
1. นายเชิดศักด์ิ ศรีสงาชัย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

2. นายอนันตแ กัลปะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

3. นายปรีดี ภสีูน้ํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

4. นายสมภพ ศักดิษฐานนทแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

5. นายนิเวศนแ อุดมรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

6. นายวรีะพงษแ เดชบญุ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

7. นายไพชยนตแ สูรยาทติยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

8. นายเชวง วฒันธรีางกูร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธแ  เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

9. นายธงชัย มั่นคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

10. นายมานะ อัครบณัฑิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

11. นายสุเทพ บญุเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

12. นายประหยัด อนุศิลป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

13. นายจักรพรรด์ิ จิตมณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

14. นายดิลก พจนแพงษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

15. นายชาลี นาคเอี่ยม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

16. นายสมเกียรติ สรรคพงษแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

17. นางบญุเรือน โพธิสุ์ข โรงเรียนโฆสิตสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

18. นางปรียารัตนแ แกวกมล โรงเรียนโฆสิตสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

19. นางพกิุล ใหญกวาวงศแ โรงเรียนโฆสิตสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

20. นางศรีเพญ็ แกวประจํา โรงเรียนโฆสิตสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลหน่ึงแสนครูด ี  
ประกาศคุรุสภา

              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

              คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖

           ดวยคุรุสภา  ไดดําเนินการคัดเลือกผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวลัหนึ่งแสนครูดี  ประจําป ี พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ที่มีการประพฤติปฏบิติัตนเปน็แบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน   
และเสริมสรางขวญัและกําลังใจผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษา เปๅนแบบอยางที่ดี เปๅนที่ประจักษแแกสังคม ใหไดรับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบตัร
 "หนึ่งแสนครูดี" ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๘๗,๒๓๗ คน ดังตอไปนี้
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21. นายปยินัยนแ วชัราภรณแ โรงเรียนโฆสิตสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

22. นายสมชาย ฟื็นหวัสระ โรงเรียนโฆสิตสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

23. นางวชัรีพร วรินทรแนุรัตนแ โรงเรียนดาราคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

24. นางวนัทนา ศรีละออ โรงเรียนดาราคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

25. นางอัญชรินทรแ กมลวตัราธคุิณ โรงเรียนดาราคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

26. นางอุไร ทองพลาย โรงเรียนดาราคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

27. นายสงา ทรัพยแเฮง โรงเรียนดาราคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

28. นายอนันตแ ศรีละออ โรงเรียนดาราคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

29. นางเนาวรัตนแ ขจรเดชะ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดัโบสถแ) ในพระราชปูถมัภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

30. นางรัตนา สาแหรกทอง โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดัโบสถแ) ในพระราชปูถมัภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

31. นางสาวจารุมณี พรอมพร่ัง โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดัโบสถแ) ในพระราชปูถมัภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

32. นางสาวรุงนภา เกษรศุกรแ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดัโบสถแ) ในพระราชปูถมัภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

33. นางสาวสุฑาสิณี เมืองจันทรแ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดัโบสถแ) ในพระราชปูถมัภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

34. นางสาวอังคนา เวปลุานนทแ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดัโบสถแ) ในพระราชปูถมัภแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

35. นางนฤมล สุขแสง โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

36. นางพมิพแวมิล บญุสนอง โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

37. นางวรรณวไิล เปรมปราชญแ โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

38. นางวนัทนียแ ศรีถกล โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

39. นางสาวปใทมา พงัเครือ โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

40. นางสาวพนัชกร บญุนาค โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

41. นางสาวรัชนี ศรีสุวจัรียแ โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

42. นางสาววราลักษณแ ศิริฟองนุกูล โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

43. นายชาญยุทธ ดารามิตร โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

44. นายชาลี ดานววิฒันแพร โรงเรียนทุงมหาเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

45. นางดวงอาภรณแ สุดอาราม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

46. นางศรัญญา ไกรสวสัด์ิ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

47. นางสาวศุทธนา เอี่ยมสอาด โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

48. นายบงกช จันทรแพาหริกิจ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

49. นางเบญจพร บวับก โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

50. นางประครอง ทวสัีตยแ โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

51. นางประไพศรี ดํารงสิริวฒันกุล โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

52. นางพมิลวรรณ บญุจันทรแ โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

53. นางวรรณา บรูณแโภคา โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

54. นางศศิธร สีอุน โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

55. นางศิริลักษณแ วฒันจินดา โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

56. นางสาวศิริกร กิจสรวงษแ โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

57. นางสาวศิโรรัตนแ ก฿กศรี โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
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58. นางสาวสุธารส อินสําราญ โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

59. นางสุนันทแ ทนุดํารงคแ โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

60. นายมานะ ศรีคําเวยีง โรงเรียนบางบวั (เพงต้ังตรงจิตรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

61. นางเกตมณี อาจวชิัย โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

62. นางจามรี เวชสุวรรณ โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

63. นางวราพร บตุรธนู โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

64. นางวชิชุดา บญุศักด์ิ โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

65. นางสาวภรภทัร สะราคํา โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

66. นางสาววราพร โพธิส์าชัย โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

67. นางสุริยาพร นรินทร โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

68. นายเกรียงศักด์ิ ไกรสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

69. นายสุวรรณ ยะรังวงษแ โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

70. นางดรุณี นกแกว โรงเรียนประถมทวธีาภเิศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

71. นางนฤมล วงศแสุขศรี โรงเรียนประถมทวธีาภเิศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

72. นางสาวพรทพิยแ รวมทรัพยแ โรงเรียนประถมทวธีาภเิศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

73. นางอรสา สุขแกว โรงเรียนประถมทวธีาภเิศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

74. นายพลัลภ สัตยานุกูล โรงเรียนประถมทวธีาภเิศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

75. นางสุรดา ไชยสงคราม โรงเรียนประถมทวธีาภเิศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

76. นางพลูศรี กฤษณะวณิช โรงเรียนประถมนนทรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

77. นางสาวกรัญญา พรพริิยลํ้าเลิศ โรงเรียนประถมนนทรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

78. นางสาวชไมภรณแ ภญิโญ โรงเรียนประถมนนทรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

79. นายปใณฐวชิญแ จารุศรีกิตติวฒิุ โรงเรียนประถมนนทรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

80. นางดวงเดือน เงินบาท โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

81. นางนภา คุณาวงศแเดช โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

82. นางบญุเรือน สุวรรณรัตนแ โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

83. นางพชัราภรณแ ทศันสุวรรณ โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

84. นางรัชนี บญุญานุวตัร โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

85. นางศรีไทย พทุธานันทเดช โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

86. นางศิริพนัธแ รัตนารามิก โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

87. นางสาวทศันียแ แสงจันทรแ โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

88. นางสาวสุมาลี เรืองแกว โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

89. นางสุคนธแ ใสสะอาด โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

90. นางสุชาดา โลบญุ โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

91. นางสุภาวดี เดือนแจงรัมยแ โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

92. นายเฉลิมวฒิุ มาตยาบญุ โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

93. นายวรีะ เทยีรเดช โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

94. นางณัชชารียแ วสิิฐไวทยากุล โรงเรียนพญาไท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
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95. นางพนูพรรณ มากคุณ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

96. นางภาลฎา ปาลิยะประภา โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

97. นางรัชนี วงศแสิริฉัตรชัย โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

98. นางวลิาวณัยแ สวางเนตร โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

99. นางสาวกรรณิกา เลาประเสริฐ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

100. นางสาวจันทรแเพ็ญ สังขแอิ่ม โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

101. นางสาวอุทัยวรรณ เปล่ียนสงา โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

102. นายประเสริฐ จันทรแกระจางเลิศ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

103. นายพงษแศักด์ิ รัตนสุภา โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

104. นางกฤษณา จังพานิช โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

105. นางจารุวรรณ ผดุงศิลป โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

106. นางฉลวย สระรักษแ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

107. นางชนิษฐแภาณแ ไชยพรหม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

108. นางเพยีรพร เจริญสืบสกุล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

109. นางเสาวนียแ สนหอม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

110. นายเรวฒั โสดาพรหม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

111. นายสมรรถ สุขเจริญ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

112. นางสาววลัยภรณแ อาทติยแเที่ยง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสน)ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

113. นางเต็มดวง คุมภยั โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

114. นางทพิอาภา สมเสียง โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

115. นางธริาภรณแ วงษแโพธิ์ โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

116. นางนงนุช ชื่นสมจิตตแ โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

117. นางนพวรรณ ธญัญวานิช โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

118. นางปานทพิยแ ศรีประทมุรักษแ โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

119. นางพทุธชาติ เนียมวงษแ โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

120. นางพลูทรัพยแ เชาวแวาทนิ โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

121. นางรัชนี ปใ็นประเสริฐ โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

122. นางรัชนีภรณแ นาวะลี โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

123. นางละเอียด งามชุม โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

124. นางวลิาสินี เนินกลาง โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

125. นางสมบญุ ทดัเทยีม โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

126. นางสาวนพวรรณ ลิมปเศวตกุล โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

127. นางสาวเนตรนะภา พวงไทย โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

128. นางสาวศรียุพา อยูเย็น โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

129. นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์ โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

130. นางสุจินตแ ดอกไมทอง โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

131. นางอังสนา ไชยพลบาล โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
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132. นางอารียแ เกียรติคุณธรรม โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

133. นายทนู ภาษธีรรม โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

134. นายปรีดา ธารารมยแ โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

135. นายไพโรจนแ กันทพงษแ โรงเรียนพบิลูอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

136. นางสาวชนินทรแพร พลูสินธแ โรงเรียนมหาวรีานุวตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

137. นางอมรรัตนแ ขันธสิทธิ์ โรงเรียนมหาวรีานุวตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

138. นายธรีพน ดัดพนัธแ โรงเรียนมหาวรีานุวตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

139. นางณัฐชัชธร สกลชัย โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

140. นางดารณี มีผิว โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

141. นางนริสา บญุชวยเหลือ โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

142. นางประไพศรี เนาวบตุร โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

143. นางฝนจิตา กาฬดิษยแ โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

144. นางพติรานันทแ เมธอีนุวตัร โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

145. นางมณีรัตนแ พมิล โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

146. นางมารศรี ใจเที่ยง โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

147. นางศิริเพญ็ ไดพร โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

148. นางสาธกา พงษแไทย โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

149. นางสาวภาวนิี ใหมนทกีุล โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

150. นางสาวศิริพนัธแ สาระรัตนแ โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

151. นางสาวสันถวันทแ พยาเล้ียง โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

152. นางหตัถยาภรณแ เนินทอง โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

153. นางอภญิญา อภธินบาล โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

154. นายทวี เนื่องอาชา โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

155. นายธงชัย จันทา โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

156. นายวสันตแ จําปาพนัธแ โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

157. นายสํานวน พรมบตุร โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

158. นายโอภาส ชาวหงษา โรงเรียนราชวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

159. นางจันทรแศรี อิ่มเอิบ โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

160. นางจารุลักษณแ หอมเกษร โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

161. นางนงลักษณแ หลีเจริญ โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

162. นางปริศนา แทนชัยกุล โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

163. นางไพรวลัยแ ศุขวงษแ โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

164. นางวนัทนี พรหมสุวรรณ โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

165. นางศิริพร พริิยธรรม โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

166. นางสาวนัยนา ผดุงสงฆแ โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

167. นางสาวปณุณัฏฐา วชิัยเลิศ โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

168. นางสาวววิรรณ แซจิว โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
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169. นายวรัิช กิ่งแกว โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

170. นายสมหวงั พึ่งสูงเนิน โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

171. นางทศันียแ คนอยู โรงเรียนวดัเจามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

172. นางสาวจงกลนี จันทรสอาด โรงเรียนวดัเจามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

173. นางสาวณัฏฐธิดา อาแพงพนัธแ โรงเรียนวดัชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

174. นางสาวนิติญา ภคูรองหนิ โรงเรียนวดัชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

175. นางสาวภาสแสิณี กิติเจริญนนทแ โรงเรียนวดัชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

176. นางสาวสุทนิ กล่ินออน โรงเรียนวดัชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

177. นางธรีวลัยแ ศิริโภค โรงเรียนวดัชัยชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

178. นายโครงการ ออนจันทรแ โรงเรียนวดัชัยชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

179. นายวรัิตนแ รวมกิ่ง โรงเรียนวดัชัยชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

180. นางมานิตา ใจแจง โรงเรียนวดัชางเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

181. นางสุกัญญา นรินทรางกูร โรงเรียนวดัชางเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

182. นางบําเพญ็ หวามุกขแ โรงเรียนวดัดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

183. นางเรวดี ผลสง โรงเรียนวดัดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

184. นางสาวกาญจนาพร กองเพช็ร โรงเรียนวดัดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

185. นางชุติมา สันตินิวฒันแ โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

186. นางธรีาภรณแ วชิชุกรศักด์ิ โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

187. นางรักขณาวลัยแ สายวรรณะ โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

188. นางสาลี ทบัเปรม โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

189. นางสาวณภทัร ใจกลา โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

190. นางสาวธนพร วรบตุร โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

191. นางสุพร ทพินันทแ โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

192. นายวรากร ดวงประสาท โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

193. นายสุทศัพนัธแ ปิๆนสุวรรณบตุร โรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

194. นางกฤตยแกมล ชุณหหรัิญ โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

195. นางจิราภา นอยคนดี โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

196. นางดรุณี มุสิกธรรม โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

197. นางทศันียแ ธรีสุวรรณวงษแ โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

198. นางบษุบา กิติจันทโรภาส โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

199. นางผองเพญ็ ชโลธร โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

200. นางมณฑาทพิยแ ฤกษแเย็น โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

201. นางมัทนา โลหะนะ โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

202. นางสาวมนิตา นับแสง โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

203. นางอารียแ ซังยัง โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

204. วาที่รอยโทชวลิต วชิาดี โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

205. นางสาวปฏฐมภรณแ จันทวรรณ โรงเรียนวดัมหาบศุยแ (พทิกัษแถาวรคุณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
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206. นางอุษณียแ ฮูไซนี โรงเรียนวดัมหาบศุยแ (พทิกัษแถาวรคุณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

207. นายศรศรี อาจวชิัย โรงเรียนวดัมหาบศุยแ (พทิกัษแถาวรคุณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

208. นางจริยา ละวา โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

209. นางณัฐวริตา ผลไพร โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

210. นางเบญจวรรณ นาปกุ โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

211. นางสายหยุด เกิดชวย โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

212. นางสาวทิพวรรณ รุงเทยีม โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

213. นางสุชาดา บนุนาค โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

214. นางสุมาลี หรัิญญะสิริ โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

215. นายเจริญ เฉยชมผล โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

216. นายบญุเลิศ ภูวเิศษ โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

217. นายวชัรินทรแ สุขสมกิจ โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

218. นางปาณิสรา ศิริวฒันแ โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

219. นางเบญจมาศ วรรณทวี โรงเรียนวดัสังขแกระจาย (แจมวชิาสอน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

220. นางสุทธมิาลยแ สมวาจา โรงเรียนวดัสังขแกระจาย (แจมวชิาสอน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

221. นางกรองจิต สุคันธวภิติั โรงเรียนวดัโสมนัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

222. นางนุชจรียแ หอมกล่ิน โรงเรียนวดัโสมนัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

223. นางอัญชนา บญุโสม โรงเรียนวดัโสมนัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

224. นายนราพล เดชพลกรัง โรงเรียนวดัโสมนัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

225. นางพพิฒันา แสงรัตนวงศแ โรงเรียนวดัหงสแรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

226. นางพศิเพลิน เอี่ยมขันทอง โรงเรียนวดัหงสแรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

227. นางสาวเพิ่มพลู วชิาชาง โรงเรียนวดัหงสแรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

228. นางสาวภคัวลัญชแ ครามวงษแ โรงเรียนวดัหงสแรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

229. นางสาวศศิญภา พมิานแพง โรงเรียนวดัหงสแรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

230. นางแววตา สุสายัณหแ โรงเรียนวดัหงสแรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

231. นางจันทริา กุสดิษฐ โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

232. นางประนอม บญุมาเลิศ โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

233. นางมาลัย ภริมยแชุน โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

234. นางมาลี คําทา โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

235. นางสาวธญัญแนิภา เชื้อขําดี โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

236. นางสาวนวพร หงษแทองดี โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

237. นางสาวสิริรัตนแ อินทรกําแหง โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

238. นางสาวสุพตัรา บวัทองจันทรแ โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

239. นายนันทพล เสริมพล โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

240. นายวรพล บญุมาเลิศ โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

241. นางสุพรรัตนแ สัตตธนชัยภทัร โรงเรียนวดัหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

242. นางจันทนา บญุศิริวฒันแวานิช โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
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243. นางณัฐรักษแ ขําเปร่ืองเดช โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

244. นางทศันียแ สุรสนธิ โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

245. นางพรพมิล ผิวตาลดี โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

246. นางพรรณนิภา วชัราภรณแ โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

247. นางรจนา จันทรแสนาม โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

248. นางสัญญา นอยสําแดง โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

249. นางสาคร เมืองพรหม โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

250. นางสาวกฤชมน อานทพิยแสุวรรณ โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

251. นางสาวปิยะพันธแ สุวรรณภมูานนทแ โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

252. นางสาวพมิพแนภา รอดทอง โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

253. นายพนิิจ สาระสัย โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

254. นายสมพงษแ ยังประเสริฐ โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

255. นางสาวจุฑามาศ ธวุงัควฒันแ โรงเรียนวดัอมรินทราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

256. นางรัชนียแ สิทธโิห โรงเรียนวดัอุทยัธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

257. นางสุธรีา ภูพงศแพนัธแกุล โรงเรียนวดัอุทยัธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

258. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม โรงเรียนวดัอุทยัธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

259. นางกรรณิกา พุมไชย โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

260. นางจารุวรรณ จันทรแพาหริกิจ โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

261. นางประนอม จันทรแนุน โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

262. นางสมจิต ธวิรรณรักษแ โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

263. นางสาวทศันียแ เข็มขจร โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

264. นางสาววรรณดี อยูสมศรี โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

265. นางอธชิา ดารกมาศ โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

266. นางอัมพกิา อุยตระกูล โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

267. นายจําลอง ศรีนาเครือ โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

268. นายบญุสง ใจดี โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

269. นายเฟืๆองศักด์ิ ภทัรวาณิชยแ โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

270. วาทีร่อยตรีประจักษแ จอมทอง โรงเรียนสายน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

271. นางณัฐภรณแ สายพมิพแ โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

272. นางเตชินี ภูทอง โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

273. นางบานชื่น วรวงศแ โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

274. นางปรียาพร สิริสรรพ โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

275. นางเปรมจิตตแ หลังสัน โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

276. นางไพฑูรยแ ธนูรัตนแ โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

277. นางลักษณแสุภา เกตุชาง โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

278. นางวรรณลักษณแ ทองงาม โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

279. นางสมเพชร นิลกําแหง โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
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280. นางสาววรรณี ชูกาน โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

281. นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

282. นางอรอนงคแ สุทธพิฒันสมบญุ โรงเรียนอนุบาลพบิลูเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

283. นางขวญัใจ นนทา โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

284. นางดวงกมล หลอสุพรรณพร โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

285. นางวราพชิญแ ศานติธรรม โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

286. นางวาลี ศิริจันทรแ โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

287. นางวาสนา เล่ือมสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

288. นางสาวจินตนา เพยีรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

289. นางสาวภทัรดรา พนัธุแสีดา โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

290. นางสุลักษณา ลาเต็บ โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

291. นางอําพนัทอง เปล่ียนสกุลวงศแ โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

292. นางอุบล พึ่งธรรมจิตตแ โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

293. นางฉัตรสุรางคแ แกวเปๅนทอง โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

294. นางสาวทศันียแ สมจิตรแ โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

295. นางสาวภนิัฎฎา โคตรสมบติั โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

296. นางอภณิหแพร วรีะจิตตแ โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

297. นายกิตติพงศแ กิตติวรีกุล โรงเรียนอนุบาลวดัปรินายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

298. นางดวงใจ สีทะเล โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

299. นางธนพร แดงตระกูล โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

300. นางศรีสุมาลยแ ไชยหงษแคํา โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

301. นางสาวกานดาภร พกุสุวรรณ โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

302. นางสาวฉววีรรณ ประกอบเสียง โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

303. นางสาวดาเรศนแ อรุณประเสริฐ โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

304. นางสาวสายรุง เหมือดชัยภมูิ โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

305. นางสาวอติภา เกษมวฒันา โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

306. นางสาวอรอุมา ปลัดสังขแ โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

307. นางสุกัญญา สุขศรีทอง โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

308. นายสมชาย ปลัดสังขแ โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

309. วาที่รอยตรีญาณพฒันแ ศิริปติิสานต์ิ โรงเรียนอนบุาลสามเสน (สํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

310. นายสุรชัย ทองทวี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

311. นางวภิา ตัณฑุลพงษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

312. วาที่รอยตรีอมร ชัยประสงคแสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

313. นางสาวอทติยา บญุเจริญศิลปชัย โรงเรียนฃุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
314. นางวนัดี วรินทรแเวช โรงเรียนฃุมชนบานแหลมโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
315. นางอารียแ ดํารงอองตระกูล โรงเรียนฃุมชนบานแหลมโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
316. นายประยูร ศรีทอง โรงเรียนฃุมชนบานแหลมโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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317. นางประนอม สุขลํ้าเกิน โรงเรียนฃุมชนบานอาวลึกเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
318. นางสาวปรีดา หรัิญ โรงเรียนฃุมชนบานอาวลึกเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
319. นางอัมพร แทรกสุข โรงเรียนฃุมชนบานอาวลึกเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
320. นางอุไร คเชนทรแภกัดี โรงเรียนฃุมชนบานอาวลึกเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
321. นายวฒันา รัตนแกว โรงเรียนฃุมชนบานอาวลึกเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
322. นางดวงใจ เปาเงิน โรงเรียนคลองทอมมิตรภาพที่ ๑๖๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
323. นางผุสดี ทองทพิยแ โรงเรียนคลองทอมมิตรภาพที่ ๑๖๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
324. นายสุรศักด์ิ หนูพยันตแ โรงเรียนคลองทอมมิตรภาพที่ ๑๖๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
325. นางมณธยีแ สุขกุล โรงเรียนโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
326. นางกุหลาบ เพช็รน้ําแดง โรงเรียนเจริญวชิชแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
327. นางนวรัตนแ เพช็รเล็ก โรงเรียนเจริญวชิชแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
328. นางวรรณา สุวรรณพนัธแ โรงเรียนเจริญวชิชแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
329. นางเบญจวรรณ ศรีหมุน โรงเรียนชุมชนบานเขากลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
330. นางทรรศนียแ หลอสุพรรณพร โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
331. นางยศวดี เครือหลี โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
332. นายมนตแนโม โพชนุกูล โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
333. นายสุภพ โพชนุกูล โรงเรียนชุมชนบานอาวลึกเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
334. นางสาวปยิะนุช เสนทอง โรงเรียนชุมชนวดัหาดถั่ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
335. นางหรอบี้ ดะชุง โรงเรียนชุมชนวดัหาดถั่ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
336. นางดนใจ บตัรทอง โรงเรียนทุงตนปกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
337. นางสิริรัตนแ หอสุวรรณแ โรงเรียนทุงตนปกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
338. นางสุภาภรณแ เกิดสุข โรงเรียนทุงตนปกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
339. นายอมร ชวยจันทรแ โรงเรียนทุงตนปกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
340. นางขวญัใจ พลเดช โรงเรียนบางเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
341. นางจรรยา หนูรักษา โรงเรียนบางเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
342. นางสาวมาริสา ดวงใส โรงเรียนบางเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
343. นางสาวสายพณิ พลูเพิ่ม โรงเรียนบางเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
344. นางประไพ จันทรแผอง โรงเรียนบานกอตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
345. นางปราณีต บญุฤทธิ์ โรงเรียนบานกอตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
346. นางวนัเพญ็ ซ่ือตรง โรงเรียนบานกอตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
347. นางสาวสุภาพร พรหมคณะ โรงเรียนบานกอตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
348. นางสาวอภริดี เพชรสาย โรงเรียนบานกอตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
349. นางสุปาณี สิงหารุณ โรงเรียนบานเกาะกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
350. นางอําพร บญุเรือง โรงเรียนบานเกาะกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
351. นายจงรักษแ ตันหนุ โรงเรียนบานเกาะกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
352. นางขนิษฐา พงศแพพิฒันพนัธุแ โรงเรียนบานเกาะไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
353. นางอรวรรณ กองกุล โรงเรียนบานเกาะไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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354. นางสาวณขวญั อินทนุพฒันแ โรงเรียนบานเกาะปอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
355. นายพงศธร ศุภพรพงศแ โรงเรียนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
356. นางกาญจนา ล่ิมหลัก โรงเรียนบานเขาต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
357. นางจีรนันทแ รักแกว โรงเรียนบานเขาต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
358. นางนงเยาวแ ดําเนินผล โรงเรียนบานเขาต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
359. นางสาวอําภาวรรณแ ปติิ โรงเรียนบานเขาต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
360. นางอัญชลี สมัยชูเกียรต์ิ โรงเรียนบานเขาต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
361. นางสาวสมใจ เอี่ยนเลง โรงเรียนบานเขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
362. นางปิๆนเพชร แสวงสุข โรงเรียนบานเขาเทยีมปาุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
363. นายนิวฒันแ ปรางคแศรีอรุณ โรงเรียนบานเขาสามหนวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
364. พรีพฒันแ แกวจันทรแศรี โรงเรียนบานคลงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
365. นางวชัราภรณแ ปานคง โรงเรียนบานคลองทราย  ประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
366. นางสาวสุรีรัตนแ บอหนา โรงเรียนบานคลองทราย  ประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
367. นายสุรินทรแ พวงนุน โรงเรียนบานคลองทราย  ประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
368. นายวเิชียร ภูเกิด โรงเรียนบานคลองทราย ประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
369. นางสันทนี สุภา โรงเรียนบานคลองปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
370. นายสิทธผิล ดีใจ โรงเรียนบานคลองปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
371. นางสุภา บตุรครุธ โรงเรียนบานคลองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
372. นางสุภา ศรีงาม โรงเรียนบานคลองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
373. นางสุภาพรรณ เฉิดโฉม โรงเรียนบานคลองยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
374. นางโสภา บตุรสมัน โรงเรียนบานคลองยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
375. นางอุไรรักษแ เถาวแกลอย โรงเรียนบานคลองยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
376. นายกมล บอหนา โรงเรียนบานคลองยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
377. นางฐิติชญานแ ลือชา โรงเรียนบานคลองยาหนัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
378. นายกฤษณะ เปล่ียนผลัด โรงเรียนบานคลองยาหนัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
379. นางกรนิภา ตันติสุทธพิรหม โรงเรียนบานคลองแรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
380. นายปกรณแ พทิกัษแปกรณแ โรงเรียนบานคลองแรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
381. นายกษด์ิิเดช กุลศรี โรงเรียนบานคลองแรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
382. นางจําเนียร เสริมเกียรติวฒันแ โรงเรียนบานคลองหมาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
383. นางสาวบษุบา ล่ิมบตุร โรงเรียนบานคลองหมาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
384. นางสาวสุภาพร วนัชวย โรงเรียนบานคลองหมาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
385. นางบษุรินทรแ ชางสนั่น โรงเรียนบานคลองหวายเล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
386. นางสาวสุวรัศมิ์ แกวประสิทธิ์ โรงเรียนบานคลองหวายเล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
387. นายวจิิตร สุวรรณจินดา โรงเรียนบานคลองหวายเล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
388. นางจีระพนัธแ จริงจิตร โรงเรียนบานคลองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
389. นางปยิะมาศ มาศโอสถ โรงเรียนบานคลองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
390. นางศศิธร หนูรินทรแ โรงเรียนบานคลองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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391. นางนภาพร เครือทอง โรงเรียนบานคลองแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
392. นางสาวจิตสุดา ธราพร โรงเรียนบานคลองแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
393. นางเสาวนียแ ธรรมโชติ โรงเรียนบานคลองแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
394. นายสมาน วะจิดี โรงเรียนบานคลองแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
395. นางนงนุช บญุพนัธุแ โรงเรียนบานควนตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
396. นางสาวสุปราณี แตบรรพกุล โรงเรียนบานควนตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
397. นางอําภา แซคู โรงเรียนบานควนตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
398. นายกิตติ เสริมเกียรติวฒันแ โรงเรียนบานควนตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
399. นางสาวไทรงาม จิตรเที่ยง โรงเรียนบานควนใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
400. นางวรรณดี มรกต โรงเรียนบานควนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
401. นางสาวนาตยา แกวสุขใส โรงเรียนบานควนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
402. นางอุไรวรรณ เพช็รรัตนแ โรงเรียนบานควนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
403. นางสาวเสาวลักษณแ เกตุแกว โรงเรียนบานควนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
404. นางสุจิตรา ลือสวสัด์ิ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
405. นายปราโมทยแ เพช็รคลาย โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
406. นายอนันตแ มณีลาภ โรงเรียนบานโคกคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
407. นางสายวสันตแ สบเหมาะ โรงเรียนบานโคกหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
408. นายไพรัตนแ รัตนเดช โรงเรียนบานชองไมดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
409. นายสมศักด์ิ ปเูงิน โรงเรียนบานชองเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
410. นางวมิล ดามูนะ โรงเรียนบานชุมชนบานเขากลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
411. นางเสาวคนธแ ทองคํา โรงเรียนบานแชงเปงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
412. นายเอกราช กล่ินคลาย โรงเรียนบานดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
413. นางสาวบญุศรี มาศโอสถ โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
414. นางสาวสุกัญญา พงศแรักธรรม โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
415. นางสาวอรอุมา เรืองออน โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
416. นางสาวอาจารียา กาญจนววิญิ โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
417. นายพองพงศแ เฉิดโฉม โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
418. นายยงยุทธ แจงจบ โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
419. นางสุริยา จุลภกัด์ิ โรงเรียนบานถ่ําโกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
420. นายบญุเกียรติ เกตแกว โรงเรียนบานถ่ําโกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
421. นางนัยญาณี บญุนํา โรงเรียนบานถ้ําโกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
422. นางนารีรัตนแ คงจอย โรงเรียนบานถ้ําโกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
423. นางมณทพิยแ เกตแกว โรงเรียนบานถ้ําโกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
424. นางสาคร บญุรัตนแ โรงเรียนบานถ้ําโกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
425. นางศุกลรัตนแ พดูเพราะ โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
426. นายพเิชษฐ ยัสโร โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
427. นางยุพยงคแ คงขาว โรงเรียนบานทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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428. นางระเบยีบ ปานแดง โรงเรียนบานทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
429. นางสาวอรพรรณ หดีแกว โรงเรียนบานทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
430. นางสุนียแ สิงหแชู โรงเรียนบานทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
431. นางอุไรรัตนแ รักษาวงศแ โรงเรียนบานทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
432. นายสิทธพิร สิงหแชู โรงเรียนบานทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
433. นายอติชาต ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนบานทบัพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
434. นางบษุกร หอกุล โรงเรียนบานทบัพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
435. นายอนันตแ พณิสุวรรณ โรงเรียนบานทาประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
436. นางสุนียแ ปราบเภท โรงเรียนบานทามะพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
437. นางสาวนิตยา สาระภี โรงเรียนบานทายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
438. นายภาณุวฒันแ วยิะรัตนกุล โรงเรียนบานทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
439. นางกนกวรรณ สายนุย โรงเรียนบานทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
440. นายจงจรัส ภกัดีพนัธแ โรงเรียนบานทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
441. นางมาลินี ศรีประเสริฐ โรงเรียนบานทุงปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
442. นางละออ นาคเลิศ โรงเรียนบานทุงปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
443. นางสาวอุไรวรรณ สังขแหยู โรงเรียนบานทุงปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
444. นายชัยรัตนแ รักษาพนัธุแ โรงเรียนบานทุงปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
445. นางวไิลลักษณแ ทองวเิชียร โรงเรียนบานทุงพะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
446. นางอรพนิทแ กอแกว โรงเรียนบานทุงพะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
447. นายธวชั ประเสริฐกุล โรงเรียนบานทุงพะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
448. นายเชาวลิตร นวลใย โรงเรียนบานทุงเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
449. นายประเสริฐ จงรักษแ โรงเรียนบานทุงเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
450. นายวนิิจ ลําพล โรงเรียนบานทุงเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
451. นางคมคาย แผนทอง โรงเรียนบานเทุงพะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
452. นางสาวจริพรรณ จารุพทิยาภบิาล โรงเรียนบานนางรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
453. นางนัยนา บตุรสมัน โรงเรียนบานนาทุงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
454. นางกอบแกว บตุรชํานิ โรงเรียนบานนาปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
455. นางณัฏฐาภรณแ ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนบานนาปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
456. นางสาวเจตนิพฐิ ขวญันาค โรงเรียนบานนาปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
457. นางพรนิภา ชูประดิษฐแ โรงเรียนบานนาพรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
458. นางวรรณพรรธนแ เองฉวน โรงเรียนบานนาพรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
459. นางสาวพณินภสั เรืองทองเมือง โรงเรียนบานนาพรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
460. นางสาวสุพาณี ทองสรอย โรงเรียนบานนาพรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
461. นายฐาปกร วงับวั โรงเรียนบานนาพรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
462. นายประมูล รัตนเดช โรงเรียนบานนาพรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
463. นายภวูราช แกมวรัิตนแ โรงเรียนบานนาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
464. นายชัยณรงคแ มาศโอสถ โรงเรียนบานนาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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465. นายสมนึก พศิาล โรงเรียนบานนาเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
466. นางพฒันะวภิา บางทอง โรงเรียนบานนํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
467. นางวลิาวณัยแ เองฉวน โรงเรียนบานนํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
468. นางสาวเยาวลักษณแ บวัเผียน โรงเรียนบานนํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
469. นางปานหทยั ศรีแสง โรงเรียนบานในทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
470. นางพรทพิยแ คงจันทรแ โรงเรียนบานในยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
471. นางชารินทรแดา ตุลยะสุข โรงเรียนบานบอมะมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
472. นายวฒิุ คงชื่น โรงเรียนบานบางคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
473. นางเสาวลักษณแ คงกลัด โรงเรียนบานบางโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
474. นางจําเรียง สนธเิมือง โรงเรียนบานบางหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
475. นายประคอง ปใญโญ โรงเรียนบานบางหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
476. นางสาวนงลักษณแ เพชรฤทธิ์ โรงเรียนบานบางเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
477. นายบญุชวย นวลใย โรงเรียนบานบางเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
478. นางจิตราภรณแ แกวจันทรแ โรงเรียนบานบางเหยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
479. นางนิรมล ทองกอบ โรงเรียนบานบางเหยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
480. นางมณฑา คงแคลว โรงเรียนบานบางเหยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
481. นางรัตนาภรณแ อนชู โรงเรียนบานบางเหยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
482. นายสําราญ อนชู โรงเรียนบานบางเหยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
483. นางอําพร หนูพยันตแ โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
484. นายมาโนชญแ ตันสกุล โรงเรียนบานปากคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
485. นางเพญ็ศิริ พรรณรังษี โรงเรียนบานปากหยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
486. นายประเนตร ทองขาว โรงเรียนบานปากหยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
487. นางสาคร กุลพอ โรงเรียนบานปากหรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
488. นางสุพรรณี ชูคง โรงเรียนบานพระราชทานเกาะพพีี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
489. นางปรียาภรณแ เสริมเกียรติวฒันแ โรงเรียนบานพระแอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
490. นางกัณหา ปรางคแศรีอรุณ โรงเรียนบานพรุดินนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
491. นางพนาวรรณ ยองดํา โรงเรียนบานพรุดินนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
492. นางไมตรี รักษาแกว โรงเรียนบานพรุดินนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
493. นางราตรี ชูมณี โรงเรียนบานพรุดินนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
494. นางสาวกัลยา เพง็ชวย โรงเรียนบานพรุดินนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
495. นางสาวทิพยแทยา ขุนวงษา โรงเรียนบานพรุดินนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
496. นางสําอางคแ สุวรรณกําเนิด โรงเรียนบานพรุดินนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
497. นายเอกพจนแ ทบัไทร โรงเรียนบานพรุดินนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
498. นางเกษร ทองเจริญ โรงเรียนบานพรุเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
499. นางผองศรี คงภกัดี โรงเรียนบานพรุเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
500. นางศิริลักษณแ ชางคิด โรงเรียนบานพรุเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
501. นายสมทพิยแ เกล่ือนการ โรงเรียนบานพรุเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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502. นางสาววไิลลักษณแ แกวนพรัตนแ โรงเรียนบานพรุเตียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
503. นายศุภโชค สินกั้ง โรงเรียนบานพลุหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
504. นางสาวดวงพร วฒิุมานพ โรงเรียนบานยานอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
505. นางสาวอัจฉรา ปานจันทรแ โรงเรียนบานยานอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
506. นายบญุเจือ สพานทอง โรงเรียนบานยานอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
507. นางสาวเดือนเพญ็ คํามี โรงเรียนบานไรพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
508. นางอิศรา ฟุูงเฟืๆอง โรงเรียนบานไรพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
509. นางวชัรี กลอมสุวรรณ โรงเรียนบานไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
510. นางนันทยิา สุดเอียด โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
511. นางเนาวรัตนแ แซฮํ้า โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
512. นางมารศรี ทองยศ โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
513. นางมีนา จุลลางกูร โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
514. นางรัตติกานตแ บญุทววีฒันแ โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
515. นางลัดดา พรหมพนัธุแ โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
516. นางวราภรณแ จุลลางกูร โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
517. นางสุจิตรา นวลสมศรี โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
518. นางอวยพร แสวงสุข โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
519. นายอุทยั ยิ้มหิ้น โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
520. นายคณิต โอทอง โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
521. นายทวศัีกด์ิ ดํามุสิทธิ์ โรงเรียนบานลําทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
522. นายวชิัย ปราบเภท โรงเรียนบานลิกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
523. นางชวศิา ไชยรัตนแ โรงเรียนบานศาลาพระมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
524. นางพรพมิล ชูทอง โรงเรียนบานเสมํดจวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
525. นางชไมพร ไชยบญุ โรงเรียนบานไสโปะฺ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
526. นายปราโมทยแ หกหนู โรงเรียนบานไสโปะฺ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
527. นางสาวนิดา กิตติพงษานุรักษแ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
528. นางสาวริพรรณแ โสบตุร โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
529. นางจีระนันทแ สังขพนัธุแ โรงเรียนบานหนองจูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
530. นางเสาวนียแ จิตรแพาณิชยแ โรงเรียนบานหนองจูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
531. นางทศันียา ภดิูนดาน โรงเรียนบานหลังโสด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
532. นางจารุวรรณ ปานหนู โรงเรียนบานหวยพลูหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
533. นางชะออน แกวลอย โรงเรียนบานหวยพลูหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
534. นางสาวแกวกาญจนา ดีใจ โรงเรียนบานหวยพลูหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
535. นางอารยา พรหมทอง โรงเรียนบานหวยพลูหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
536. นายสกนธแพนัธแ พนูพร โรงเรียนบานหวยพลูหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
537. นายอดิศักด์ิ ณรินทรแ โรงเรียนบานหวยพลูหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
538. นางเบญจา ธรรมทกัษแ โรงเรียนบานหวยมัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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539. นางปรียาพนัธุแ ปานเพง็ โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
540. นางเอื้อมพรรณ ขวญัแกว โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
541. นายกิจจา อยูเย็น โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
542. นางกมลรัตนแ สวสัด์ิภริมยแ โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
543. นางจําลอง พลับบดี โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
544. นางชญาภรณแ ชุมบญุ โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
545. นางมณีรัตนแ หนูศักด์ิ โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
546. นางสุภานี ชูทอง โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
547. นางสุมิตรา จันทรแทอง โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
548. นางสุวณี ตุกชูแสง โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
549. นางออนอุมา ศรีเณร โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
550. นายศิริชัย รักษายศ โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
551. นายสุรเชษฐแ นักฟอูน โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
552. นายเรวตั มะสุวรรณ โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
553. นางลัดดาวลัยแ มณีโชติ โรงเรียนบานหวางคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
554. นายรัชกร ศรุตโยภาส โรงเรียนบานหวางคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
555. นางมยุรี รางมณี โรงเรียนบานแหลมกรวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
556. นางมุกรินทรแ แสวงชอบ โรงเรียนบานแหลมกรวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
557. นายสมพงษแ กุลพอ โรงเรียนบานแหลมกรวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
558. นายลักษมณแ นาคพนัธแ โรงเรียนบานแหลมกรวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
559. นางสาวจุรี นวลววุรรคแ โรงเรียนบานไหนหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
560. นายตะวนั เตาะ โรงเรียนบานไหนหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
561. นายเอนก กุลบตุร โรงเรียนบานไหนหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
562. นางสาวอรอุมา เรืองศรี โรงเรียนพระราชทานบานเกาะพพีี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
563. นางทวิาพร ธรีะกุลพศุิทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
564. นางบญุธญิา วริิยานุภาพพงศแ โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
565. นางเพญ็ศรี มากชูชิต โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
566. นางสาวศุภวรรณ พลูศิริ โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
567. นางสาวอมรัตนแ รัตนคหะ โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
568. นางอาภรณแ หนูสอน โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
569. นายธรีวทิยแ ไชยกาล โรงเรียนโภคาพาณิชยแนุกูล มูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
570. นางพรรณนิสา กังวานเกียรติกุล โรงเรียนราฃประฃานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
571. นางจิตราภรณแ วุนแกว โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
572. นางจินดา เทพเกล้ียง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
573. นางณัฐชยา ตนวชิา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
574. นางนฤมล แกวงาม โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
575. นางปรีญา เบด็เสร็จ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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576. นางศศิธร ชูมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
577. นางสาวนันทวรรณ ไกรนรา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
578. นางสาวพจนียแ พฒัภมูิ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
579. นางสุดาดวง เพชรทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
580. นางอนุสรณแ เมงบตุร โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
581. นางอรุณรัตนแ นุมนุน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
582. นางดุษฎี แกวแยม โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
583. นางนัฏฐณิชา เปรียมบตุร โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
584. นางนันทนา อุตะปะละ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
585. นางพมิพมิล คงสกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
586. นางรสสุคนธแ สารสุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
587. นางลดารมณแ กังวานเกียรติกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
588. นางวรรณดา แววสัมพนัธแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
589. นางวนัเต็ม ศรีเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
590. นางวไิลรัตนแ ฉายบณัดิษฐแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
591. นายธวชัชัย รัตนา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
592. นายอภชิาติ สัญจร โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
593. นางศิริพรรณ เหมทานนทแ โรงเรียนราประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
594. นางอนงคแ รักจิตตแ โรงเรียนลิกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
595. นางสาวปญุญิสา ทนัยะ โรงเรียนวดัเขาตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
596. นายประสิทธิ์ ศรีนอย โรงเรียนวดัเขาตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
597. นางวนิดา เหมือนพรรณราย โรงเรียนวดัโคกยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
598. นางสรัญญา ปรีชา โรงเรียนวดัโคกยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
599. นางสุนียแ ภมูิภมร โรงเรียนวดัโคกยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
600. นายณรงคแ อุดมศรี โรงเรียนวดัโคกยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
601. นายสมยศ สมมาตยแ โรงเรียนวดัโคกยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
602. นางสาวจุไรรัตนแ ศรีวเิชียร โรงเรียนวดับางเหลียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
603. นายนพดล จันทรแสุทธิ์ โรงเรียนวดับางเหล่ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
604. นางอาภรณแทพิยแ เชื่องยาง โรงเรียนวดับานถ้ําโกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
605. นางจิรพรรณ จินวรรณ โรงเรียนวดับานทบัปริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
606. นางศศิธร เขียวรัตนแ โรงเรียนวดับานทบัปริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
607. นางสุนันทแ โควจํารัส โรงเรียนวดับานทบัปริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
608. นางพยอม ทุงคาใน โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
609. นางรัชนี พฒันาภมร โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
610. นางสงวน บญุเชื้อ โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
611. นางจรวย สระสอง โรงเรียนวดัโพธิเ์รียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
612. นางบญุมา เพชรซีก โรงเรียนวดัโพธิเ์รียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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613. นางเพญ็แข เรืองสงคแ โรงเรียนวดัโพธิเ์รียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
614. นางสมบรูณแ มากจงดี โรงเรียนวดัโพธิเ์รียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
615. นางสุวมิล สังยวน โรงเรียนวดัสถิตโพธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
616. นายอฐกฤต บญุกสินธุแ โรงเรียนวทิยาประชาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
617. นางพรทพิยแ รัตนบษุยแ โรงเรียนสหกรณแนิคมอาวลึก ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
618. นายอํานาจ สุขล้ิม โรงเรียนสหกรณแประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
619. นางกรรณแนิกา วรรณโน โรงเรียนสังขแทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
620. นางจันทรแเพญ็ คาไกล โรงเรียนสังขแทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
621. นางสาวอาภรณแ ปรีชา โรงเรียนสังขแทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
622. นางสาวมยุรี กุลบตุร โรงเรียนไหนหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
623. นางกัญญาพร ทมุรัตนแ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
624. นางจุฑารัตนแ อารมณแ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
625. นางนวรัตนแ ปรีชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
626. นางนิตยา สาโรจนแ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
627. นางพชิชาภา บญุฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
628. นางวนันียแ เกียงเอีย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
629. นางสมจิต แหลมสัก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
630. นางสาวกิรณา เกี่ยวของ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
631. นางสาวสรศรี คงมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
632. นางสุภาพ เกี่ยวพนัธแ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
633. นางแสงเดือน แดงงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
634. นางอรวรรณ บญุพพิฒันาพงศแ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
635. นายทวี ล่ิมบตุร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
636. นายบทมากร ถาวรสิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
637. นายศักดา สุขยอย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
638. นายสุรศักด์ิ จงจิต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
639. นางสารพี ศรีทนั โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
640. นางฉลวย นวลใย โรงเรียนอนุบาลคลองทอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
641. นางพกิุล เพง็ชวย โรงเรียนอนุบาลคลองทอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
642. นางพลิาส เหนือคลอง โรงเรียนอนุบาลคลองทอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
643. นางพศิมัย ชวยเกิด โรงเรียนอนุบาลคลองทอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
644. นายโกศล สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลคลองทอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
645. นายสถาพร ปริุสชาติ โรงเรียนอนุบาลคลองทอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
646. นางมณทพิยแ บญุมณี โรงเรียนอนุบาลคลองทอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
647. นายสังวร คงภกัดี โรงเรียนอนุบาลคลองทอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
648. นางกิรณา กาญจนรังษี โรงเรียนอาวลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
649. นางเครือวรรณ พงษแประวติั โรงเรียนอาวลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
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650. นางจารุ จินนุพนัธแ โรงเรียนอาวลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
651. นางสาวยินดี พรหมบตุร โรงเรียนอาวลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
652. นางสุคนธแ อุทยัรัตนแ โรงเรียนอาวลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
653. นางกชรัตนแ เพง็พาจร โรงเรียนอิสรานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
654. นางสาวปยิวดี ชูมณี โรงเรียนอิสรานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
655. นางสาววลัลียแ เครือคง โรงเรียนอิสรานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
656. นางสาวอภริดี คําฝอย โรงเรียนอิสรานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
657. นางสาวอารีรัตนแ บญุนาคบตุร โรงเรียนอิสรานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
658. นางสาวอุไรวรรณ ชุมพงศแ โรงเรียนอิสรานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
659. นางอรอนงคแ ดวงขวญั โรงเรียนอิสรานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
660. นายสมศักด์ิ พลูแจง โรงเรียนอิสรานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
661. นางฐานิดา รักนิ่ม โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
662. นางฐิติมา ปจันทบตุร โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
663. นางนิรมล ศิริมากุล โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
664. นางเยาวภา แซต๋ัน โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
665. นางวรรณา จันทรแสถาพร โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
666. นางวฒันา ปล้ืมสุทธิ โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
667. นางวบิลูยแ ถิรวณิชยแ โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
668. นางสมานใจ สดากร โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
669. นางสาวกุสุมา ประภาสวตั โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
670. นางสุดารัตนแ คลองแคลว โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
671. นางสุภาพร สวาปการ โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
672. นางอุไรวรรณ ติยจันทรแ โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
673. นายกริชศิลป วรินทรแเวช โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
674. นายชํานาญ แสงทอง โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
675. นายปราโมทยแ เกี่ยวพนัธแ สพป.กระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
676. นางจรรยา แกวเซง สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
677. นางศุลีมาศ เล็กกุล สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
678. นางอาภาพรรณ แสงทอง สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
679. นายวฑูิรยแ จันทโน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
680. นางสาวสุวจี ณ ถลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
681. นางชัญญา ไพศาล โรงเรียนเขาดินวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

682. นางศรีรัตนแ ศักด์ิศิริโสภาค โรงเรียนเขาดินวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

683. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ โรงเรียนเขาดินวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

684. นางสาวจินตนา จันทะเกษ โรงเรียนชุมชนบานทากระดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

685. นางสาวดวงใจ โพธิข์าว โรงเรียนชุมชนบานทากระดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

686. นางสาวพชัยา กิ่งทอง โรงเรียนดรุณากาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
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687. นางสาวสินีนารถ กล่ินสุคนธแ โรงเรียนดรุณากาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

688. นางสุนิษา พรมนิล โรงเรียนดรุณากาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

689. นายกําธร แสงมาลา โรงเรียนดรุณากาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

690. นางเลียม จิตมั่น โรงเรียนตลาดสํารอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

691. นายจําเริญ ทองศักด์ิ โรงเรียนตลาดสํารอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

692. นายวฒิุพงษแ ปฎเิวชวฒันางกูร โรงเรียนตลาดสํารอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

693. นางดวงสมร บาตรโพธิ์ โรงเรียนทามะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

694. นางใกลรุง กิจหวาง โรงเรียนบานเกาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

695. นางลาวณัณแ พมิเสน โรงเรียนบานเกาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

696. นางสะอาด ดาบแกว โรงเรียนบานเขาปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

697. นางสุวรรณา เจิมจรุง โรงเรียนบานเขาปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

698. นายพรีฉัตร นอยเคียง โรงเรียนบานจันอุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

699. นางบญุเนิน ผาดสีเสน โรงเรียนบานเจาเณร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

700. นางสาววศินี วรรณลือชา โรงเรียนบานเจาเณร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

701. นางจิตติมา เสมอตระกูล โรงเรียนบานชองกระทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

702. นางพจมาลยแ มิ่งสงฆแ โรงเรียนบานชองสะเดา(การไฟูฟูาฝุายผลิดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

703. นางพฒันี ออนศรี โรงเรียนบานชองสะเดา(การไฟูฟูาฝุายผลิดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

704. นางวงเดือน สิทธจิันทรแ โรงเรียนบานชองสะเดา(การไฟูฟูาฝุายผลิดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

705. นางสาวนิลวรรณ เกษมโศธนแ โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

706. นางสาวกรนิภา คงอน โรงเรียนบานถ้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

707. นางณภาภชั ภมุภารินทรแ โรงเรียนบานทาน้ําต้ืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

708. นางวราลักษณแ ถาวรทตั โรงเรียนบานทาน้ําต้ืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

709. นางสมหวงั เคร่ืองประดิษฐแ โรงเรียนบานทาน้ําต้ืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

710. นายสมพร เปยีสนิท โรงเรียนบานทามะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

711. นางสาวดารณี ปอูมสกุล โรงเรียนบานทาแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

712. นางสาวสรอยสนธิ์ เส็งสวาง โรงเรียนบานทุงนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

713. นายเอกสิทธิ์ คุณากรดุษติ โรงเรียนบานทุงนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

714. นางสาวโนรี เชยลอมขํา โรงเรียนบานทุงนาคราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

715. นางสาวปราณี สุขภาพ โรงเรียนบานทุงนาคราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

716. นางจําเนียน ชมสกุณี โรงเรียนบานทุงนานางหรอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

717. นางนวพรรณ มาชวญานนทแ โรงเรียนบานทุงนานางหรอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

718. นางสาวจีเรียง บญุสม โรงเรียนบานทุงมะขามเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

719. นายสะบา เจริญฤทธิ์ โรงเรียนบานบนเขาแกงเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

720. นางวรรณา ศรีแกว โรงเรียนบานโปงุโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

721. นางรัชนี ดวงใจ โรงเรียนบานพเุลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

722. นางรุงสุรียแ ใบไม โรงเรียนบานพเุลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

723. นางสุภญิ คุณสุวรรณแ โรงเรียนบานพเุลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
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724. นางวาสนา มิ่งเมือง โรงเรียนบานมะกอกหมู (ปณุสิริวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

725. นางยุพนิ จิณแพทยแ โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

726. นางสาวทวิาวรรณ จิณแพทยแ โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

727. นายวนาฤทธิ์ ผองฤกษแ โรงเรียนบานรางสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

728. นางสุทธพิร สระแกว โรงเรียนบานรางสาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

729. นางอัญชลี ทองตระกูล โรงเรียนบานรางสาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

730. นางละมัย ปานกลาง โรงเรียนบานวงัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

731. นางวรรณรวี สุขสําราญ โรงเรียนบานวงัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

732. นายสิทธพิล ปานกลาง โรงเรียนบานวงัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

733. นางสาวบุญเตือน ไกนิล โรงเรียนบานวงัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

734. นายประเสริฐ หนูรุน โรงเรียนบานวงัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

735. นางเบญจา สนธยานาวนิ โรงเรียนบานวงัลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

736. นางสาวศรีรัตนแ สุขประเสริฐ โรงเรียนบานวงัลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

737. นายเยียน บญุรอด โรงเรียนบานวงัลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

738. นางเกษร สุนทรธรรม โรงเรียนบานวงัสารภี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

739. นางทพิวรรณ ขํามาก โรงเรียนบานวงัสารภี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

740. นางสาวสุนัน หรูเจริญ โรงเรียนบานสระเศรษฐี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

741. นางสมใจ อวยพร โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

742. นายอรรถชัย รักราษฎรแ โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

743. นางณัฐจิราพร มณัชณาพงษแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

744. นางสาล่ี สงวนรัตนแ โรงเรียนบานหนองปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

745. นางปใจพร ชัยจีน โรงเรียนบานหนองสองตอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

746. นางวนิดา ปากโมกขแ โรงเรียนบานหนองสองตอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

747. นายประจวบ ธปูหอม โรงเรียนบานหนองสองตอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

748. นางขนิษฐา เกตุแดง โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

749. นางนุสรา บตุิเรศ โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

750. นางรัตนาพร สาลี โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

751. นายอนุวติั สมสกุล โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

752. นางยุพนิ ทมินอย โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

753. นางวไิลวรรณ แสงสอาด โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

754. นางสาวศิริศรี แผวพรายงาม โรงเรียนบานหนองสามพราน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

755. นายอํานวย หนิชีระนันทแ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

756. นายอุทยั สวสัด์ิพานิชยแ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

757. นางพนอรัตนแ ชุนหวานิช โรงเรียนบานหวยตลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

758. นางวรรณี คงชุม โรงเรียนบานหวยน้ําโจน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

759. นางภริมยแ นกนอย โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

760. นางสาวพรศิริ ศรีคง โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
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761. นางสาววาสนา ทองเปลว โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

762. นางสาวอุบล ชอยเครือ โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

763. นางสาวจริยา สีคุณ โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

764. นางสรอยสน พนานุสรณแศิลป โรงเรียนบานหวัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

765. นางสุวนียแ กาญจนฉายา โรงเรียนบานหวัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

766. นางปทมุ นิ่มเจริญ โรงเรียนบานหนิแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

767. นายสุริยะ จันทรแสนอง โรงเรียนบานแหลมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

768. นางพรทพิยแ เจือบญุ โรงเรียนบานใหม(จีนาภกัด์ิวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

769. นายสุรพล พละศักด์ิ โรงเรียนบานใหม(จีนาภกัด์ิวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

770. นางเดือนเพญ็ เกตพนัธแ โรงเรียนยูเฉียวเซียเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

771. นางปลุกขวญั โรจนแประดิษฐแ โรงเรียนยูเฉียวเซียเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

772. นางแวววมิล เสาหงษแ โรงเรียนยูเฉียวเซียเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

773. นางโศภชา เถื่อนคํา โรงเรียนยูเฉียวเซียเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

774. นางสาวอุษณี บรรทดักาญจนแ โรงเรียนยูเฉียวเซียเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

775. นางอุบลรัตนแ สงวนโสม โรงเรียนยูเฉียวเซียเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

776. นางอธชิา ใจบญุ โรงเรียนวดักาญจนบรีุเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

777. นายภมูิพฒันแ ภาคภมูิ โรงเรียนวดักาญจนบรีุเกา "อุดมราษฎรแวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

778. นางสุจินตนา บษุกรจงกลกุล โรงเรียนวดักาญจนบรีุเกา"อุดมราษฎรแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

779. นางสําเภา บานใหม โรงเรียนวดัขุนไทยธาราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

780. นางอรกัญญา วรรณะ โรงเรียนวดัขุนไทยธาราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

781. นางศุภวรรณ ทกัษณิ โรงเรียนวดัเขาดินวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

782. นายวสันตแ บานเย็น โรงเรียนวดัเขานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

783. นางนัยนา เจียมอยู โรงเรียนวดัจรเขเผือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

784. นางสาวบุญธรรม ฝอยทอง โรงเรียนวดัจรเขเผือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

785. นายสมเดช กล่ินหอม โรงเรียนวดัถ้ํามังกรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

786. นางสาวเพ็ญพิมล บญุรักษาทรัพยแ โรงเรียนวดัถ้ํามังกรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

787. นายนิคม แสวงหา โรงเรียนวดัถ้ําองจุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

788. นางวภิาวรรณ นิ่มนวล โรงเรียนวดัถ้ําอางหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

789. นายชัชชน ทองแยม โรงเรียนวดัทาน้ําต้ืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

790. นางฐิติพร รอดประจง โรงเรียนวดัทามะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

791. นางวนัดี สุขประเสริฐ โรงเรียนวดัทามะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

792. นายอนุวชั มุสิกา โรงเรียนวดัพนุอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

793. นางญาริดา สิทธโิชค โรงเรียนวดัโพธิศ์รีสุขาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

794. นางอนงคแรัตนแ มากมีทรัพยแ โรงเรียนวดัโพธิศ์รีสุขาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

795. นางจุไรรัตนแ แกวประเสริฐ โรงเรียนวดัมวงชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

796. นางสาวจินดา คุนเคย โรงเรียนวดัมวงชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

797. นางนิตยา แยมชื่น โรงเรียนวดัยางเกาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
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798. นางกิติพร โพธิท์อง โรงเรียนวดัลาดหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

799. นางชมภู นิยมทรัพยแ โรงเรียนวดัลาดหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

800. นางดวงใจ เหลืองสอาด โรงเรียนวดัลาดหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

801. นางบษุบง สุภราช โรงเรียนวดัลาดหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

802. นางราริน นันทพานิช โรงเรียนวดัลาดหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

803. นางสายชล เพชรศรี โรงเรียนวดัลาดหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

804. นางมนตแทพิยแ ศิริพลชัย โรงเรียนวดัลาดหญา "ลาดหญาวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

805. นางประวรรยงคแ สอนมี โรงเรียนวดัวงัขนายทายิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

806. นางสาวชวดล สุวรรณแ โรงเรียนวดัวงัขนายทายิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

807. นางสาววรรณา หลวงเทพ โรงเรียนวดัวงัขนายทายิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

808. นางสุรัตนแ พทุธไพบลูยแ โรงเรียนวดัวงัขนายทายิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

809. นางนิลุบล จุลกรัตนแ โรงเรียนวดัวงัศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

810. นางปราณี ดํารงกิจภากร โรงเรียนวดัวงัศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

811. นางสารินทรแ อัสโม โรงเรียนวดัวงัศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

812. นางกุลนันทแ ตุมนอย โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

813. นางจันทรแแรม เจี่ยประเสริฐ โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

814. นางดวงใจ มากทรัพยแ โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

815. นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกลุ โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

816. นางวภิาพรรณ จันทรเสวต โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

817. นายสันติสุข ทวิากร โรงเรียนวดัศรีโลหะราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

818. นางนงนุช จงใจภกัดี โรงเรียนวดัศรีอุปลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

819. นางพกิุล มาลาทอง โรงเรียนวดัศรีอุปลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

820. นางสมาพร สรอยทองศรี โรงเรียนวดัศรีอุปลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

821. นางพชัรวรีแ เกิดสุข โรงเรียนวดัสระกลอยสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

822. นางฐิตารียแ พทิกัษแพลางกูร โรงเรียนวดัหนองตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

823. นางสาวมิ่งขวญั ใจดี โรงเรียนวดัหนองตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

824. นางดนิตา เลาหปยิะกุล โรงเรียนวดัหนองพงัตรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

825. นางพชัยา รักดี โรงเรียนวดัหนองพงัตรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

826. นางยุพา เจริญศรี โรงเรียนวดัหนองพงัตรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

827. นางเบญจณี นิลผ้ึง โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

828. นางมลราตรี อยูเย็น โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

829. นางสาววาณี แทนกาญจนภรณแ โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

830. นายชาญชัย ไตรวเิชียร โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

831. นางนันภา คุนเคย โรงเรียนวดัอินทาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

832. นางนารีรัตนแ เรืองพยุงศักด์ิ โรงเรียนวดัอินทาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

833. นางประไพ ขาวสบาย โรงเรียนวดัอินทาราม "โกวทิอินทราทร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

834. นางลําพอง สมุทรสาคร โรงเรียนวดัอินทาราม"โกวทิอินทราทร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
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835. นางอวยพร ศักด์ิพรหม โรงเรียนสมาคมนักเรียนเการาชินี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

836. นายนพดล มงคล โรงเรียนสมาคมนักเรียนเการาชินี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

837. นายวฒันา สุขเกษ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเการาชินี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

838. นางธญัญนันทแ หงิมหยุน โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

839. นางนันทแนภสั มูลแกว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

840. นางพรรณี ลํ้าเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

841. นางมาลาณี อุทยัฉาย โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

842. นางโศรยา แพรไพศาล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

843. นางสาวจิตตกวี คงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

844. นางสาวณัฏฐแชนินาถ วทญัโู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

845. นางสาวรัชนีมล หนูขาว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

846. นางสุดารัตนแ โรจนบวร โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

847. นางอรินทรแชญา โพธิว์ฒิุนุกูล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

848. นางอารมณแ สบายยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

849. นางเอื้อง โพคัง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

850. นายเชิดชัย มั่นเปลง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

851. นายปราณีต บญุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

852. นายมณฑล นอยพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

853. นายสามารถ จันหา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

854. นายสุทศันแ พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

855. นางสาวสุขหทยั โพธิส์วรรคแ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

856. นายจีระ ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

857. นางสาวศินีนาถ ประภาสธรรม โรงเรียนอนุบาลดานมะขามเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

858. นางจินตนา แสนคํา โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

859. นางฉวี สาระศาลิน โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

860. นางเฉลิมวรรณ ไชยวงศแ โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

861. นางนพมณี อินมาลา โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

862. นางเบญจวรรณ รอดหลง โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

863. นางภสัรา ชูลาภ โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

864. นางวนิตรา ภมุมา โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

865. นางศิริพร จันทรแผอง โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

866. นางสงกรานตแ เลิศวรายุทธแ โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

867. นางสาวขนิษฐา พวงแกว โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

868. นางอารีวลัยแ ทองพนู โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

869. นายพทิกัษแ แสงคํา โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

870. นางทพิวรรณ ชุมเพง็พนัธแ โรงเรียนอนุบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

871. นางสาวจารุวรรณ ปิๆนตุรงคแ โรงเรียนอนุบาลสุภทัรกาญจนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
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872. ดร.พงษแจิตตแ เกตุภูพงษแ โรงเรียนอนุบาลสุภทัรกาญจนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

873. นางดวงฤดี เกียรติศิริกุล โรงเรียนอํานวยวทิยแกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

874. นางสาวนันทา สัมมาทติฐิ โรงเรียนอํานวยวทิยแกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

875. นางเสาวนียแ เศษศรี โรงเรียนอํานวยวทิยแกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

876. นางเอื้อมเดือน อรามศรี โรงเรียนอํานวยวทิยแกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

877. นายเรวตัร บญุขํา โรงเรียนอํานวยวทิยแกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

878. นายวรพล แอมอุตมแ โรงเรียนอํานวยวทิยแกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

879. นางวไลรัตนแ มีคุณ โรงเรียนอํานวยวทิยแกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

880. นางวนัทนียแ กิจเจริญ โรงเรียนอํานวยวทิยแกาญจนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

881. นายสุวจิักขณแ สาระศาลิน โรงเรียนอุนบาลวดัไชยชุมพลชนะสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

882. นายวนิัย ธรรมเกื้อกูล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

883. นายนภภมูิ พรมแดน โรงเรียนเกียรติวธันเวคิน๑ (วดัปากบาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

884. นางสาวบงัอร จันทรแแยม โรงเรียนเกียรติวธันเวคิน๒ (วดัปลักเขวา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

885. นางเพยีงใจ ปราดเปรียว โรงเรียนดอนสามงามผิว หงสวณีะอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

886. นางกัลยา ขาวทอง โรงเรียนบานกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

887. นางคําหวน พงษแสกุล โรงเรียนบานกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

888. นายชลอ สืบศักด์ิ โรงเรียนบานกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

889. นางเรียม สุขขี โรงเรียนบานเขาชอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

890. นางสุรียแ แกวบญุสง โรงเรียนบานเขาพนมนาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

891. นายบรรจง ชูเชิดมงคลกุล โรงเรียนบานเขาศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

892. นางจุฑาภรณแ วรรณากาญจนแ โรงเรียนบานโคราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

893. นางอนุชสรา จันทรแอนันตแ โรงเรียนบานโคราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

894. นางอรุณี พรหมชาติ โรงเรียนบานโคราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

895. นางมะลิวรรณ เพิ่มวงคแ โรงเรียนบานจันทรแลาดวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

896. นางสมหมาย ลิขิตธนานันทแ โรงเรียนบานแจงงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

897. นางสุมาลี นุทกาญจนกุล โรงเรียนบานชายธปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

898. นายเฉลียว หงษแยนตแ โรงเรียนบานชายธปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

899. นางสาวนุชรดี บํารุงเขต โรงเรียนบานซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

900. นางสาวสรัญญา แสดงฤทธิ์ โรงเรียนบานซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

901. นางกัณหา สุขวงศแจันทรแ โรงเรียนบานดอนเตาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

902. นางวนัดี ศรีทอง โรงเรียนบานดอนเตาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

903. นางบญุเตือน ชินวงษแเกตุ โรงเรียนบานดอนมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

904. นางกมลรัตนแ ทานกเอี้ยง โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

905. นายเสนอ ลักษณุกิจ โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

906. นางยุพา พวงมาลัย โรงเรียนบานดอนสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

907. นางวณีา ช่ําชอง โรงเรียนบานดอนสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

908. นางณัชชา พวงแกว โรงเรียนบานตลาดเขตมิตรภารที่ ๑๐๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
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909. นางวรานิษฐแ ธนโรจนแเดชานนทแ โรงเรียนบานตลาดเขตมิตรภารที่ ๑๐๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

910. นางอัญชลี เพยีสังกะ โรงเรียนบานตลาดเขตมิตรภารที่ ๑๐๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

911. นายประยูร อินทะนาม โรงเรียนบานตลาดเขตมิตรภารที่ ๑๐๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

912. นายสุรศักด์ิ จุลทรักษแ โรงเรียนบานตลุงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

913. นายเสนหแ สอนใจ โรงเรียนบานตลุงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

914. นางสาวรัชนิกร ทองนอย โรงเรียนบานทพัพระยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

915. นางอุไร แสงแตง โรงเรียนบานทาพะเนียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

916. นางทณัฑิมา ศิรวชัรินทรแ โรงเรียนบานทามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

917. นางประทปี เอี่ยมแสง โรงเรียนบานทามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

918. นางยุพา สุทธบิตุร โรงเรียนบานทามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

919. นางเรณู เปรมสมบติั โรงเรียนบานทามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

920. นางวริาวรรณ แกมไทย โรงเรียนบานทามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

921. นางสาวนุสรา ทพิยแอุทยั โรงเรียนบานทามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

922. นางสาวประจกัษแพร เกียรติศิริ โรงเรียนบานทามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

923. นางอุษา ถังทอง โรงเรียนบานทามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

924. นางกันยา เปล้ืองทกุขแ โรงเรียนบานทุงประทนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

925. นางภติินันทแ โซกล่ิม โรงเรียนบานทุงประทนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

926. นางสาวทพิรัตนแ จันทนา โรงเรียนบานทุงประทนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

927. นางกมลศรี ศรีวศิร โรงเรียนบานทุงมังกะหรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

928. นายเจริญ พรหมมา โรงเรียนบานทุงมังกะหรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

929. นางนลินสีรี รวมสุข โรงเรียนบานบอระแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

930. นางสาวทวิา พรหมชนะ โรงเรียนบานบอระแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

931. นางสุณิสา คงประเสริฐ โรงเรียนบานบอระแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

932. นางสาวสุพรรณี รุงกระจาง โรงเรียนบานบงึวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

933. นางพศิมัย คํามะนาง โรงเรียนบานโปงุกูป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

934. นางมาลี จันทรแอนันตแ โรงเรียนบานโปงุกูป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

935. นางเสาวรส ปรางจโรจนแ โรงเรียนบานโปงุกูป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

936. นายอุดมศักด์ิ จันทรแอนันตแ โรงเรียนบานโปงุกูป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

937. นายสุภาพ ตรงคมาลี โรงเรียนบานโปงุกูป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

938. นางจิตรากานตแ กุลทอง โรงเรียนบานรางกระตาย "พริิยะประชาวิทยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

939. นางไพริน เนตรสวาง โรงเรียนบานรางกระตาย "พริิยะประชาวิทยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

940. นางสาวอรอนงคแ ระงับพศิษแ โรงเรียนบานรางกระตาย "พริิยะประชาวิทยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

941. นางนงเยาวแ ชมชื่น โรงเรียนบานไรรวมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

942. นางสารินี ฉันทปราโมทยแ โรงเรียนบานไรรวมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

943. นายสมศักด์ิ ฉันทปราโมทยแ โรงเรียนบานไรรวมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

944. นางสมศรี คลองนอย โรงเรียนบานวงัไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

945. นายเผชิญ ขุดปิๆน โรงเรียนบานวงัรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
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946. นางสุรีพร บํารุงชล โรงเรียนบานวงัรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

947. นางกาญจนา เทพประสิทธิ์ โรงเรียนบานสระลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

948. นางวาริน หอมจันทรแ โรงเรียนบานสระลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

949. นายอาชีพ ชื่นบาล โรงเรียนบานสระลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

950. นางณัฐพชัญแ กูอัจฉริยกุล โรงเรียนบานหนองกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

951. นายบญุชวย เสลาลักษณแ โรงเรียนบานหนองกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

952. นางอุบลรัตนแ นักเวชนแ โรงเรียนบานหนองขุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

953. นางสาวดวงตา บญุประดับ โรงเรียนบานหนองเจริญสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

954. นางสมจิตตแ พกุสุน โรงเรียนบานหนองตาคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

955. นางสาหราย เย็นใจ โรงเรียนบานหนองตายอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

956. นายโกสิฐ แหยมคอน โรงเรียนบานหนองตายอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

957. นางบงัอร โลหแประเสริฐ โรงเรียนบานหนองนางเล้ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

958. นางรัชนี ลาภลมูล โรงเรียนบานหนองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

959. นายสมทบ หงสแงามวงศแ โรงเรียนบานหนองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

960. นางทองสม เชื้อพงษแ โรงเรียนบานหลุมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

961. นางมาลัย โพธิท์อง โรงเรียนบานหลุมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

962. นางสาวอารมณแ สมคิด โรงเรียนบานหลุมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

963. นางปฐมา สิทธสิร โรงเรียนบานหลุมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

964. นายบรรทกึ ภมุรินทรแ โรงเรียนบานหวยดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

965. นางลลิดา รักนอย โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

966. นายเกศพล สุขลาภ โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

967. นายเฉลิมพงศแ วงศแประกายศรี โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

968. นางสาวเตือนจิตรแ คะเชนชร โรงเรียนบานอุโลกส่ีหมื่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

969. นายเทวญั ศิริจารุวร โรงเรียนบานอุโลกส่ีหมื่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

970. นายวชิาญ ตันมงคลกาญจนแ โรงเรียนบานอุโลกส่ีหมื่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

971. นายเสรี นาคนารี โรงเรียนบานอุโลกส่ีหมื่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

972. นางกรรณิกา หอมจันทรแดี โรงเรียนประชาวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

973. นางสาวพรุิณ สัปปริุสสกุล โรงเรียนประชาวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

974. นายขจรศักด์ิ อินทรโสภา โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

975. นางจุฑาภรณแ ชัยเลิศ โรงเรียนวดักระตายเตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

976. นายเสนหแ กงตาล โรงเรียนวดักระตายเตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

977. นางพรเพญ็ บรรลือศักด์ิ โรงเรียนวดัเขารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

978. นางศิริภรณแ พวงทอง โรงเรียนวดัเขารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

979. นางสาวสมพร วงษแวจิารณแ โรงเรียนวดัเขารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

980. นายธงชัย เฮงสวสัด์ิ โรงเรียนวดัเขารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

981. นางเรขา เสลาหลัก โรงเรียนวดัเขาสะพายแรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

982. นางเบญจวรรณ ปญุสิริ โรงเรียนวดัเขาสามสิบหาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
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983. นางอนงคแ เอี่ยมชื่น โรงเรียนวดัเขาสามสิบหาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

984. นางอุทยัวรรณ นิยมพลอย โรงเรียนวดัเขาสามสิบหาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

985. นางญานี สอสอาด โรงเรียนวดัเขาใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

986. นางมะลิวลัยแ ออนละมูล โรงเรียนวดัเขาใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

987. นางประภา เหลืองวเิชียรพร โรงเรียนวดัครอพนัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

988. นายวศิิษฐแ ออนจันทรแ โรงเรียนวดัครอพนัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

989. นางดวงแข ศรีนอย โรงเรียนวดัดอนขมิ้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

990. นางทวี เถื่อนประทมุ โรงเรียนวดัดอนขมิ้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

991. นายสุบนิ วรินทกัษะ โรงเรียนวดัดอนขมิ้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

992. นางสาวพวงเพญ็ โชคประยูรไพศาล โรงเรียนวดัดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

993. นางอําไพ ทรัพยแพลับ โรงเรียนวดัดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

994. นายทวี ศรีธร โรงเรียนวดัดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

995. นางมัทรี ประกอบธรรม โรงเรียนวดัดอนแสลบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

996. นางวรรณพร วฒันากูล โรงเรียนวดัดอนแสลบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

997. นางสาวมานิตยแ แดงเพช็ร โรงเรียนวดัดอนแสลบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

998. นางสาวจินตนา อินทรักษแ โรงเรียนวดัดาปานนิมิต มิตรภาพที่ ๑๔๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

999. นางจักรีรัตนแ อินนา โรงเรียนวดัตะครํ้าเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1000. นางวรรณงาม ทองธรรมชาติ โรงเรียนวดัตะครํ้าเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1001. นางสาวจีระวรรณ พรศิริ โรงเรียนวดัตะครํ้าเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1002. นางสุณีนารถ ศรีทอง โรงเรียนวดัตะครํ้าเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1003. นางสาวดารา เหลืองประเสริฐ โรงเรียนวดัทากระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1004. นางมาลินี คํ้าจุน โรงเรียนวดัทาเรือ "อุตสาหะวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1005. นางวลียแ นอยกาญจนะ โรงเรียนวดัทาเรือ "อุตสาหะวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1006. นางสาวสุดา ไตรวชิชานันทแ โรงเรียนวดัทาเรือ "อุตสาหะวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1007. นายวรพจนแ นอยกาญจนะ โรงเรียนวดัทาเรือ "อุตสาหะวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1008. นางณัฐญา วมิลศรี โรงเรียนวดัทุงมะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1009. นางพภิทัรา ดอนเจดียแ โรงเรียนวดัทุงมะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1010. นายฉัตรชัย พนัธแพานิช โรงเรียนวดัทุงมะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1011. นางลินจง บวัซอน โรงเรียนวดัทุงสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1012. นางสาวสาลี นิยม โรงเรียนวดัทุงสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1013. นางบบุผา วรรณศิริ โรงเรียนวดับานทวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1014. นางมยุรี เชาวแไว โรงเรียนวดับานทวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1015. นางวรรณา ชนะดวงใจ โรงเรียนวดับานทวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1016. นางศุภริา สืบบกุ โรงเรียนวดับานทวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1017. นายชาญชัย เอี่ยมสุองคแ โรงเรียนวดับานทวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1018. นายบรูณะ สืบบกุ โรงเรียนวดับานทวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1019. นางสาวไขมุก สีทบัทมิ โรงเรียนวดับานนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
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1020. นางสาวปวณีา บวัซอน โรงเรียนวดับานนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1021. นางกัญญา สืบบกุ โรงเรียนวดัเบญพาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1022. นางนิตยา เกรียงไกร โรงเรียนวดัเบญพาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1023. นางบญุนํา สิมมาโคตร โรงเรียนวดัเบญพาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1024. นางเยาวมาลยแ เกรียงไกร โรงเรียนวดัเบญพาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1025. นางสุพรรณี ทรัพยแพนาพรชัย โรงเรียนวดัเบญพาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1026. นางจินตนา ขุยขํา โรงเรียนวดัพระแทนดงรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1027. นางนุชนาฎ สุนทรภกัดี โรงเรียนวดัพระแทนดงรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1028. นางพรรณรัตนแ ธติิมาธญัญากุล โรงเรียนวดัพระแทนดงรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1029. นางลลิตา นิ่มนุช โรงเรียนวดัพระแทนดงรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1030. นางละออง ภศูรี โรงเรียนวดัพระแทนดงรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1031. นายมงคล สิทธวิะ โรงเรียนวดัพระแทนดงรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1032. นางนุกูล กลีบทอง โรงเรียนวดัพงัตรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1033. นางบํารุง เรือนอินทรแ โรงเรียนวดัพงัตรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1034. นางระเบยีบ ปฏทิศันแ โรงเรียนวดัพงัตรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1035. นางอรุณี จันทรแอนันตแ โรงเรียนวดัพงัตรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1036. นางปนัดดา โพธิพ์นัธแ โรงเรียนวดัสนามแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1037. นางวรีวรรณ บวัผัน โรงเรียนวดัสนามแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1038. นางสาวสุริยา คงมั่น โรงเรียนวดัสนามแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1039. นางศิริพร งามขํา โรงเรียนวดัสระลงเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1040. นางสาวฑิตยา สืบบกุ โรงเรียนวดัสระลงเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1041. นางสาวพมิพแแพร สืบบกุ โรงเรียนวดัสระลงเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1042. นางจงรักษแ ปล้ืมมีชัย โรงเรียนวดัสาลวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1043. นางเยาวมาลยแ จุลกิจวฒันแ โรงเรียนวดัสาลวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1044. นางมาลี กาญจนพฤกษแ โรงเรียนวดัสํานักครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1045. นางแวววรา จงจินากูล โรงเรียนวดัสํานักครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1046. นางสาวสิรินภา ศิริปรุ โรงเรียนวดัสํานักครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1047. นายจิรศักด์ิ นิยมศักด์ิ โรงเรียนวดัสํานักครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1048. นางสาวนิภทัรา สังขแมณี โรงเรียนวดัสํานักครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1049. นายปรีชา ศรีนวล โรงเรียนวดัสํานักครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1050. นางสายหยุด นิยมพนัธแ โรงเรียนวดัแสนตอ (วรวตัตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1051. นางเสาวภาคยแ เศรษฐศักดาศิริ โรงเรียนวดัแสนตอ (วรวตัตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1052. นางจันทรแเพญ็ เพช็รรัตนแ โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1053. นางสาวสุธันยชนก ทรัพยแยอย โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1054. นายปรีชา หตัถาครองหทยั โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1055. นายสมจิตตแ เพช็รรัตนแ โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1056. นางวไิลลักษณแ ศรีจันทรแ โรงเรียนวดัหนองพลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
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1057. นางสาวพรรณพชัร ธรรมเนียมดี โรงเรียนวดัหนองพลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1058. นายไพโรจนแ ศรีจันทรแ โรงเรียนวดัหนองพลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1059. นางนพรัตนแ วชิัยทองคํา โรงเรียนวดัหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1060. นางศิณีวรรณ ทองประสงคแ โรงเรียนวดัหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1061. นางสุปราณี กลาปราบศึก โรงเรียนวดัหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1062. นายประมวล ศรีบจูันดี โรงเรียนวดัหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1063. นางธนวรรณ ค้ิวสกุลกาญจนแ โรงเรียนวดัหนองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1064. นางนภาพร ศรีทองทรัพยแ โรงเรียนวดัหนองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1065. นางบรรจง ตะพงั โรงเรียนวดัหวยสะพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1066. นายบญุทรง สัปปริุสสกุล โรงเรียนวดัหวยสะพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1067. นางประชุมพร โหมดงาม โรงเรียนวดัหวายเหนียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1068. นางอภญิญา เทมิแพงพนัธแ โรงเรียนวดัหวายเหนียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1069. นางธรีญา เหง่ียมจุล โรงเรียนวดัหวายเหนียว "ปญุสิริวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1070. นางวลิาวลัยแ พรมมา โรงเรียนวดัหวายเหนียว "ปญุสิริวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1071. นางสาวจันทมิา วชัระวลีกุล โรงเรียนวดัใหมเจริญผล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1072. นางภรภทัร อรุณแข โรงเรียนวดัใหมเจริญผล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1073. นางนุจรี พนัจริต โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1074. นางประทมุ ศิริรักวงษา โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1075. นางปใ็นทรัพยแ รักชาติ โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1076. นางเพญ็ณี รุงเชา โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1077. นางวนัทนี พฤกษแธาราธกิูล โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1078. นางศิริพร ภูแสนสะอาด โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1079. นางสาวเพ็ญจันทรแ ดวงดาว โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1080. นางสาววนิดา สายมี โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1081. นางสาวเสาวดี โพธิง์าม โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1082. นางสุพรรณา สัจจเสนียแ โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1083. นางแสงหลา อัศวบญัญัติกุล โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1084. นายปใญญา มนตแคลํ้า โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1085. นายเอกราช สมบรูณแ โรงเรียนอนุชนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1086. นางมยุรี กุยออน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วดัรางหวาย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1087. นางสมพร ปฏเิวชวฒันางกูร โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วดัรางหวาย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1088. นางสาวพรรณี จานแกว โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วดัรางหวาย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1089. นางสุณี บญุรอด โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วดัรางหวาย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1090. นายพจนินทรแ จอมสวรรคแ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วดัรางหวาย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1091. นางสาวดวงพร นาคกลํ่า โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1092. นางสาวนิภา มหาโชติ โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1093. นางสาวนิรมิต ศิริรัตนแ โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
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1094. นางโสภา คํานา โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1095. นางอนงคแ เครือวลัยแ โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1096. นางอรัญญา สนิทปใญญาวโุธ โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1097. นายศุภชัย อิงปใญจลาภ โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1098. นายอาทติยแ ทองออน โรงเรียนอนุบาลวดัลูกแกประชาชนูทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1099. นางมาลี สืบอินทรแ โรงเรียนอนุบาลหวยกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1100. นางสาวจริาภรณแ สุทธนิันทแ โรงเรียนอนุบาลหวยกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1101. นางคณาพร สาครเสถียรกุล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1102. นางสาวจินตนา สุขสมแดน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1103. นางสาวนิภา สุขพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

1104. นางบญุแสง อาทศินอก โรงเรียน ตชด.บานบองต้ีลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1105. นางแสงระวี สุขประเสริฐ โรงเรียน ตชด.บานบองต้ีลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1106. นางกุหลาบ สีนวล โรงเรียนคุรุสภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1107. นางสาวศิริเพญ็ กอนเมฆ โรงเรียนคุรุสภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1108. นางณิชกุล สืบอินทรแ โรงเรียนไทรโยคใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1109. นางพเยาวแ สุภาพนิ โรงเรียนไทรโยคใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1110. นางสาวกิง่กาญจนแ สาลี โรงเรียนไทรโยคใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1111. นางสาวพชรมน ชาวกําแพง โรงเรียนไทรโยคใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1112. นางภทัราพร โคตรวงศแ โรงเรียนบานกุยแหย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1113. นางสาวจินตนา ลิเล่ิม โรงเรียนบานกุยแหย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1114. นางสาวสกายดาว จงเจริญ โรงเรียนบานกุยแหย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1115. นายมาโนช พฤฑฒิกุล โรงเรียนบานกุยแหย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1116. นางทศันวรรณ ขสุดใจ โรงเรียนบานแกงจอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1117. นางสาวชญาดา อึ่งพนิิจกุล โรงเรียนบานแกงจอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1118. นางสาวนพรัตนแ ภกัดีวงษแ โรงเรียนบานแกงจอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1119. นางสาวภญูดา เพชรรัตนแ โรงเรียนบานแกงจอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1120. นายสมเพชร จันทะจิตตแ โรงเรียนบานแกงจอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1121. นางสวาท รมเย็นใจ โรงเรียนบานแกงประลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1122. นางพรสวรรคแ กาญจนประกอบ โรงเรียนบานแกงระเบดิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1123. นายสุชาติ แจงใจ โรงเรียนบานแกงระเบดิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1124. นางสาวตุลา บญุเกตุ โรงเรียนบานเขาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1125. นางสาวนงนุช สังขฤทธิ์ โรงเรียนบานเขาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1126. นางสาววลัยา บญุไชย โรงเรียนบานเขาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1127. นางสุนียแ ศรีชัย โรงเรียนบานเขาสามชั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1128. นางกนิษฐา พุมไสว โรงเรียนบานเขาสามชั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1129. นางเจณจิรา ไกรนรา โรงเรียนบานจันเดยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1130. นางสาวจณิสตา ตุมรสุนทร โรงเรียนบานจันเดยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
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1131. วาที่รอยตรีชวลิต คงมีผล โรงเรียนบานชองแคบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1132. นายชานนทแ ปานเดชา โรงเรียนบานชองแคบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1133. นางสาวจิรวรรณ อางทอง โรงเรียนบานซองกาเรีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1134. นายบญุยิ่ง นวมนิ่ม โรงเรียนบานซองกาเรีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1135. นายพชิัย ลูกอินทรแ โรงเรียนบานซองกาเรีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1136. นายสมบรูณแ สาลี โรงเรียนบานซองกาเรีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1137. นางสาวจิดาภา ใจหอ โรงเรียนบานซองกาเรีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1138. นายประเสริฐ ดวงสงคแ โรงเรียนบานซองกาเรีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1139. นางสาวนิตยา มีแกว โรงเรียนบานดินโส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1140. นางสาวอุดมรัตนแ มิศิลา โรงเรียนบานดินโส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1141. นายพเิชษฐแ ฤทธิศิ์ริ โรงเรียนบานดินโส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1142. นายสัญญา สุมแกว โรงเรียนบานถ้ําดาวดึงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1143. นายสุพจนแ สุดจิตตแ โรงเรียนบานถ้ําดาวดึงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1144. นางพฒันี นุนชูคัน โรงเรียนบานทาดินแแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1145. นางรุงฤดี คําสาย โรงเรียนบานทาดินแแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1146. นางสาวนงนาฏ ยั่งยืนยง โรงเรียนบานทาดินแแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1147. นายเกษม ออนจันทรแ โรงเรียนบานทาดินแแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1148. นายรัฐสิทธิ์ เบาอาสา โรงเรียนบานทาดินแแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1149. นายวชิัย คงศรี โรงเรียนบานทาทุงนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1150. นายสําเนียง หลักแกว โรงเรียนบานทาทุงนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1151. นางวรรณา แจงสวาง โรงเรียนบานทุงกางยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1152. นางประภาภรณแ จันดา โรงเรียนบานทุงเรือโกลน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1153. นายปริภณัฑแ รุณรุทธิ์ โรงเรียนบานทุงเรือโกลน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1154. นางธญัญา วองนิยมเกษตร โรงเรียนบานนามกุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1155. นางนฤมล ใจงาม โรงเรียนบานบองต้ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1156. นายอัษฎาวธุ โภคา โรงเรียนบานบองต้ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1157. นายบญุสง บวัผัด โรงเรียนบานประจําไม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1158. นางรานียแ บวัรัตนกาญจนแ โรงเรียนบานปาุไมสะพานลาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1159. นางสาวพรุิณ เสลานนทแ โรงเรียนบานปาุไมสะพานลาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1160. นางสาวสุนทรียแ อวมปราณี โรงเรียนบานปาุไมสะพานลาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1161. นางสุรินทรแ อวมเจริญ โรงเรียนบานปาุไมสะพานลาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1162. นางสาวกาญจนา บวัเบา โรงเรียนบานพเุตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1163. นางสาวยุพนิ อินทนิล โรงเรียนบานพมุวง-พพุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1164. นางวภิา สุกใส โรงเรียนบานพอุงกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1165. นางสาวสุพรรณี ยืนยง โรงเรียนบานพอุงกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1166. นางทศันียแ สวางประเสริฐ โรงเรียนบานยางขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1167. นายจําเริญ อังคาวธุ โรงเรียนบานยางขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
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1168. นายชัยวฒันแ สวางประเสริฐ โรงเรียนบานยางขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1169. นายบณัฑิต เพชรเทยีนชัย โรงเรียนบานยางโทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1170. นายอลงกรณแ แทนออมทอง โรงเรียนบานยางโทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1171. นางสาวจรรยวรรธนแ เชิงผาสุวรรณ โรงเรียนบานไรปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1172. วาทีร่อยตรีหญิงวันเพ็ญ แผนสมบรูณแ โรงเรียนบานล่ินถิ่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1173. นางสาวธญัญรัตนแ ศรีประเสริฐ โรงเรียนบานวงักระแจะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1174. นางสาวอําไพ ทองสอน โรงเรียนบานวงัผาตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1175. นางจริมจิต อยูเย็น โรงเรียนบานวงัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1176. นางบญุสง อนันตศิริ โรงเรียนบานวงัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1177. นางเยาวรัตนแ ระงับพษิ โรงเรียนบานวงัสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1178. นางวจิิตรา ผองใส โรงเรียนบานวงัสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1179. นายวทิยา ผองใส โรงเรียนบานวงัสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1180. นางวราภรณแ คมทา โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1181. นางสาวสมจิตร วฒันวราศิริรัตนแ โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1182. นางสาวนันทวรรณแ เหลืองเอี่ยม โรงเรียนบานสารวตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1183. นายประเสริฐ สวสัดี โรงเรียนบานสารวตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1184. นางมุกดา พมิรอยแกว โรงเรียนบานเสาหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1185. นางวรรณภา ถนอมวงษแ โรงเรียนบานเสาหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1186. นางมาลี โชติชัย โรงเรียนบานหนองเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1187. นางสาวทศันียแ นาคนอย โรงเรียนบานหนองเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1188. นางสาวสุภทัรา จันทรแแจมใย โรงเรียนบานหนองเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1189. นายทนั มีคติธรรม โรงเรียนบานหนองเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1190. นางกิติยาภรณแ บญุยัง โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1191. นางวฒันา ปานนาค โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1192. นางวพิรรณแอร สรอยพรรณา โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1193. นางสาวภษูณิศา พรหมเงิน โรงเรียนบานหนองปลาซิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1194. นางสุติมา อินธนู โรงเรียนบานหนองปลาซิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1195. นายวชิิต รัตนกูล โรงเรียนบานหนองปลาซิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1196. นายนรากร กาลสุวรรณ โรงเรียนบานหนองปลาซิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1197. นางสาวกัลยา เรืองวงษแงาม โรงเรียนบานหวยกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1198. นายวชิาญ วชัระ โรงเรียนบานหวยกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1199. นางจันทรดา เขียวแก โรงเรียนบานหวยกะทะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1200. นายวชิัย สมบติัคุโณปการ โรงเรียนบานหวยกะทะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1201. นางสาวบญุรี วฒิุธรรมฐาน โรงเรียนบานหวยเขยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1202. นางรพพิรรณ สุขอุดมกอบกุล โรงเรียนบานหวยมาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1203. นางสาวอรพนิ หวยหงษแทอง โรงเรียนบานหวยมาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1204. นายสุปใน ดงอุทศิ โรงเรียนบานหวยเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
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1205. นางสาวประทมุมาศ อุบลบาน โรงเรียนบานหาดง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1206. นางสาวพรนิภา เจริญรัตนแ โรงเรียนบานหาดง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1207. นางสาวศุภชัญา วเิชียรรัตนแ โรงเรียนบานหาดง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1208. นางพนิาภรณแ สมบติัดี โรงเรียนบานหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1209. นายเถลิงศักด์ิ ศรีแดงบตุร โรงเรียนบานหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1210. นางมลทริา คลายคลึง โรงเรียนบานหนิแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1211. นางสาวจันทรแเพ็ญ ทองภเูหวด โรงเรียนบานหนิแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1212. นายสําราญ รักษาสัตยแ โรงเรียนบานหนิแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1213. นางเบญจวรรณ เหลือลมัย โรงเรียนบานเหมืองสองทอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1214. นางศิริกาญจนแ รังษี โรงเรียนบานเหมืองสองทอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1215. นางสาวอิทยา พลจรัส โรงเรียนบานเหมืองสองทอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1216. นายประเทอืง ตรีสุวรรณ โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1217. นางจินดา ประกอบธรรม โรงเรียนพทุธวมิุติวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1218. นางมนทา มีพฤกษแ โรงเรียนพทุธวมิุติวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1219. นางสาวคนึงนิจ นาคนอย โรงเรียนพทุธวมิุติวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1220. นางสาวผุสดี แสงหลอ โรงเรียนพทุธวมิุติวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1221. นางสาวพรศิริ สุขกิจ โรงเรียนพทุธวมิุติวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1222. นางสาววรรณี บวัคล่ี โรงเรียนพทุธวมิุติวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1223. นายนฤชัย พมิสร โรงเรียนวดัปาุถ้ําภเูตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1224. นายพงษแศักด์ิ สุดวเิวก โรงเรียนวดัปาุถ้ําภเูตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1225. นายอานนทแ การพนัธุแทา โรงเรียนวดัปาุถ้ําภเูตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1226. นายกนก พลิา โรงเรียนวดัปาุถ้ําภเูตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1227. นางกัญชลี รักษาสัตยแ โรงเรียนวดัหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1228. นางพชันี แจมสวาง โรงเรียนวดัหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1229. นางมยุรี คุณเวยีง โรงเรียนวดัหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1230. นางอรุณ สระทองแดง โรงเรียนวดัหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1231. นางอังคณา ขาวผอง โรงเรียนวดัหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1232. นางสุภาพรรณ บญุสม โรงเรียนวดัใหมดงสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1233. นางอนุสรณแ สมบติัคุโณปการ โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1234. นายณรงคแ รอดประจง โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1235. นางน้ําจิต อินทรคง โรงเรียนสมาคมปาุไมแหงประเทศไทยอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1236. นางสาวราตรี เทพทองคํา โรงเรียนสมาคมปาุไมแหงประเทศไทยอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1237. นางสุภาศินียแ ภทูดัดวง โรงเรียนสมาคมปาุไมแหงประเทศไทยอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1238. นายบญุผอง โพธิเ์งินงาม โรงเรียนสมาคมปาุไมแหงประเทศไทยอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1239. นายวทิยา ใจมา โรงเรียนสมาคมปาุไมแหงประเทศไทยอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1240. นายวชิัย คงมีชนมแ โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1241. นายเจนวทิยแ จงใจ โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
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1242. นางกลอยใจ เจียมจิระพร โรงเรียนหลุงกัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1243. นางนิจติยา แสนดี โรงเรียนหลุงกัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1244. นางทพิวลัยแ กุลวฒิุ โรงเรียนอนุบาลทองผาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1245. นางมิ่งขวญั กัณหา โรงเรียนอนุบาลทองผาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1246. นางวนัดี เรืองบญุ โรงเรียนอนุบาลทองผาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1247. นางสาวอรุโณทัย ทรัพยแวารี โรงเรียนอนุบาลทองผาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1248. นายกษติินาถ คําษร โรงเรียนอนุบาลทองผาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1249. วาที่รอยตรีลําไพร ออนมณี โรงเรียนอนุบาลทองผาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1250. นางชูศรี เนตรประภา โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1251. นางทองคํา ดีสวาท โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1252. นางปรางทพิยแ ศรีอนันตแ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1253. นางลออ ดอกเรียง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1254. นางสมจิตตแ ธาํรงสุต โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1255. นางสาวทิพวรรณ อยูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1256. นางสาววรินทร มีความเจริญ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1257. นางสุพศิ พฤฑฒิกุล โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1258. นางสุวฒันา จินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1259. นางอรนันทแ ณ พทัลุง โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1260. นายพฒิุพงศแ สังขแสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1261. นายไพฑูรยแ เสมอตระกูล โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1262. นายสุทนิ เทพนม โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1263. นายวชัระ สถิตพงศแพพิฒันแ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1264. นางเพญ็จันทรแ สีมา โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1265. นางสาวทศันียแ สุขทวี โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1266. นางสาวสุนิสา ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1267. นางอรนุช ล้ิมวลัิย โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1268. นายคําแถน สุคําภา โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1269. นายฉัตรชัย ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1270. นายสมบรูณแ ล้ิมวลัิย โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1271. นายสุขวฒันแ ศรีชาย โรงเรียนอนุบาลสังขละบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1272. นายวฒิุภทัร จูมโสดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1273. นางรุงอรุณ หสัชู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1274. นางสาวปใทมา วญิญกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

1275. นางวราภรณแ เชื้อพมิพแ โรงเรียนชุมชนบนหลุมรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1276. นายไกรสร จันทรศร โรงเรียนชุมชนบนหลุมรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1277. นางพรสวรรคแ ภูศรีพนัธแ โรงเรียนชุมชนบานหนองฝูาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1278. นายปถุุชน บดุดาหวงั โรงเรียนชุมชนบานหนองฝูาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
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1279. นางสาวจุฑารัตนแ สวสัด์ิพงษแ โรงเรียนชุมชนบานหลุมรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1280. นางพศิมัย ปล่ังกลาง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๑ (บานลําเหย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1281. นางสาวพาขวญั นอยมวง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๑ (บานลําเหย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1282. นางสาวสุภาวดี เหมือนเทยีน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๑ (บานลําเหย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1283. นายปณวฒันแ เรืองจิรโชติ โรงเรียนบานกรับใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1284. นายสมเดช แผนสมบรูณแ โรงเรียนบานกรับใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1285. นายวฒันา ออนเบา โรงเรียนบานเขามุสิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1286. นางสมจิตร อาสา โรงเรียนบานเขาหนิต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1287. นางสาวศิริพร สระทองหน โรงเรียนบานชองกล้ิงชองกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1288. นายบญุสง โซยรัมยแ โรงเรียนบานชองกล้ิงชองกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1289. นางมาริสา ใจซ่ือ โรงเรียนบานชองดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1290. นางสุกฤตา วงัสุข โรงเรียนบานชองดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1291. นางสาวนุดติยา หญางาม โรงเรียนบานชุมนุมพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1292. นางสาวเสาวณา วงัเวงจิตตแ โรงเรียนบานตรอกสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1293. นางสุมาลี ผาสุข โรงเรียนบานตรอกสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1294. นายมานพ ผองใส โรงเรียนบานตรอกสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1295. นายไพรัตนแ ผอนยา โรงเรียนบานตลุงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1296. นายอุดร เรือนร่ืน โรงเรียนบานตลุงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1297. นางศรญานียแ ศรีสมบรูณแ โรงเรียนบานทาวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1298. นางสาวสวนัฐ สุกุลธนาศร โรงเรียนบานน้ําคลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1299. นางบญุยืน เขียวหวาน โรงเรียนบานบะลังกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1300. นางสาวศิริภรณแ พึ่งกัน โรงเรียนบานบะลังกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1301. สิบเอกหญิงรัฐพร กล่ินหอม โรงเรียนบานบงึหวัแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1302. นายอฎัฐแนนทแนาฏ กลอมจิตรแ โรงเรียนบานบงึหวัแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1303. นายชัด นงคแนุม โรงเรียนบานพรหมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1304. นางพสุิทธา สีชาวนา โรงเรียนบานพบุอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1305. นางรัตนา กุมพรม โรงเรียนบานพพุรหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1306. นางสาวกมลลักษณแ ภฆูัง โรงเรียนบานยางสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1307. นายประวติั ชาดํา โรงเรียนบานยางสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1308. นายอุกฤษณแ พวงกุล โรงเรียนบานยางสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1309. นายสุทธชิัย แกวกุม โรงเรียนบานลําอีซู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1310. นางบญุรัตนแ มานะสุวรรณแ โรงเรียนบานวงัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1311. นางมาลินี ใจกลา โรงเรียนบานวงัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1312. นายประทปี สายกระสินธุแ โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1313. นายปรีชา อินทรพรหม โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1314. นางสาวเพญ็ณี ทําบญุ โรงเรียนบานเสาหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1315. นางสาวนอย เบญ็พาด โรงเรียนบานหนองกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
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1316. นายประเสริฐ ใยเยื่อ โรงเรียนบานหนองกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1317. นางนวลลออ ชูเกิด โรงเรียนบานหนองกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1318. นางสาวทิพพาพร จันทรแชื่น โรงเรียนบานหนองแกใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1319. นางสาวสุชาดา ปาูนสะอาด โรงเรียนบานหนองแกใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1320. นายกรรมสิทธิ์ อุทธารนิช โรงเรียนบานหนองขอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1321. นางพรพรรณ แสงศรี โรงเรียนบานหนองขอนเทพพนม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1322. นางสาววรรณา จันทรแพงษแ โรงเรียนบานหนองขอนเทพพนม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1323. นางสาวพมิภา ชางน้ํา โรงเรียนบานหนองเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1324. นางวจิิตร พอคา โรงเรียนบานหนองเค็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1325. นางสาวลูกหวา แผนสมบรูณแ โรงเรียนบานหนองเค็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1326. นายสวง พอคา โรงเรียนบานหนองเค็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1327. นางดวงฤดี สมจิต โรงเรียนบานหนองงูเหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1328. นายจรัญ วเิชียรสาร โรงเรียนบานหนองตาเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1329. นางเยาวภา แกนจันทรแดา โรงเรียนบานหนองเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1330. นางวภิาวรรณ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานหนองเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1331. นายวรีะชัย บญุอยู โรงเรียนบานหนองเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1332. นางสาวณัฐชานนัทแ อักษร โรงเรียนบานหนองนกแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1333. นางสาวภณิดา ขวญัใจสกุล โรงเรียนบานหนองนกแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1334. นางประทมุ บญุมาเกิด โรงเรียนบานหนองประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1335. นางเพญ็นภา โพธิท์อง โรงเรียนบานหนองประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1336. นางสุรีรัตนแ ศรีระวตัร โรงเรียนบานหนองประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1337. นายวรวฒิุ ชางทําดี โรงเรียนบานหนองประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1338. นายมานพ ชางวงศแ โรงเรียนบานหนองประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1339. นางสาวพรรษา ฉิมพงษแ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1340. นางศิริพร เทศนา โรงเรียนบานหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1341. นางสาวยุพา กิจบญุศรี โรงเรียนบานหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1342. นางเสาวลักษณแ เจริญกุล โรงเรียนบานหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1343. นางอมรพรรณ ใจดี โรงเรียนบานหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1344. นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ โรงเรียนบานหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1345. นายสุริยา สําราญจิตตแ โรงเรียนบานหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1346. นายอนุวฒันแ ศิษยแอนันตแ โรงเรียนบานหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1347. นางวชัรี พลเสน โรงเรียนบานหนองมะสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1348. นางวนัเพญ็ แซตัน โรงเรียนบานหนองมะสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1349. นายพงศแศิริ ออนคํา โรงเรียนบานหนองมะสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1350. นางสาวศรีชัง ขาวสอาด โรงเรียนบานหนองยางชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1351. นางสุมาลี บมุี โรงเรียนบานหนองยางชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1352. นายชนะพงษแ สาระ โรงเรียนบานหนองยางชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔



38

1353. นางทวศีรี พอคา โรงเรียนบานหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1354. นางสาวพรพมิล ชิมามาตร โรงเรียนบานหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1355. นายณรงคแศักด์ิ พอคา โรงเรียนบานหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1356. นายเสกสรรคแ ครุฑเหริ โรงเรียนบานหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1357. นางสาวจิราภา จินจารักษแ โรงเรียนบานหนองสาหราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1358. นางสุเพญ็ เลาเปีๆยม โรงเรียนบานหนองสาหราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1359. นางซงกรด สงวนชีพ โรงเรียนบานหนองแสลบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1360. นางพรชื่น โพธิท์อง โรงเรียนบานหนองแสลบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1361. นางสุดาพร แจงไพร โรงเรียนบานหนองแสลบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1362. นางจันทรแสุดา มัจฉา โรงเรียนบานหนองหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1363. นางมาริสา พรหมพพิฒันแ โรงเรียนบานหลังเขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1364. นางสาวอุทยั เพญ็จู โรงเรียนบานหลังเขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1365. นางบญุออย แซโงว โรงเรียนบานหวยหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1366. นางนภาลัย แซงอ โรงเรียนประชาพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1367. นางเพญ็ประภา บญุศรี โรงเรียนปาุไมอุทศิ ๑๕ (บานมวงเฒา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1368. นางสุนันทา กาญจนภญิพงศแ โรงเรียนปาุไมอุทศิ ๑๕ (บานมวงเฒา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1369. นางสุภาพร พลูเพิ่ม โรงเรียนปาุไมอุทศิ ๑๕ (บานมวงเฒา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1370. นางอุบลภา กาญจนบรูพา โรงเรียนปาุไมอุทศิ ๑๕ (บานมวงเฒา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1371. นายวฒันา กาญจนบรูพา โรงเรียนปาุไมอุทศิ ๑๕ (บานมวงเฒา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1372. นางสาวสุนันทา พราวตะคุ โรงเรียนปาุไมอุทศิ ๑๕ (บานมวงเฒา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1373. นางสิริพร วเิชียรโชติ โรงเรียนวงัเขาแกว (หงําอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1374. นางฉววีรรณ แดงประเสริฐ โรงเรียนวดัทุงมะสัง (มิตรภาพที่ ๙) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1375. นางณัฐชา จันทมัด โรงเรียนวดัทุงมะสัง (มิตรภาพที่ ๙) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1376. นางเบญจมาพร กิจสมชีพ โรงเรียนวดัทุงมะสัง (มิตรภาพที่ ๙) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1377. นางสมสุข วดัจินดา โรงเรียนวดัทุงมะสัง (มิตรภาพที่ ๙) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1378. นายอดุลยแ มวงแกว โรงเรียนวดัทุงมะสัง (มิตรภาพที่ ๙) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1379. นางสายสม บญุวงษแ โรงเรียนวดัหนองไมเอื้อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1380. นางสาวรัตนา อุดมการยิ่งยศ โรงเรียนวดัหนองไมเอื้อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1381. นางสาวนยันแปพร ล้ิมฮูจั๊ว โรงเรียนวดัใหมภมูิเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1382. นายปรีชา ไกรตะนะ โรงเรียนวดัใหมภมูิเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1383. นางสาวคนึง เอกจิตตแ โรงเรียนเสรี-สมใจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1384. นายพลาดิศัย โพธจิันทรแ โรงเรียนเสรี-สมใจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1385. นางละมอม แจงโพธิ์ โรงเรียนหมูบานปาุไม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1386. นางกรวกิา ทพิยแประดิษฐแ โรงเรียนอนุบาลบอพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1387. นางสาวจรรยาพร สระทองขาว โรงเรียนอนุบาลบอพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1388. นางสาวพงึพศิ ศรีคําอาย โรงเรียนอนุบาลบอพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1389. นางสุนิดา งวนสําอางคแ โรงเรียนอนุบาลบอพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔
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1390. นางสุภาภรณแ คงเพชรศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลบอพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1391. นางสุรีพร คงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบอพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1392. นายวชิัย สิงหแใหม โรงเรียนอนุบาลบอพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1393. นายสุจินตแ สุคนธมณี โรงเรียนอนุบาลบอพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1394. นางกมลรัตนแ เทพเทยีน โรงเรียนอนุบาลวดัเลาขวญั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1395. นางปยินุช แสนสิงหแ โรงเรียนอนุบาลวดัเลาขวญั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1396. นางสาวติรี วงษแสอาด โรงเรียนอนุบาลวดัเลาขวญั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1397. นางบญุเรือน แหวเพช็ร โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1398. นางประภสัสร บอสิน โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1399. นางสังวาล แกนจันทรแ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1400. นางสาวมลิวลัยแ ธรรมศร โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1401. นางสุมิตตา อินนา โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1402. นายทนิกร มอญแชมชอย โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1403. นายประสงคแ แยมศิริ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1404. นางสาวเกษรินทรแ ศิริสุวรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1405. นางสาวถวลิ หวงักุม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1406. นางสิรภทัร เกิดผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

1407. นางลักษมี จิตจักร กลางหมื่นสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1408. นางดวงพรรณ กาสังขแ กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1409. นางนภาลัย ไชยบตุร กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1410. นางบญุสง จําเริญควร กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1411. นางบษุบา ระดาสาร กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1412. นางพวงผกา วฒันไชย กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1413. นางสมปอง ปรีดี กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1414. นางสายสุนียแ ธนะสิทธิ์ กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1415. นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1416. นางสาวรัตติยา ภมูิสายดร กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1417. นางสาวศรีอัมพร บรรณสาร กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1418. นางอัมพร ภกูาบขาว กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1419. นายบญุสง เงินทพิยแ กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1420. นายประวชิ สินธศิุริ กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1421. นายพฒันา ศรีโสภา กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1422. นายสุรศักด์ิ วรรณศิลป กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1423. นายอภรัิกษแ จุลบรุมยแ กาฬสินธุแพทิยาสัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1424. นางซอนกล่ิน จันทรบตุร กุดครองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1425. นายคําสิงหแ หอมถวลิ กุดครองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1426. นายทวน ใยแสง กุดครองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
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1427. นายประสงคแ นาบดุดา กุดครองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1428. นายสุรชัย เขตปใญญา กุดครองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1429. นางเอมอร ปรีจิตรแ กุดออสุขสวสัด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1430. นางสอาด เนตวงษแ กุดออสุขสวสัด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1431. นางกุลลดา งามเมือง แกงนาขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1432. นางพรนภสั โนวะ แกงนาขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1433. นายวาสนา นอยนาจารยแ แกงนาขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1434. นางแชม ศิริมาลา แกเปะราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1435. นางสุวจี ททีา แกเปะราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1436. นายประสิทธิ์ แสงมณี แกเปะราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1437. นายแหลมทอง ศิริมาลา แกเปะราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1438. นางดวงฤทยั ราวะรินทรแ ขมิ้นราษฏรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1439. นายเสนียแ สิงสุธรรม ขมิ้นราษฏรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1440. นางจิตรลัดดา นามศรี เขื่อนภมูิพล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1441. นายกฤษณพงษแ ชาภมูี คอจารยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1442. นายประยุทธ เพิ่มพลู คอจารยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1443. นางกาญจนา จุดร คอนเรียบอนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1444. นายวรีะ อุดมรัตนแ คอนเรียบอนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1445. นายวบิลูยแ แกวบดุดา คําคาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1446. นายสุพจนแ ขันธแปรึกษา คําคาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1447. นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช คําชมภทูาเรือสมบรูณแวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1448. นางสําราญ สลุงใจดี คําปลาฝาโนนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1449. นางไสว สําราญร่ืน คําปลาฝาโนนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1450. นายอภชิาต มหาแสน คําปลาฝาโนนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1451. นางพสิมัย สิงหแสุนียแ คําโพนคํามวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1452. นางสุชาดา กมลเรือง คําโพนทองราษฏรแนิยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1453. นายเวยีงศักด์ิ สารฤทธิ์ โคกน้ําเกล้ียงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1454. นายบญุตา สัตยแซ่ือ โคกน้ําเกล้ียงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1455. นางกองแกว เหม็วพิฒันแ โคกเมยประชาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1456. นางทองพนั โชติมุข โคกเมยประชาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1457. นายเฉลิมชัย ศรีชาติ โคกลามผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1458. นางเมธวี เยี่ยมสมบติั โคกลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1459. นายธวชัชัย ถิตยแรัศมี โคกสําราญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1460. นางอุษณียแ กั้วสิทธิ์ ชุมชนนาจารยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1461. นายโกเมนสถิต กั้วสิทธิ์ ชุมชนนาจารยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1462. นางละมัย ทองจรัส ชุมชนนาเรียงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1463. นางบษุบา มหสัสา ชุมชนน้ําเกล้ียงกลอมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑



41

1464. นายอรุณ มหสัสา ชุมชนน้ําเกล้ียงกลอมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1465. นางกนกทพิยแ นนทภา ชุมชนโพนงานประสาทศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1466. นางไพจิตร ดอนสถิตยแ ชุมชนโพนงานประสาทศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1467. นางสํารวย นัทธี ชุมชนโพนงานประสาทศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1468. นางจีรวรรณ ภมูิดอนมิ่ง ชุมชนสีถานดํารงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1469. นางเพญ็นภา บญุธรรม ชุมชนสีถานดํารงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1470. นางอภญิญา คําพรมมา ชุมชนสีถานดํารงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1471. นางไพรพกิุล คําโสภา ชุมชนหนองสอวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1472. นางวงษแจันทรแ ภลูนแกว ชุมชนหนองสอวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1473. นางศิริภรณแ สุระเสียง ชุมชนหนองสอวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1474. นายวฒิุ สุระเสียง ชุมชนหนองสอวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1475. นางบญุฤทธิ์ บญุยบตุร เชียงเครือวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1476. นางวรรลิยา จงดี เชียงเครือวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1477. นางสุวรรณา เมตตา เชียงเครือวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1478. นางกมลมาศ ดอนกระสินธุแ เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1479. นางกษริา ลาภบญุเรือง เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1480. นางทวิาพร ภเูบาทอง เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1481. นางบรรจง นาใจทน เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1482. นางบษุรินทรแ ผลเรือง เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1483. นางพทิยา นันทวี เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1484. นางเพญ็ศรี จันทสา เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1485. นางวงเดือน วชิัยศร เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1486. นางศิริเพญ็ เทยีมชัยภมูิ เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1487. นางสังขแวาลยแ ดําดี เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1488. นางสาวจารุรัตนแ ธารเลิศ เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1489. นางสาวญาณวรรณ วรรณศิลป เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1490. นางสาวประภาพร กรกัน เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1491. นางสาวมรกต วองไว เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1492. นางสาววภิารัตนแ สวางศรีสกุลพร เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1493. นางสุดารัตนแ หมั่นผดุง เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1494. นางสุพชิชา ภทูองหลอ เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1495. นางสุภาพร คําประสาร เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1496. นายสมหวงั ผาสุข เซนตแยอแซฟกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1497. นางเตือนใจ บรรเทา ดงนอยสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1498. นายพทิยาสิทธิ์ ปริยะสิทธิ์ ดงนอยสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1499. นางรุจี พนัธแจันทกึ ดงพยุงสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1500. นางวภิาวรรณ รังคะราช ดงพยุงสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
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1501. นายทวชีัย ประสีระตา ดงพยุงสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1502. นายวรโชติ สินธศิุริ ดงพยุงสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1503. นางรัชนีพร ดอนชัย ดอนยูงราษฎรแประดิษฐแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1504. นางทพิยแวรรณ อาจวงษแ ดอนหวายราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1505. นางสาวภทรนันทแ จิตราช ดอนหวายราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1506. นางสาวดวงพร ศิริภกัด์ิ ดอนหวายราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1507. นางณภทัรแพร อรัญเวศ ดานใตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1508. นางวชัรี สกุลรัตนแ ดานใตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1509. นายเกรียงไกร งามเสนหแ ดานเหนือหนองไผสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1510. นายเอกวทิยแ นาสมตรึก ดานเหนือหนองไผสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1511. นางกมลพชัร ศรีมามาศ ถ้ําปลาวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1512. นางสุนันทแ สังฆะมณี ถ้ําปลาวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1513. นางอรชญา อิ่มแมน ถ้ําปลาวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1514. นางสาวพงษแพศิ อาจนิยม ทากลางแจงจมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1515. นางอรอนงคแ อิ่มประเสริฐ ทากลางแจงจมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1516. นางสุจิตรา ศรีชาติ ทากลางแจงจมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1517. นางสาวรัตนาภรณแ โชติญาโน ทาไครสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1518. นายวฒิุกุล ศรีชะตา ทานาจานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1519. นายสมจิตร ชูศรีวาส ทานาจานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1520. นางพสิวาท สาชํานาญ ทาเพลิงเหมือดแอทาใหมหนองมะเกลือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1521. นางเพลินเพญ็ ศรีประทมุ ทาเพลิงเหมือดแอทาใหมหนองมะเกลือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1522. นางอัฉรา อรรคนันทแ ทาเพลิงเหมือดแอทาใหมหนองมะเกลือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1523. นางสุรียแ บรรณสาร ทาลําดวนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1524. นางสุภารี ภหูงษแ ธนบรีุโคกศรีหนองเตาวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1525. นางจารุณี นาสินสรอย ธนบรีุโคกสีหนองเตาวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1526. นางศุภลักษณแ วทิกัษบตุร นาโกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1527. นายสมร จุทาการ นาโกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1528. นายชูชาติ วริะพนัธแ นาขามรวมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1529. นายถาวร ยอดมงคล นาคูณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1530. นายศฤงคาร สถิตยแเกียรติ นาบงึราฏรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1531. นางผองใส ทองจรัส นามลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1532. นางอัมรา โทรัตนแ นามลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1533. นายประสงคแ มาหนิกอง นามลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1534. นายสมพงษแ นันจํารัส นามลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1535. นายศักด์ิชัย พลิาลัย น้ําจั้นราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1536. นางปริญา ปริพฒุ นิคมลําปาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1537. นางศิริภกัด์ิ จัตตุมรรค โนนปาุง้ิววจิิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
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1538. นายสงัด จัตตุมรรค โนนปาุง้ิววจิิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1539. นายคมสันตแ กานจักร โนนปาุง้ิววจิิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1540. นางณัฏฐาพร จันลาวงศแ โนนเมืองประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1541. นายฉลอง ศรีวรสาร โนนศิลาไกรฤกษแราษฏรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1542. นายชุมชัย ทวิะสิงหแ โนนศิลาไกรฤกษแราษฏรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1543. นางนวลผจง ภจูอมรัตนแ โนนสวรรคแประชาสรรคแภปูอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1544. นายสหรัตนแ ประทมุตา โนนสวรรคแประชาสรรคแภปูอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1545. นางบวัหงวน วงษารี โนนสะอาดราษฏรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1546. นางพมิพแพไิล ภสัูมพลี โนนสะอาดราษฏรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1547. นางประเสียน ภศูรีนวล บานกุดแห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1548. นายสมัย ชนชื่นใจ บานกุดแห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1549. นายสมใจ ภศูรีนวล บานกุดแห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1550. นางมยุรีรัตนแ ภามาตยแ บานแกหวัแฮดสมโฮง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1551. นางสกุลตลา คณาโจด บานแกหวัแฮดสมโฮง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1552. นางสุภรพรรณ แฉลมขันธแ บานแกหวัแฮดสมโฮง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1553. นายบญุชวย แฉลมขันธแ บานแกหวัแฮดสมโฮง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1554. นางนวลปราง วเิชียรนิตยแ บานคําเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1555. นางเปรมฤดี โคตรพฒันแ บานคําเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1556. นางสาวหทยัพนัธนแ ชินโคตรพงษแ บานโคกกวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1557. นางฉลองขวญั บตุรดีจันทรแ บานโจดศิริราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1558. นางจุไรวรรณ วงศแกาไสย บานตอนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1559. นางนันทยิา พมิพะนิตยแ บานตอนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1560. นางมุณีวรรณ มอญขาม บานตอนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1561. นางอุบลรัตนแ มุลวไิล บานตอนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1562. นายประจวบ ขาวศรี บานตอนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1563. นางประครอง โพธปิใตชา บานนาวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1564. นายยงยุทธแ โพธปิใตชา บานนาวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1565. นายสุพรม เมตตา บานนาวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1566. นายชุมพล ภอูอนศรี บานโนนโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1567. นางจิราภรณแ โพธิช์ิต บานบอโนนมะคํ้าวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1568. นางลภพร ภมูิชิต บานบอโนนมะคํ้าวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1569. นางวรรณภา เนาวะเศษ บานมวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1570. นางสุทธพิร จิตรักษแ บานมวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1571. นายสงวน ราวะรินทรแ บานมวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1572. นางสาวกาญจนา การสงา บานมวงวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1573. นางสาวลสมน เนตวงษแ บานมวงวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1574. นางประภาศิริ นาถมทอง บานลาดวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
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1575. นางสองศรี ลาสงยาง บานลาดวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1576. นางสุดารัตนแ นนทมาตยแ บานลาดวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1577. นางสาววิมลวรรณ เจนวริิยะกุล บานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1578. นางตุลา มาลาแสง บานหนองกุงนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1579. นางประภา ยี่สารพฒันแ บานหนองกุงนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1580. นางสมศรี ชอมะลิ บานหนองกุงนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1581. นางสาวมธรุดา ศรีรัตนแ บานหนองกุงนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1582. นางวมิลมาศ สายประสาท บานหนาดสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1583. นางรัตติกูล ควรครู บานหลุบอินทรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1584. นางวภิาภรณแ สําราญภมูิ บานหลุบอินทรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1585. นางสายเพชร ภผูาลา บานหลุบอินทรราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1586. นางสาวรัศมี ปใญญา บานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1587. นายธวชัชัย เครือศรี บานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1588. นายธรีธาร โทไกรษร บานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1589. นางรชยา การถัก บานเหล็กกกกอกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1590. นางสกนธแวรรณ อุบลเลิศรัตนแ บานเหล็กกกกอกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1591. นายประสานมติร สุระพร บานเหล็กกกกอกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1592. นางเกษร ขามเอก บานโหมนสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1593. นางวลัภา ใจทาน บานโหมนสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1594. นายพงษแศักด์ิ ขูรูรักษแ บานโหมนสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1595. นางลาวณัยแ อางแกว บงึวชิัยสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1596. นางสายัณ ทพิยรัตนแกุล บงึวชิัยสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1597. นางสุวพกัตรแ ไกยเลิศ บงึวชิัยสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1598. นายชัชวาลยแ บรรณสาร บงึวชิัยสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1599. นางเพยีงพศิ ขจรโมทยแ บงึไฮโนนสวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1600. นายศิลายุทธ พรสิมมา บงึไฮโนนสวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1601. นางสาวภรณแทิพยแ เยาวพนัธุแ บญุมีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1602. นางสาวสุวรรณี ปเุลโต บญุมีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1603. นายรุงชัยทอง ยุบลพร้ิง บญุมีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1604. นางรูมิสา ทรงคาศรี ปลาเคาวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1605. นายทรงศักด์ิ ไผพทุธ ปลาเคาวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1606. นางถนอมศรี สิทธจิินดา ปากน้ําราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1607. นายสํารอง วศิรีสิทธิ์ ปากน้ําราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1608. นายวชัรินทรแ พละเดช ปากน้ําราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1609. นางมนัสวรรณ ผาลาโห โปงุเชือกศึกษาสถาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1610. นางสาววรัญญา แสงศรีบญุเรือง โปงุเชือกศึกษาสถาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1611. นายเตรียม จันสุนา โปงุเชือกศึกษาสถาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
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1612. นายเพิ่มพนู ผานสําแดง โปโลเลาสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1613. นางกาวนั ชาติแพงตา พพิฒันแราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1614. นางปราณี ปรีดี พพิฒันแราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1615. นางพศิมัย นาสมใจ พพิฒันแราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1616. นางมยุรี หลาบมาลา พพิฒันแราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1617. นางสุพรรณี ภอูอนศรี พพิฒันแราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1618. นายยรรยง คงภาษี พพิฒันแราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1619. นางชลพนิทแ หงษแชูตา โพนสวางพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1620. นายกิจธชิัย สารรัตนแ ภปูอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1621. นางบําเพญ็ นระแสน มิตรภาพที่ ๓๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1622. นายโชคชัย ฆารสะอาด มิตรภาพที่ ๓๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1623. นางรดา ฉายผาด ร.ร.กลางหมื่นสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1624. นายวรีะศักด์ิ ฉายผาด ร.ร.แกงนางราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1625. นายเวชยันตแ ยี่สารพฒันแ ร.ร.บานหนองกุงกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1626. นางอําไพ ทองวทิติยแ วงัเกาะเหล็กทุงสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1627. นางนงคราญ คุมจาบ วดัชัยสุนทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1628. นางวาสนา เนติกําจร วดัชัยสุนทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1629. นางรัชนี ทองแดง สหสัขันธแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1630. นางวาทณีิ กานจักร สหสัขันธแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1631. นางไพรวรรณ คํากา สะอาดไชยศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1632. นายทนัน คํากา สะอาดไชยศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1633. นายพสิิทธิศั์กด์ิ สุขชารี สะอาดไชยศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1634. นายคําพอง พรรณขาม สะอาดโนนงามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1635. นายวมิล ชวยรักษา สะอาดโนนงามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1636. นางสาวสุจินดา ศรีปใญญา สะอาดประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1637. นายบญุลือ ญาณประสพ สะอาดประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1638. นายประสาตรแ สระประทมุ สะอาดประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1639. นายนิพนธแ ใจหลัก สะอาดประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1640. นางบญุลํ้า สุพรม สามชัยอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1641. นางไพรวลัยแ ชาทพิฮด สามชัยอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1642. นางสมเพยีร ปใญจิตร สามชัยอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1643. นางอารียแรัตนแ คาดีวี สามชัยอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1644. นายทรงพล อัคติ สามชัยอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1645. นางบษุราภรณแ โพธจิักร สามัคคีสําราญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1646. นายผดุงศักด์ิ แสงสวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1647. นายสุรพงคแ มงคลสุคนธรัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1648. นางราตรี โลหะมาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
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1649. นายธนวรรธ วชัโสก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1650. นายอินสวน สาธเุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1651. นางเครือฟาู วงัระหา สิงหแสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1652. นางภกัดี กลาวจิารณแ เสมาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1653. นายสังขแทอง ศรีชัยเชิด เสมาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1654. นางบญุคุม สาวภิาค หนองกุงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1655. นางเลิศพร บญุศรไชย หนองกุงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1656. นายสันทดั ฆารประเดิม หนองกุงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1657. นางทองทพิยแ ภารเจิม หนองแคนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1658. นายพมิพา ภารประดับ หนองแคนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1659. นายเสกสรรคแ เขียวไกร หนองแคนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1660. นางชลิดา ผานจังหาร หนองตุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1661. นางสาวรัตนาภรณแ หาญรักษแ หนองตุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1662. นางสุวรรณ นิลทองหลาง หนองทุมสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1663. นางสุทธกิมล รัตนมาศ หนองบวัโจดดงลิงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1664. นางสุภาพร ดอนวจิารยแ หนองบวัโจดดงลิงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1665. นางกัลยา พฒันสระคู หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1666. นางราตรี เครือวรรณ หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1667. นางสมทรัพยแ พละเดช หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1668. นางณัชหทยั ถิ่นแสนดี หนองพอกวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1669. นายสุภชัย ดอนสามารถ หนองพอกวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1670. นายเสรียแ บญุพนัธแ หนองพอกวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1671. นางสาวขนิษฐา พนิตกุล หนองแวงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1672. นายบญุลอม บญุสนาม หนองแวงแสน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1673. นางปาริชาต ทบัทอง หนองแวงแสน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1674. นางรุจีนันทแ ปใญญาวฒันวนัชัย หนองแวงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1675. นางสุธาสินี พลโกษฐแ หนองแวงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1676. นายนิคม บญุทพิยแ หนองแวงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1677. นางณัฐิยากร แสงเพชร หนองแสงราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1678. นางบําเพญ็ อามาตยแสมบติั หนองแสงราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1679. นายชูชาติ พงศรี หนองแสงราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1680. นายวรัิตนแ สารบญุเรือง หนองแสงราษฏรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1681. นางรําไพ เดชโกพรม หนองหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1682. นางประภาศรี จําเริญควร หลักเมืองกมลาไสย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1683. นางสมสุข โรจนพร หวยตูมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1684. นางสาวสายใจ วรพนัธุแ หวยตูมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1685. นางอมรรัตนแ ทองจรัส หวยตูมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
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1686. นางอุบล ผลสวาง หวัขวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1687. นางวนิดา เจริญแสน หามแหโพนทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1688. นางวนิดา ขาวศรี หามแหโพนทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1689. นางอรภญิ วงษแจินดา หามแหโพนทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1690. นางจรรยา วงเวยีน เหลาเขืองโนนเสียววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1691. นายอมร วงเวยีน เหลาเขืองโนนเสียววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1692. นายทองสุข ทมุทา เหลาเขืองโนนเสียววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1693. นางประเทอืง นามโร เหลาสูงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1694. นางคูณทรัพยแ อิ่มถวลิ เหลาหลวงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1695. นางอรวรรณ ชินบญุ เหลาหลวงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1696. นายเฉลิม ศรีชูยงคแ เหลาออยบํารุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1697. นายศิริศักด์ิ อาจวงษแ เหลาออยบํารุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1698. นางจินตนา สาธติธรรมชาติ อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1699. นางเตือนใจ ฟองสมุทร อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1700. นางนงเยาวแ สงวนชาติ อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1701. นางนภา สุขประเสริฐ อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1702. นางบศุรินทรแ สมบติั อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1703. นางไพวลัยแ ฉายจิต อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1704. นางรัชนี บญุเจือ อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1705. นางรัตนพร มหาชัย อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1706. นางสมคิด วชิัยวงคแ อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1707. นางสมมาศ กุลสิทธิ์ อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1708. นางสวาท ภคูงสด อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1709. นางสุนารัช มะลิรส อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1710. นางอัจฉรา เงินทพิยแ อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1711. นายชินกรณแ แกวรักษา อนุบาลกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1712. นางจันทรแเพญ็ คําหงษา อนุบาลจันทรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1713. นางสาวเนตร บรรพต อนุบาลจันทรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1714. นางสาวสุลาวลัยแ เมืองจันทรแ อนุบาลจันทรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1715. นางสาวจุฑารัตนแ อรัญเวศ อนุบาลบญุมีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1716. นางสาวธดิารัตนแ สิงหแเกื้อ อนุบาลบญุมีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1717. นางสาวยุวดี สุขเสนา อนุบาลบญุมีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1718. นางสาวรัชฎาภรณแ วงัคะฮาต อนุบาลปยิวรณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1719. นางอริญาพร กมลเรือง อนุบาลปยิวรณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1720. นายอดิเทพ กมลเรือง อนุบาลปยิวรณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1721. นางววิรรณ เขตมรรคา อนุบาลปยิวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1722. นางจุฑารัตนแ คําหอมกุล อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑
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1723. นางนิภาวรรณ กอบวั อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1724. นางประครอง แกวมารยา อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1725. นางมลฤดี ภลูะอินทรแ อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1726. นางรัตนา ภทูองไทย อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1727. นางวไิลวรรณ จันทรแศรี อนุบาลรัตนากาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1728. นายเรืองณรงคแ ดอนภริมยแ อุตสาหกรรมปาุไม๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๑

1729. นางแพงศักด์ิ นาสมภกัด์ิ โรงเรียนกุดฆองชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1730. นางสุรันยา ธรรมศิริ โรงเรียนกุดจิกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1731. นางสมคิด บญุราวกิุล โรงเรียนขมิ้นพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1732. นางรุงเพช็ร หตัถามาศ โรงเรียนขมิ้นพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1733. นางถาวร นนทะบรูณแ โรงเรียนคําขามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1734. นางนันทยิากร สารมาตยแ โรงเรียนคําถาวรเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1735. นางแสนดี ภสูงัด โรงเรียนคําถาวรเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1736. นายคงเดช เนื่องโสม โรงเรียนคําถาวรเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1737. นางสมพติร เนื่องลี โรงเรียนคํามันปลาผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1738. นางจารุวรรณ ศิริจันทรแ โรงเรียนคําเหมือดแกวบําเพญ็วทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1739. นางฉววีรรณ แกวภริมยแ โรงเรียนคําเหมือดแกวบําเพญ็วทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1740. นายอาคม ศิริจันทรแ โรงเรียนคําเหมือดแกวบําเพญ็วทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1741. นางทศันียแ แสนคํา โรงเรียนคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1742. นางนิยม นาแถมทอง โรงเรียนคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1743. นางสายสวาท วงเวยีน โรงเรียนคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1744. นางอรุณลายแ คําเขียว โรงเรียนคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1745. นายบญุชม ภหูวัไร โรงเรียนคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1746. นางประคอง เดชศิริ โรงเรียนโคกกลางเหนือพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1747. นางวไลพร มาตรา โรงเรียนโคกกองราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1748. นางกลีบผกา ภศูรีโสม โรงเรียนโคกคายโคกใหญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1749. นางบงัอร ทพิยแอาสนแ โรงเรียนโคกคายโคกใหญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1750. นางสาวกุณฑีรา วงศแหาเทพ โรงเรียนโคกคายโคกใหญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1751. นางสาวอรชุลี สุวรรณผา โรงเรียนโคกคายโคกใหญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1752. นายพนานตแ อัมรานนทแ โรงเรียนโคกคายโคกใหญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1753. นางกนกวรรณ เจริญชัย โรงเรียนโคกคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1754. นางประนอม บวัทอง โรงเรียนโคกคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1755. นางประภา ชินโณ โรงเรียนโคกคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1756. นางลักขณา แซงราชา โรงเรียนโคกคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1757. นางสาวสมประสงคแ อาจฤทธิ์ โรงเรียนโคกคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1758. นายอานุภาพ พงษแนภสิ โรงเรียนโคกคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1759. นายประยูร มังสังคํา โรงเรียนโคกคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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1760. นางพลอยไพลิน โคตตาแสง โรงเรียนโคกเครือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1761. นางสุดาภรณแ ปใดชาสุวรรณ โรงเรียนโคกเครือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1762. นายประยงคแ ชารี โรงเรียนโคกเครือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1763. นางณัฐกาญจนแ ภลูายเหลือง โรงเรียนโคกเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1764. นางธรินันทแ ภขูมัง โรงเรียนโคกเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1765. นางสมาพร ประสมศรี โรงเรียนโคกเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1766. นางอุบล คําประชุม โรงเรียนโคกเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1767. นายบญุมี ภลูายเหลือง โรงเรียนโคกเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1768. นางทองษร นาสมวา โรงเรียนโคกประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1769. นางพยอม สตาสิทธิ์ โรงเรียนโคกประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1770. นางพนิิช มหาชัย โรงเรียนโคกประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1771. นางเพญ็พร สุนทรรส โรงเรียนโคกประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1772. นางศิรารัตนแ นาถมทอง โรงเรียนโคกประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1773. นางโสภา คําบบัภา โรงเรียนโคกประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1774. นายนิยม ภมูิผักแวน โรงเรียนโคกประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1775. นายสุวฒันแ สารผล โรงเรียนโคกประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1776. นางจัญจลา ดํารงวทิยแ โรงเรียนโคกศรีวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1777. นางทองอินทรแ มังสังคํา โรงเรียนโคกศรีวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1778. นางเปรมใจ ภกูองไชย โรงเรียนโคกศรีวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1779. นางรําไพ แสงนิกุล โรงเรียนโคกศรีวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1780. นางสิริพร จันโทภาส โรงเรียนโคกศรีวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1781. นายทวสิีน คชโส โรงเรียนโคกศรีวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1782. นางรจนา เชื้อสูง โรงเรียนจินดาสินธวานนทแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1783. นางสรารัตนแ ทพัพนัธแ โรงเรียนจินดาสินธวานนทแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1784. นายชัชวาล ทพัพนัธแ โรงเรียนจินดาสินธวานนทแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1785. นางลําดับ นอยเสนา โรงเรียนชุมชนกุดโดนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1786. นางสมพงษแ ตะโก โรงเรียนชุมชนกุดโดนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1787. นางสมพราว ภกูันดาร โรงเรียนชุมชนกุดโดนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1788. นางสาวนวพร ภกูาบเพชร โรงเรียนชุมชนกุดโดนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1789. นางสําเนียง ภตูองใจ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1790. นางอํานวย สุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1791. นางวาสนา ไชยชํา โรงเรียนชุมชนดอนมวงงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1792. นางน้ําฝน อินทะวรรณ โรงเรียนชุมชนดอนยูงวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1793. นางวภิาวี คําแกว โรงเรียนชุมชนดอนยูงวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1794. นางวลัิยวรรณแ ยมกวาง โรงเรียนชุมชนบานตูมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1795. นายสํารวย ภแูสงสี โรงเรียนชุมชนบานตูมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1796. นางชุมพร คําเพราะ โรงเรียนชุมชนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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1797. นางรําใย เติมใจ โรงเรียนชุมชนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1798. นางละมัย ภคูรองนาค โรงเรียนชุมชนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1799. นางศิริลักษณแ พยัคฆแทอง โรงเรียนชุมชนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1800. นางสมจิต อินทรแแสง โรงเรียนชุมชนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1801. นางสุพรรรณิการแ นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1802. นายมาสม มาตุรงคแ โรงเรียนชุมชนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1803. นายวรียุทธ ภชูํานิ โรงเรียนชุมชนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1804. นางเนียนยุพา อัครราษฎรแ โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1805. นางราตรี ปาละนันทนแ โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1806. นายบญุเรือง เพช็รนอย โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1807. นายประสงคแศิลป เสรพล โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1808. นางเพญ็ศรี พมิพวิาล โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1809. นางไพเราะ ภมูิสายดอน โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1810. นางวลัลภา คําโสภา โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1811. นายคะนอง สีลาดเลา โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1812. นายบญุเพง็ มะลิสา โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1813. นางชนิดา ศรีพอ โรงเรียนชุมชนหนองหนิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1814. นางสาวธนัญญา เหลานายอ โรงเรียนชุมชนหนองหนิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1815. นางสุภคัสินี สันประภา โรงเรียนชุมชนหนองหนิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1816. นายธรีศักด์ิ ศรีพอ โรงเรียนชุมชนหนองหนิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1817. นายบญุเร่ียม ศรีพอ โรงเรียนชุมชนหนองหนิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1818. นายเรืองศิลป ดวงอุทา โรงเรียนชุมชนหนองหนิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1819. นายอําพร มีชัย โรงเรียนชุมชนหนองหนิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1820. นายทรงศักด์ิ ปใกสังขาเน โรงเรียนชุมชนหนองหนิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1821. นางสมทรง สุภาษี โรงเรียนเชียงงามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1822. นางอัมพร ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1823. นายดาวเรือง ภแูสนใบ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1824. นางผกามาศ โชติจําลอง โรงเรียนไชยวารวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1825. นางกนิษฐา สาลี โรงเรียนดงบงัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1826. นางสุจิตรา ประจงกูล โรงเรียนดงบงัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1827. นางโสภติ แสนคํา โรงเรียนดงบงัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1828. นายจํานงคแ กํานาดี โรงเรียนดงสมบรูณแประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1829. นายดํารงคแ คงแสนคํา โรงเรียนดงสมบรูณแประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1830. นายทนิกร พลศรี โรงเรียนดงสมบรูณแประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1831. นางทองสุข ภถูมดี โรงเรียนดงสวรรคแอุดมมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1832. นางพกิุล ศรีบรัุมยแ โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พลิาศอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1833. นางวจิิตรแนาวนั ภแูลนกี่ โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พลิาศอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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1834. นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษแ โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1835. นางชนากาน วเิศษภยั โรงเรียนดอนยานางศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1836. นายเกียรติ วงษาเกษ โรงเรียนดอนยานางศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1837. นายวราวธุ แสงเปีๆยม โรงเรียนดอนยานางศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1838. นายนพดล พมิพไิสย โรงเรียนดอนยานางศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1839. นายบญุมี ภคูงคา โรงเรียนทอนสังขแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1840. นายสาคร คําแสน โรงเรียนทอนสังขแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1841. นางนพดา หนิอําคา โรงเรียนทาคันโทวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1842. นางเกศรา ทะรังศรี โรงเรียนทาเยี่ยมหนองคลาประชาสงเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1843. นางอุฤทธิ์ ไชยอํานาจ โรงเรียนทาแหวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1844. นายประดิษฐแ ไชยอํานาจ โรงเรียนทาแหวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1845. นางศุภวดี นาถมทอง โรงเรียนนอยดอนขาประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1846. นางสาวประพศิ วเิศษชู โรงเรียนนอยดอนขาประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1847. นางสุปราณี พนัธแศรี โรงเรียนนอยดอนขาประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1848. นายสมพร นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนนอยดอนขาประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1849. นายมิตรประชา ทะรังศรี โรงเรียนนอยดอนขาประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1850. นางสุภาพ ภนูาหา โรงเรียนนากุงวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1851. นายสราญ บญุหลา โรงเรียนนากุงวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1852. นายจําปี มัจจุปะ โรงเรียนนากุงวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1853. นางทองมาก รินเสนา โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1854. นางวรนันตแ มัจจุปะ โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1855. นายโฆษติ สินธชุัย โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1856. นายเฉลียว ภสูมนึก โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1857. นายบณัฑิต ศรีวรรณา โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1858. นายศิริพงษแ คําอาจ โรงเรียนนาแกราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1859. นางชมชื่น หงษแโยธี โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1860. นางปลิดา ยศระวาส โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1861. นางพรไพฑูรยแ จุระยา โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1862. นางสมควร กุลาสา โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1863. นางสมศรี รัตนแสง โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1864. นางสาวเอรวดี ภกูองไชย โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1865. นางสุรียแ นามเทพ โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1866. นายไขแสง อุทยัมาตยแ โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1867. นายนันทะ อนุสี โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1868. นายไพบลูยแ จุระยา โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1869. นายสุนทรา กุลาสา โรงเรียนนาคอวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1870. นายสุภาพ ภกูองไชย โรงเรียนนางามแกนลําดวนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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1871. นายสวาท นอยเสนา โรงเรียนนางามแกนลําดวนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1872. นางกัลยารัตนแ เมืองชื่น โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1873. นางเกษราภรณแ สุธรรมมา โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1874. นางจุฑาวรรณ ภบูวัเพชร โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1875. นางภาวดี เรืองสุวรรณ โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1876. นางรัตนาพร ศรีมุงคุณ โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1877. นางวรรณา ภเูงินขํา โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1878. นางสาวคําปนู เนินชัด โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1879. นางสาวรัตนา ศรีจักรแ โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1880. นางสาววนิดา ภคูาม โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1881. นางสาววราภรณแ ภบูญุเติม โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1882. นางสาววิมลมาลยแ ศรีหงษแทอง โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1883. นางสุปราณี ศรแสง โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1884. นางอโนทยั ภโูปรง โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1885. นายไพรรัตนแ พนัธุแทมุ โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1886. นางคนึงพร ภภูกัด์ิ โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1887. นายทองสุข พลเยี่ยม โรงเรียนนาเชือกวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1888. นางบวัเงิน ภงูามแสง โรงเรียนนาดีหลุมขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1889. นางพรีะพรรณ นพกาล โรงเรียนนาดีหลุมขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1890. นางลําดวน ภล้ิูนลาย โรงเรียนนาดีหลุมขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1891. นายโกศล ภผูาสุข โรงเรียนนาดีหลุมขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1892. นายประเทอืง เล่ือมใส โรงเรียนนาดีหลุมขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1893. นายสมพงษแ รัตนสีหา โรงเรียนนาดีหลุมขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1894. นายสุรพงษแ จันโทภาส โรงเรียนนาดีหลุมขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1895. นางปาวรียแ คําแดงใส โรงเรียนนาตาลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1896. นางพกิุล สายนาโก โรงเรียนนาตาลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1897. นางสําลี ภติูโส โรงเรียนนาตาลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1898. นายชวลิต ชาวหนองแสน โรงเรียนนามูลสมบรูณแวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1899. นางรัชฎา ประทปีทอง โรงเรียนนาอวนวทิยาสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1900. นายวรีะชัย มูลรัตนแ โรงเรียนนาอวนวทิยาสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1901. นางวงจันทรแ นามทอง โรงเรียนโนนชัยประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1902. นายอนันตแ ภพสมัย โรงเรียนโนนชัยประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1903. นายอารมณแ จารุทรัพยแสดใส โรงเรียนโนนชัยประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1904. นางกาบแกว ธนบดีพเิชฐ โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1905. นางเกษร เกษมาลา โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1906. นางชนาภา ดอนศิลา โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1907. นางมยุรี อัดโดดดร โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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1908. นายพทิกัษแ สุจิตตกุล โรงเรียนโนนแดงราษฎรแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1909. นางสมสา ศรีมี โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1910. นายบวร ภแูสงศรี โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1911. นางประนอม โพนทอง โรงเรียนโนนศิลาสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1912. นายธรีะพล อรัญรุตมแ โรงเรียนโนนศิลาสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1913. นางอุไรวรรณ ศรีศักด์ิ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1914. นายปยิมิตร ไกรพนิิจ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1915. นายไพวลัยแ สมคําศรี โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1916. นายโกวทิ ฉวรัีกษแ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1917. นางนอมจิตร ธาตุรักษแ โรงเรียนโนนสูงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1918. นายอุทยั โยมศรีเคน โรงเรียนโนนสูงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1919. นายทองสืบ แกวทองหลาง โรงเรียนโนนสูงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1920. นางทศันียแ ศรีแกว โรงเรียนบานแกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1921. นางเพญ็สุดา อิ่มรักษา โรงเรียนบานแกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1922. นางวาสนา กองณรงคแ โรงเรียนบานแกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1923. นางสุจิตรา บตุรวงคแ โรงเรียนบานแกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1924. นางหรัิญญา ทองวฒิุ โรงเรียนบานแกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1925. นายประสงคแ สกุลซง โรงเรียนบานแกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1926. นายบญุเติม ภแูตมนิล โรงเรียนบานคําแมดพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1927. นางนวพร อาจฤทธิ์ โรงเรียนบานชัยศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1928. นายวโิรจนแ คอไผ โรงเรียนบานชัยศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1929. นางทศัดาพร ศรีศิริ โรงเรียนบานชาดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1930. นางรัตติยา เพช็รแพราว โรงเรียนบานทรายทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1931. นางอุทยัพร ภาษเีนตร โรงเรียนบานทรายทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1932. นายทกัษนิ เชื้อสูง โรงเรียนบานทรายทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1933. นางวาสนา บวงเพช็ร โรงเรียนบานโนนอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1934. นางสาวชลลิกา ธรรมเกตุ โรงเรียนบานโนนอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1935. นางสาวอนงคแ ถิตยแกุล โรงเรียนบานโนนอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1936. นายชลกร ผาภมูิ โรงเรียนบานโนนอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1937. นางนุจันทรแ ภแูสงสี โรงเรียนบานเวอวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1938. นางมะลิวลัยแ คําภริมยแ โรงเรียนบานเวอวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1939. นางมุจรินทรแ ภขูันสูง โรงเรียนบานเวอวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1940. นางสมปอง สีนวนแสง โรงเรียนบานเวอวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1941. นายสุวติ สีนวนแสง โรงเรียนบานเวอวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1942. นายไสว มาตรา โรงเรียนบานเวอวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1943. นางประคอง จุลสอน โรงเรียนบานสาวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1944. นายชรินทรแ นิลทองหลาง โรงเรียนบานสาวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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1945. นายนิคม สิมลา โรงเรียนบานสาวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1946. นายสมบติั พนัธแโพธิค์า โรงเรียนบานสาวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1947. นายสุรกิจ ภงูามทอง โรงเรียนบานสาวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1948. นายสุรศักด์ิ เสดสีกาง โรงเรียนบานสาวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1949. นายบรรจง สุดชาดี โรงเรียนบานสาวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1950. นางสาวธนันยา ภขูมัง โรงเรียนบานสีสุก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1951. นางบญุชู จินดารัตนแ โรงเรียนบานเสียววทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1952. นายกําพล อุปใชฌายแ โรงเรียนบานเสียววทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1953. นางวนิิตยแ ลาภบญุเรือง โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1954. นางสิริรัตนแ พาภริมยแ โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1955. นายทองใบ สรสันตแ โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1956. นายบรรจบ ภมูิ่งเดือน โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1957. นางนงคแนุช ทพิยแวงศา โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1958. นางสาวทฤชกร พรไชย โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1959. นายชัชวาลยแ นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1960. นายบญุทอง ดําเกล้ียง โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1961. นางณัฐกานตแ วงศแกันยา โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1962. นางยวนใย เหมโส โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1963. นางสาวอรอุมา ทพัธานี โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1964. นายกฤษดา ศิริสุทธา โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1965. นายสมรรถชัย ยลประสงคแ โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1966. นายสุพรรณ วงศแกันยา โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1967. นายสุวรรณ มูลปลา โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1968. วาที่รอยเอกทิณกรณแ ภโูทถ้ํา โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1969. นายบญุฤทธิ์ ออนพรรณา โรงเรียนบานหนองตอกแปนูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1970. นางดาวรุง ไชยศรี โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1971. นางปยินาถ ภขูาว โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1972. นางนงพร นามโส โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1973. นางนอมจิต ภถูมทอง โรงเรียนบานหนองแวงบอแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1974. นางสุรีวลัยแ บรรพชาติ โรงเรียนบานหนองแวงบอแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1975. นางอรทยั นนทฤทธิ์ โรงเรียนบานหนองแวงบอแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1976. นายชัชวาลยแ สุริสาร โรงเรียนบานหนองแวงบอแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1977. นายสุนทร แจงนภา โรงเรียนบานหนองแวงบอแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1978. นางรัศมี ภดิูนทราย โรงเรียนบานหนองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1979. นางศิริพร บษุดี โรงเรียนบานหนองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1980. นายวศิิษฐแ ภงูามเงิน โรงเรียนบานหนองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1981. นายอโศก กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนบานหนองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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1982. นางเพญ็ศรี ภแูชมโชติ โรงเรียนบานหาดทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1983. นางภทัธริาภรณแ ภรูะวงษแ โรงเรียนบานหาดทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1984. นางขนิษฐา จิตศรัทธา โรงเรียนปอแดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1985. นางพชัรินทรแ จํานงคแบญุ โรงเรียนปอแดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1986. นางเย็นจิตรแ ภงูามเงิน โรงเรียนปอแดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1987. นางอุทยัรัตนแ ภดูอกไม โรงเรียนปอแดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1988. นายสุรศักด์ิ ภบูวัเพชร โรงเรียนปอแดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1989. นางเทยีนทอง ธาตุรักษแ โรงเรียนผดุงราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1990. นายพบิลูยแ เลิศมงคล โรงเรียนผดุงราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1991. นายพรีวฒันแ วงษแพรม โรงเรียนผดุงราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1992. นางกรรณิการแ ภมูิสายดร โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1993. นางจิรนันทแ กุญชะโมรินทรแ โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1994. นางดวงจันทรแ มั่นคง โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1995. นางบญุรวม ลินลา โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1996. นางผองศรี ภชูางทอง โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1997. นางพรทพิยแ กองเกิด โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1998. นางรักชนก โพธิส์ก โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

1999. นางราตรี ภูสวสัด์ิ โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2000. นางสาวณมลชนก จันทอุปฬี โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2001. นางสาวรุจิราภรณแ คําศิลา โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2002. นางสาวละมุล แกวผล โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2003. นางสิทธพิร เพยีงแกว โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2004. นายเรืองศักด์ิ ภคูรองหนิ โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2005. นายเสมียน ลินลา โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2006. นางมะลิจันทรแ บณัฑิต โรงเรียนพนิิจราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2007. นางลักขณา คํามณี โรงเรียนพมิูลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2008. นางบษุยมาศ นาสมใจ โรงเรียนเพชรผองพนัธุแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2009. นางสาวมยุรา นาทองบอ โรงเรียนเพชรผองพนัธุแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2010. นางสําอาง ดวงแกว โรงเรียนเพชรผองพนัธุแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2011. นางกมลกานตแ ธรรมชาดา โรงเรียนเพิ่มพนูวทิยาคมกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2012. นางยุรี เสริฐเลิศ โรงเรียนเพิ่มพนูวทิยาคมกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2013. นางศิริรัตนแ สุธรรมมา โรงเรียนเพิ่มพนูวทิยาคมกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2014. นายธนศักด์ิ มงคลสินธุแ โรงเรียนเพิ่มพนูวทิยาคมกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2015. นายวรีะ ลาวงศแเกิด โรงเรียนเพิ่มพนูวทิยาคมกาฬสินธุแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2016. นายเทอดชัย ไสยลักษณแ โรงเรียนโพธิศ์รีโปรงแควทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2017. นายเกรียงศักด์ิ ดอนไพร โรงเรียนโพธิศ์รีโปรงแควทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2018. นางผุสดี วชิาเรือง โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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2019. นางนิลุบล ภเูตาทอง โรงเรียนยางคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2020. นางพวงทอง สีโนรักษแ โรงเรียนยางคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2021. นางสกุณา นารินทรแ โรงเรียนยางคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2022. นายประสงคแ ภขูันสูง โรงเรียนยางคําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2023. นางสุวรรณภา สารผล โรงเรียนยางเนียมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2024. นางจินตนา ทะราช โรงเรียนรวมบณัฑิตศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2025. นางวราภรณแ ฉิมมา โรงเรียนรวมบณัฑิตศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2026. นางแอ฿ปเปิ็ล สังฆะมณี โรงเรียนรวมบณัฑิตศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2027. นางลําใย อุปใชฌายแ โรงเรียนลาดสระบวัหนองลุมพกุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2028. นางสํารวย เล่ือมใส โรงเรียนลาดสระบวัหนองลุมพกุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2029. นางสิทธนิี เหลาลุมพกุ โรงเรียนวงัยางวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2030. นายมงคล บญุรอด โรงเรียนวงัยางวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2031. นางละออง นระแสน โรงเรียนวดับานกุดสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2032. นางละอองดาว อรรคฮาดศรี โรงเรียนสวางกิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2033. นางมานิพร โพธิพ์รม โรงเรียนสายปใญญาสมาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2034. นางศรมณี กุโรรัตนแ โรงเรียนสายปใญญาสมาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2035. นายประณต บญุศรไชย โรงเรียนสายปใญญาสมาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2036. นางสาววรารัตนแ เชื้อตาวงศแ โรงเรียนสําราญ-ประภาศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2037. นางสุภรณแ นาถาดทอง โรงเรียนสําราญ-ประภาศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2038. นางงามเนตร คํานวน โรงเรียนหนอคําประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2039. นางจุฑาภรณแ อันสุรียแ โรงเรียนหนอคําประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2040. นางดาหวนั ซายยศ โรงเรียนหนอคําประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2041. นางพลูสุข สิทธจิินดา โรงเรียนหนอคําประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2042. นางมณีรัตนแ เสนฤทธิ์ โรงเรียนหนอคําประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2043. วาที่รอยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง โรงเรียนหนอคําประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2044. นางถนอม ยนตแชัย โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2045. นางยุพา จันทวงศแ โรงเรียนหนองกุงไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2046. นางสาวยุพนิ วารีศรี โรงเรียนหนองกุงไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2047. นางสุภาพพร สุริยะรัตนพรหม โรงเรียนหนองกุงราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2048. นางเสาวภา วรรณุลัย โรงเรียนหนองกุงราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2049. นายอนันตสุข นาไชย โรงเรียนหนองกุงราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2050. นางปราณี มูลเทพ โรงเรียนหนองกุงศรีวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2051. นางระเบยีบ สุจิตตกุล โรงเรียนหนองกุงศรีวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2052. นางสายใจ ภสีูเขียว โรงเรียนหนองกุงศรีวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2053. นางสุรินธร กองเพชร โรงเรียนหนองกุงศรีวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2054. นายฐิติพงษแ ขวงสิมมา โรงเรียนหนองกุงศรีวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2055. นายสมบรูณแ ภสีูเขียว โรงเรียนหนองกุงศรีวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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2056. นางวนัชวรรณ บญุโต โรงเรียนหนองแขวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2057. นายจําลอง ฆารละออง โรงเรียนหนองแขวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2058. นายบํารุง ภผูายาง โรงเรียนหนองแขวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2059. นายสิริพงษแ ประไพร โรงเรียนหนองแขวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2060. นางดารา ดาวดึงษแ โรงเรียนหนองโนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2061. นายทพิยแมงคล ภขูาว โรงเรียนหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2062. นางเกษร สิงขรเขต โรงเรียนหนองบวัคุรุรัฐประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2063. นางนันทชิา ปเูวสา โรงเรียนหนองบวัคุรุรัฐประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2064. นางนิศาชล แถมชาดา โรงเรียนหนองบวัคุรุรัฐประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2065. นางสาวทศันีญา ทองเงิน โรงเรียนหนองบวัคุรุรัฐประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2066. นางสุกัญญา เปยีจําปา โรงเรียนหนองบวัคุรุรัฐประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2067. นายคม เอกพนัธแ โรงเรียนหนองบวัชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2068. นางกุสุมา มูลเอก โรงเรียนหนองบวัวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2069. นางประไพ เสนฤทธิ์ โรงเรียนหนองบวัวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2070. นางรัตนาวดี ภมูาศ โรงเรียนหนองบวัวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2071. นางสาวนุชนารถ ภแูชมโชติ โรงเรียนหนองบวัวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2072. นายสุริยนตแ รินทรึก โรงเรียนหนองบวัวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2073. นายนรากร เสนฤทธิ์ โรงเรียนหนองบวัวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2074. นางสาวพวงเพชร ภพูลอย โรงเรียนหนองบวัหนวยอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2075. นางพฒัญา เอกตาแสง โรงเรียนหนองมันปลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2076. นางรัชนี แกววจิิตร โรงเรียนหนองมันปลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2077. นายสวาง ชินโคตร โรงเรียนหนองมันปลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2078. นางปวริศา นะคะสอน โรงเรียนหนองไมพลวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2079. นางสุพตัรา ขันตี โรงเรียนหนองไมพลวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2080. นางอรดี ภนูาคเกี้ยว โรงเรียนหนองไมพลวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2081. นางอุไรพร ไชยคํามี โรงเรียนหนองไมพลวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2082. นายทรงศิลป ภนูาคเกี้ยว โรงเรียนหนองไมพลวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2083. นายชวนจิต ภมูาตยแ โรงเรียนหนองไมพลวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2084. นางอุไร ไชยทองยศ โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2085. นายลิขิต กมลผาด โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2086. นายสําเริง หนูปใทยา โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2087. นายเคน อาจดวงดี โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2088. นางพชัราภรณแ ปรีพลู โรงเรียนหนองแวงมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2089. นางสุภวีรรณ ทศับตุร โรงเรียนหนองแวงมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2090. นายนพรัตนแ สุโพธิ์ โรงเรียนหนองแวงมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2091. นางเพญ็สินธุแ พนัธุแบบุผา โรงเรียนหนองสวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2092. นางรัชนี ศรีโสภา โรงเรียนหนองสวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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2093. นางศิริพร ฉายจรัส โรงเรียนหนองสวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2094. นายกูเกียรติ วทิยเวทยแ โรงเรียนหนองสวงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2095. นางชูศรี รินทรึก โรงเรียนหนองแสงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2096. นางบงัอร ภลูวรรณ โรงเรียนหนองแสงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2097. นายวโิรจนแ ภลูวรรณ โรงเรียนหนองแสงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2098. นางบญุโฮม ภหูงษแ โรงเรียนหนองหอไตรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2099. นางมะลิวรรณ แกวลี โรงเรียนหนองหอไตรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2100. นายดาวเรือง แกวลี โรงเรียนหนองหอไตรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2101. นายวรัิตนแ ภหูงษแ โรงเรียนหนองหอไตรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2102. นางยุพนิ เมืองฮาม โรงเรียนหนองใหญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2103. นางภทัรีพนัธแ สีพแูพน โรงเรียนหนองอิเฒาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2104. นางสุพรรณี ปรีพลู โรงเรียนหนองอิเฒาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2105. นายสมวทิยแ อินทะวรรณ โรงเรียนหนองอิเฒาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2106. นายประสิทธิ์ ภจูอมผา โรงเรียนหนองอิเฒาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2107. นายเชาวแเมนทรแ นระแสน โรงเรียนหลักดานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2108. นายศักด์ิสิทธิ์ ภพูลผัน โรงเรียนหลากลางรวมวงศแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2109. นางบญุสวย นาสะอาน โรงเรียนหวยเตยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2110. นางยุภาพร เรียนเจริญ โรงเรียนหวยเตยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2111. นางยุวดี บรรหาร โรงเรียนหวยเตยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2112. นางรัชนี ตาลพล โรงเรียนหวยเตยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2113. นางปใทมากาญจนแ ภสูวสัด์ิ โรงเรียนหวยมะทอโคกลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2114. นางสาวฐิฌากร เหมกุล โรงเรียนหวยมะทอโคกลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2115. นางสุมาลี อะโน โรงเรียนหวยมะทอโคกลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2116. นายกาญณรงคแ มาตรา โรงเรียนหวยมะทอโคกลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2117. นายจรัญ สมภาร โรงเรียนหวยมะทอโคกลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2118. นางกรุณา เสนฤทธิ์ โรงเรียนหวยเม็กราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2119. นางประคอง รัตนแแสง โรงเรียนหวยเม็กราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2120. นางสาวชูศรี ภวสุริยกุล โรงเรียนหวยเม็กราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2121. นางสาววนิดา สาระฆัง โรงเรียนหวยเม็กราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2122. นางกนกวรรณ รัตนพลที โรงเรียนหวยยางดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2123. นางลัดดา คําเรืองศรี โรงเรียนหวยยางดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2124. นายจันทรแ ศิริโสดา โรงเรียนหวยยางดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2125. นางนารี ภสูมมา โรงเรียนหวังัววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2126. นางวฒันา เพลินลาภ โรงเรียนหวังัววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2127. นางอมรรัตนแ อิ้งจะนิล โรงเรียนหวังัววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2128. นายวฑูิรยแ เพลินลาภ โรงเรียนหวังัววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2129. นายพานิชยแ ศรีหาเสนา โรงเรียนหวัดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒
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2130. นางอุษมาพร รินทรึก โรงเรียนหวัหนิราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2131. นางพกิุล ปางทอง โรงเรียนเหลากลางรวมวงศแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2132. นางพลูพชิญแ นครวงศแ โรงเรียนเหลากลางรวมวงศแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2133. นางมยุรี ธารพนัธุแ โรงเรียนเหลากลางรวมวงศแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2134. นายสาธติ ราชสุวอ โรงเรียนเหลากลางรวมวงศแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2135. นายสุขสันตแ ภมูิชัยโชติ โรงเรียนเหลากลางรวมวงศแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2136. นายสุบนิ พสัดร โรงเรียนเหลากลางรวมวงศแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2137. นางเนตรนภา ประทมุมา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2138. นางบงัอร อุนทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2139. นางบหุงา วรรณศิลป โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2140. นางรําไพร ชาวงษี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2141. นางสาวไอศวรรยแ สิริฤทธานุภาพ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2142. นางสุนิษา อุนทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2143. นางสุภาภรณแ ปใดชาติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2144. นางอัญชลี เตชะนอก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2145. นายธรีศักด์ิ ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2146. นายสุรศักด์ิ ชาวงษี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2147. นางนิตยา ภเูงินขํา โรงเรียนอุมเมาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2148. นางเรณู ภนูายาว โรงเรียนอุมเมาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2149. นางกาญจนา ภสูะทด โรงเรียนฮองฮีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2150. นางนุชนาถ ภกูองชนะ โรงเรียนฮองฮีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2151. นายชํานาญ ชาภคํูา โรงเรียนฮองฮีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2152. นายมาโนชญแ จันทรแศิริ โรงเรียนฮองฮีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2153. นายประเสริฐ ตนสีนนทแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2154. นายสุรเชษฐแ พละเอ็น สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2155. นางขวญัจิรา ภคูรองตา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2156. นายนิคม กองเพชร สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๒

2157. นางสุภารัตนแ เพญ็ธสิาร ร.ร.เขาวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2158. นายบญุเรือง พรมรัตนแ ร.ร.คําเม็กวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2159. นายอดุลยแ โนวะ ร.ร.คําเม็กวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2160. นางสาวธญัญา สัตยแรักษา ร.ร.จุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2161. นางสุวดี นนทแจุมจัง ร.ร.จุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2162. วาที่รอยตรีหญิงปนดิา ผลรุง ร.ร.จุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2163. นายออดศักด์ิ ซาเกิม ร.ร.บานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2164. นางเตือนใจ โชติจําลอง ร.ร.บานแกงเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2165. นายสมจิตร เวยีงสีมา ร.ร.บานขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2166. นางนพรัตนแ จําเริญเจือ ร.ร.บานชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2167. นางวนัทนียแ เหล่ือมสิงขร ร.ร.บานชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2168. นางวนัเพญ็ ทนิชวย ร.ร.บานชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2169. นางศิวพร ศรีปากดี ร.ร.บานชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2170. นางเสมอจิต อวนละมัย ร.ร.บานชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2171. นางอโณทยั เหลาหวาน ร.ร.บานชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2172. นายคําฝน ไชยขันธุแ ร.ร.บานชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2173. นายดุสิทธิ์ ศรีปากดี ร.ร.บานชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2174. นางกานตแสวลี โชคดีพงษแ ร.ร.บานดงมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2175. นางชอฟาู โพธิธ์า ร.ร.บานดงมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2176. นางตยาภร อุทยัแสง ร.ร.บานดงมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2177. นางสมวน พนัธภุา ร.ร.บานดงมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2178. นางสุมาลี เครือเทยีน ร.ร.บานดงมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2179. นางพชัรวดี วรชิน ร.ร.บานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2180. นางพชัราภรณแ นามทอง ร.ร.บานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2181. นางสาวภานิตา สกุลฮูฮา ร.ร.บานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2182. นางสุภาภรณแ โรยรส ร.ร.บานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2183. นายสัญชัย หงษา ร.ร.บานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2184. นายอมร แสงพศิาล ร.ร.บานนาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2185. นางกรรณิการแ เสนาวงั ร.ร.บานน้ําปุูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2186. นางพสิมัย จันทรแเสนา ร.ร.บานน้ําปุูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2187. นางมานพ ถวลิถึง ร.ร.บานน้ําปุูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2188. นางราศรี หาชื่น ร.ร.บานน้ําปุูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2189. นางสาวยุพนิ เหลือผล ร.ร.บานน้ําปุูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2190. นางพทัธนันทแ ขันทวี ร.ร.บานบวัขาว(พรอมพนัธแอุปถัมถแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2191. นายประสพสุข เอี่ยมสําอางคแ ร.ร.บานโพนนาดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2192. นางศิริจันทรแ สายสมบรูณแ ร.ร.บานสุขเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2193. นางทบัทมิ พลต้ือ ร.ร.บานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2194. นางมนตรี รัตนวรรณี ร.ร.บานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2195. นางเรืองศรี ประทมุชาติ ร.ร.บานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2196. นางศิริ ดวงมณี ร.ร.บานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2197. นางสมฤดี จําเริญสาร ร.ร.บานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2198. นางอรวรรณ มัธยมนันทนแ ร.ร.บานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2199. นางสาวอมรวรรณ โนวะ ร.ร.บานเหลาภพูานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2200. นายเทวลิ ศรีสองเมือง ร.ร.บานเหลาภพูานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2201. นางบรรยา ศรีประไหม ร.ร.มหาไชยโคกกวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2202. นางศรีละคร อัฐนาค ร.ร.ศรีกุดหวาเรืองเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2203. นางอรพมิพแ วงศแเพชรชัย ร.ร.หนองบวัทองวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2204. นายไพรัตนแ โชติจําลอง ร.ร.หนองบวัทองวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2205. นางจุนนิรัน แคลวคลอง ร.ร.หนองแสงถวลิราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2206. นางบญุรวม ทะรังศรี ร.ร.หนองแสงถวลิราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2207. นางวราภรณแ วศิรียา ร.ร.หนองแสงถวลิราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2208. นางสุภาวดี เรืองไชย ร.ร.หนองแสงถวลิราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2209. นางสาวกมลรัตนแ ไพศาล ร.ร.เอกปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2210. นางสาวขวัญเรือน ศรีเวยีง ร.ร.เอกปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2211. นางสาวพงษแรัตดา สุขสงาเจริญ ร.ร.เอกปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2212. นางอรัญญา ไกยราช ร.ร.เอกปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2213. นางจรูญรัตนแ เพชรวชิิต โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2214. นางจุฬาลักษณแ สมสวาสด์ิ โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2215. นางดอกรัก วรวฒันแ โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2216. นางปยิะฉัตร กวางสวาสด์ิ โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2217. นางเปลงศรี ขนิษฐวงศแ โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2218. นางเริงฤดี อารมณแสวะ โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2219. นางสาวเขตสวรรคแ เสนาลอย โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2220. นางอรอนงคแ เทพสุริยแ โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2221. นายประยงคแ วรรณทอง โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2222. นายปิๆนศักด์ิ ถวลิการ โรงเรียนกุดกวางสวสด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2223. นายธรรมจักร จิตนิยม โรงเรียนกุดตอแนราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2224. นายพชิิต ฤทธิส์ยอง โรงเรียนกุดตอแนราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2225. นายสุพงษแ อุทยัชิต โรงเรียนกุดตอแนราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2226. นางคําวาส แสนรัง โรงเรียนกุดปลาคาวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2227. นางนัยนา อินทรแยา โรงเรียนกุดปลาคาวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2228. นางบวัระพา กวางสวาสด์ิ โรงเรียนกุดปลาคาวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2229. นางพศิวาส มวงทอง โรงเรียนกุดปลาคาวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2230. นางไพเราะ ศรีประไหม โรงเรียนกุดปลาคาวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2231. นางพศิวาส แสงพศิาล โรงเรียนกุดฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2232. นางภริมยแ วรรณขาว โรงเรียนกุดฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2233. นายอารี เพิ่มขึ้น โรงเรียนกุดฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2234. นางกมลรัตนแ พมิพแพนัธแ โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2235. นางจงรักษแ กิตติวฒิุธาดา โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2236. นางจิระวรรณ ทะรังศรี โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2237. นางชื่นจิต อารมณแสิต โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2238. นางณิชชยา บษุมงคล โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2239. นางทวทีรัพยแ พระโคตร โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2240. นางพรศรี คําภกัดี โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2241. นางไพวรรณ สกุลโพน โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2242. นางระพพีรรณ ภมูิไชยโชติ โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2243. นายประเสริฐ วรรณวงษแ โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2244. นางสาวรุจิรัตนแ ศิลารัตนแ โรงเรียนกุดสิมวทิยาสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2245. นางนันทา หาญกุล โรงเรียนกุดหวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2246. นางศรีพระจนัทรแ กุลชนะรงคแ โรงเรียนกุดหวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2247. นางสังวร ปใตลา โรงเรียนกุดหวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2248. นางอัญชลี สุริโยชัย โรงเรียนกุดหวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2249. นางฐิตินาฏ พรหมราช โรงเรียนแกงพฤาชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2250. นายไพบลูยแ พรหมราช โรงเรียนแกงพฤาชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2251. นางกันธมิา เอกชพงั โรงเรียนเขาวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2252. นางเทพวสิาร วรรณวงษแ โรงเรียนเขาวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2253. นางเพญ็ประภา เครือศรี โรงเรียนเขาวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2254. นางวภิารัตนแ โพธชิัย โรงเรียนเขาวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2255. นางสาวกุลชนา เครือศรี โรงเรียนเขาวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2256. นางชอบใจ วฒิุสาร โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2257. นางประมี วฒิุสาร โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2258. นางปานจิตร กิจชมภู โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2259. นางมณีวรรณ ชาววงั โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2260. นางรุงทพิยแ จิตจักรแ โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2261. นางวชิรดา แสบงบาล โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2262. นางวภิาภรณแ โสทบั โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2263. นางสวางจิต คําศรีเมือง โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2264. นางอังศุมาลี สามารถ โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2265. นางอําพร อิ่มพลู โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2266. นายละคร วฒิุสาร โรงเรียนคําบงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2267. นางพนัสสรณแ บญุตา โรงเรียนคําโพนทองบริบรูณแราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2268. นางมลิวรรณ เขจรศาสตรแ โรงเรียนคําโพนทองบริบรูณแราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2269. นางเยาวเรศ จันทรแนี โรงเรียนคําโพนทองบริบรูณแราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2270. นางสาวอุไรรัตนแ โชติสุวรรณแ โรงเรียนคําโพนทองบริบรูณแราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2271. นายสุขสันต์ิ ดุลชาติ โรงเรียนคําโพนทองบริบรูณแราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2272. นางฐิตาพร นาถมทอง โรงเรียนคํามวงจริสวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2273. นางทพิวรรณ สําราญวงศแ โรงเรียนคํามวงจริสวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2274. นางประภาภรณแ แดนขนบ โรงเรียนคํามวงจริสวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2275. นางวรรณิภา เคนมี โรงเรียนคํามวงจริสวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2276. นางจุฬาภรณแ ประทมุ โรงเรียนคําเม็กวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2277. นายประสาร กุลศรี โรงเรียนคําเม็กวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2278. นางสาวดอกออ นาฤทธิ์ โรงเรียนคําเมยราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2279. นายอิสรพล ปิๆนขจร โรงเรียนคําเมยราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2280. นายพนิิจ นาทองหอ โรงเรียนคําเมยราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2281. นางจิราภรณแ วรสาร โรงเรียนโคกนาดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2282. นางลาวลัยแ อุทโท โรงเรียนโคกนาดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2283. นางเกษสุดา เถาวแชาลี โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2284. นางบญุจันทรแ กุลชาติ โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2285. นางไพรวรรณ เถาวแชาลี โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2286. นางมาลัย จิตจักร โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2287. นางศิริพนัธุแ คํารัศมี โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2288. นางสุระพนัธแ สุขร่ี โรงเรียนโคกหวายราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2289. นางทองมี โพธิพ์ฑูิรยแ โรงเรียนไคนุนวทิยาพนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2290. นางทวิาพร สุขเกษม โรงเรียนไคนุนวทิยาพนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2291. นางสมมัคร บรรเลงชื่น โรงเรียนไคนุนวทิยาพนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2292. นางจีระทศันแ คันสินธุแ โรงเรียนจุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2293. นางรัศมี เกิดสุข โรงเรียนจุมจังอุปกรณแเจริญเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2294. นางฉววีรรณ อันทนันตแ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2295. นางวารี บษุบงคแ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2296. นางเสาวคนธแ ปณุณขันธแ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2297. นายบญุปลอด มุกดาใส โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2298. นางบญุเพง็ ศักด์ิจิรพาพงษแ โรงเรียนชุมชนบานบอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2299. นางรัชนก นามชารี โรงเรียนชุมชนบานบอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2300. นางสะอาด ถวลิ โรงเรียนชุมชนบานบอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2301. นางสุกานดา ภนูาฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานบอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2302. นางสุภี มันปาฏิ โรงเรียนชุมชนบานบอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2303. นางอรุณี ไชยภกัดี โรงเรียนชุมชนบานบอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2304. นางอําไพวรรณแ สุรันนา โรงเรียนชุมชนบานบอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2305. นายเสกสรร ถารัตนแ โรงเรียนชุมชนบานบอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2306. นางนันทยิา มันปาติ โรงเรียนชุมชนโพนพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2307. นางรําแพน สระทอง โรงเรียนชุมชนโพนพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2308. นางวไิลวรรณ อามาตยแ โรงเรียนชุมชนโพนพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2309. นายบญุศรี ดุลนียแ โรงเรียนชุมชนโพนพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2310. นางชิดชนนี บวัชุม โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2311. นางประมวล จิตระวงั โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2312. นางละภาวรรณ คะโยธา โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2313. นางศิริวมิล ทมุพลา โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2314. นางสาวนิลวรรณ อัคติ โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2315. นางสุรัตนแ จรัสแผว โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2316. นางอรวรรณ สุขทวี โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2317. นางอัจฉรา ปติะบรูณแ โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2318. นายไพรัตนแ วงคแเครือศร โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2319. นายเรืองฤทธิ์ ปติะบรูณแ โรงเรียนชุมชนภแูลนชางคเชนทรแพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2320. นางดรุณรัตนแ ลวนวเิศษ โรงเรียนชุมชนหนองยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2321. นางทองมวน ศรีนวลไสว โรงเรียนชุมชนหนองยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2322. นางยินดี อันทระบตุร โรงเรียนชุมชนหนองยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2323. นางแสงจันทรแ นามวงษแ โรงเรียนชุมชนหนองยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2324. นายประสพโชค ยวงวภิกัด์ิ โรงเรียนชุมชนหนองยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2325. นางกฤติยาณี คําออน โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2326. นางจิตรา รุงนามา โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2327. นางจีราพร ประดับคํา โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2328. นางลาวดี รัตนศรี โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2329. นางวลิาวลัยแ ศัตรูพาย โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2330. นางวรีวฒิุ วชิาญ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2331. นางศิริพงศแ มะละสาร โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2332. นางสมาน ตะติยรัตนแ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2333. นางสาวทองแปลน ชมภทูศันแ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2334. นางสาวทศันียแ แกมนิรัตนแ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2335. นางสาวบญุโฮม ศรีลาพฒันแ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2336. นางสาวอนงคแ ซํ่าศาสตรแ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2337. นายวรีวฒิุ วชิาญ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2338. นายสําลี ประดับคํา โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2339. นางสาวกาญจนา ไชยสัตยแ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2340. นางสุกัลยา ดลวาส โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2341. นางดวงใจ ทองดี โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2342. นางนันทดิา นารินทรแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2343. นางบปุผา บญุคลอย โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2344. นางปใญญา กุลศิริ โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2345. นางวฒันา วลิาศรี โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2346. นางสุธารัตนแ ลํ่าสัน โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2347. นายเทอดศักด์ิ ทบัทมิศรี โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2348. นายธรุะ แสงชมภู โรงเรียนเซนตแยอแซฟกุฉินารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2349. นางผองศรี ราชกรม โรงเรียนดงเหนือประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2350. นางปริญญา เสนาวงั โรงเรียนทุงคลองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2351. นางกฤติกา เฉิดศิริอนันตแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๕ (คํากั้ง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2352. นางบญุเปีๆยม ซองศิริ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๕ (คํากั้ง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2353. นางอภญิญากุล ศรีหล่ิง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๕ (คํากั้ง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2354. นายมีชัย เถาวแชาลี โรงเรียนนาโกวทิยาสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2355. นางเที่ยง จันทะสิน โรงเรียนนาขามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2356. นางมะยุรี สุริสาย โรงเรียนนาขามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2357. นางวฒันาพร ศรีสมชัย โรงเรียนนาขามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2358. นางศิริจันทรแ ไชยเดช โรงเรียนนาขามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2359. นายสมศักด์ิ ชายทอง โรงเรียนนาขามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2360. วาที่รอยตรีพล บตุรศรี โรงเรียนนาขามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2361. นางทวชีัย ศรีบตุตะ โรงเรียนนาไครประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2362. นางสาวศุภรพิชญแ เชิดชน โรงเรียนนาไครประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2363. นายกัมปนาท แสงจันทรแ โรงเรียนนางามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2364. นายทวี ขาวผอง โรงเรียนนามนราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2365. นางดารักษแ ยุทธหาญ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2366. นางทองลวน วรรณทอง โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2367. นางพสิมัย นาคสุวรรณ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2368. นางวรรณภา โพธิแ์ทน โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2369. นางวราภรณแ โคตรุชัย โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2370. นางสุจิตรา ศรีบญุรัตนแ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2371. นางหนูแดง หอมออน โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแ หมู ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2372. นายนิเทศ แกวกิ่ง โรงเรียนนิคมกุฉินารายณแหมู ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2373. นายขวญัชัย จิตจักร โรงเรียนบอนเขียวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2374. นายเดชา เรืองไชย โรงเรียนบอนเขียวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2375. นายสมนึก จุฑารัตนแ โรงเรียนบอนเขียวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2376. นางกล่ินสุคนธแ หาญกุล โรงเรียนบานกกตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2377. นางจิรภา แสนณรงคแ โรงเรียนบานกกตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2378. นายถนอม รวมใจ โรงเรียนบานกกตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2379. นายสุเมธ แสนณรงคแ โรงเรียนบานกกตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2380. นางธญัพร ไขสี โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2381. นางนิพนัธแ เกตุแกว โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2382. นางสาวแวนทิพยแ ไกยวรรณแ โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2383. นายฤกษแอุไร ปรุงหอม โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2384. นายเอกรินทรแ รุงแสง โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2385. นางพรเพญ็ โชติบญุ โรงเรียนบานกอกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2386. นางสุลักษณา ศรีสองเมือง โรงเรียนบานกอกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2387. นายบญุเพยีง แทบสี โรงเรียนบานกอกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2388. นายเผา ยาสมุทร โรงเรียนบานกอกวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2389. นางจันทริา คุณโพธิง์าม โรงเรียนบานกุดตาใกล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2390. นางรัตนภรณแ ศรีเจริญ โรงเรียนบานกุดตาใกล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2391. นางสาวละเอียด อุดมจิตร โรงเรียนบานกุดตาใกล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2392. นายทองทศ อามาตยแ โรงเรียนบานกุดตาใกล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2393. นางเรวดี สารวถิี โรงเรียนบานแกงกะอาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2394. นางลาวณัยแ คิดคา โรงเรียนบานแกงกะอาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2395. นางโสภดิา เรืองศิริ โรงเรียนบานแกงกะอาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2396. นายพงษแศักด์ิ ประมายะยัง โรงเรียนบานแกงกะอาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2397. นายไพรัตนแ เลิศสงคราม โรงเรียนบานแกงกะอาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2398. นายศุภโชติ ศรีพงษแชัย โรงเรียนบานแกงกะอาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2399. นายราชิต มีนารัตนแ โรงเรียนบานขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2400. นางศรีธาตุ ทองแสง โรงเรียนบานคอราษฎรแบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2401. นางรัศมี ทมานนทแ โรงเรียนบานคําปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2402. นางสมศรี คําเพิ่ม โรงเรียนบานคําปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2403. นางสินใจ เลิศสงคราม โรงเรียนบานคําปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2404. นางสุทนิ ชวยบญุ โรงเรียนบานคําปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2405. นางเสาวนิตยแ ลาเลิศ โรงเรียนบานคําปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2406. นายผดุงศักด์ิ คําเพิ่ม โรงเรียนบานคําปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2407. นายวชิิต เดชพรรณา โรงเรียนบานคําปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2408. นางเทยีมจันทรแ ไสยวรรณ โรงเรียนบานคําพมิูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2409. นางเพชรรัช บญุศรี โรงเรียนบานคําพมิูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2410. นางสะใบแพร หงษา โรงเรียนบานคําพมิูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2411. นางสาวณัฐนนัทนแ สําราญสุข โรงเรียนบานคําพมิูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2412. นางอุไรวรรณ ภหูนองโอง โรงเรียนบานคําพมิูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2413. นายกุศล กิ่งกาน โรงเรียนบานคําพมิูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2414. นายบญุคํ้า เทวญิญา โรงเรียนบานคําพมิูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2415. นายวนิัส พลหาญ โรงเรียนบานคําพมิูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2416. นางกาญจนา มหพินัธุแ โรงเรียนบานคําหมวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2417. นางวรญา เถาวลัยแดี โรงเรียนบานคําหมวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2418. นายอภนิันทแ จันทรแสะอาด โรงเรียนบานคําหมวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2419. นางรองรัตนแ ภมูิภกัด์ิ โรงเรียนบานคําอีหงษแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2420. นางหตัถศิลป จงถวลิ โรงเรียนบานคําอีหงษแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2421. นางกัญญาพชัร เกล้ียงเกลา โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2422. นางเบญจพร วรรณู โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2423. นางมาลัย โชติสุวรรณ โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2424. นางลัดดาวลัยแ ขจรฤทธิ์ โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2425. นางวาสนา ศรีหาญ โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2426. นางวไิลแกว แสงทวี โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2427. นางศุภนุช เกาล้ิม โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2428. นางสาววนัชนะ แสงฤทธิ์ โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2429. นางสาวสมถวลิ โชติการณแ โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2430. นางสุพนิ ดลเอี่ยม โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2431. นายนิติกร มูลอําคา โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2432. นายสนิท ดลเอี่ยม โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2433. นายเฉลิมชัย หาญกุล โรงเรียนบานคุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2434. นายนาวนิ มะโนขันธแ โรงเรียนบานโคกโกง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2435. นายดํารง มูลปอูม โรงเรียนบานดงแหลม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2436. นางพลูสวสัด์ิ นามสุข โรงเรียนบานดอนอุมรัว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2437. นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบานดอนอุมรัว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2438. นางสาวนิตยา กุตระแสง โรงเรียนบานนากระเดา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2439. นางสุดใจ วรรณทอง โรงเรียนบานนากระเดา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2440. นางอุมาพร นาพรมเทพ โรงเรียนบานนากระเดา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2441. นายไชยรัตนแ นาพรมเทพ โรงเรียนบานนากระเดา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2442. นายทองหลอ ปใตลา โรงเรียนบานนากระเดา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2443. นางทวศีรี ชิณเทศ โรงเรียนบานนาคู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2444. นางสาวอรอุมา อัยวรรณ โรงเรียนบานนาคู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2445. นายภพิบ สินธโุคตร โรงเรียนบานนาทนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2446. นางธนสรณแ ศรีงามเมือง โรงเรียนบานนาบอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2447. นางสุภาวดี วรรัตนแ โรงเรียนบานนาบอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2448. นางหทยัรัตนแ ภงูามจิตร โรงเรียนบานนาบอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2449. นายประสาท ภงูามจิตร โรงเรียนบานนาบอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2450. นายปใดชา แกวจันดา โรงเรียนบานนาบอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2451. นางทพิจันทรแ ธรรมวเิศษ โรงเรียนบานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2452. นายเลิศชาย โรยรส โรงเรียนบานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2453. นางบานเย็น สิงหแนาคลอง โรงเรียนบานน้ําปุูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2454. นายสมเกียรติ วนัเมฆ โรงเรียนบานน้ําปุูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2455. นางรัชนี รัตนแถา โรงเรียนบานโนนคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2456. นางวภิาพร นามนิตยแ โรงเรียนบานโนนคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2457. นางหทัยา จรัสแผว โรงเรียนบานโนนคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2458. นางอลิสสรา ผุดผอง โรงเรียนบานโนนคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2459. นายวนิัย โคตรพฒันแ โรงเรียนบานโนนคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2460. นางถนอมจิต ปใญญามี โรงเรียนบานโนนเที่ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2461. นางศิริวรรณ มหาโคตร โรงเรียนบานโนนเที่ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2462. นายแหลมทอง ไชยศิริ โรงเรียนบานโนนเที่ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2463. นางทพิเนตร วรรณเสน โรงเรียนบานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2464. นางประพร โชติพงษแ โรงเรียนบานบวัขาว (วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2465. นางละไม วานิชสุจิต โรงเรียนบานบวัขาว (วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2466. นางศุภมาส คําลาย โรงเรียนบานบวัขาว (วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2467. นางหยาดอรุณ เพริดพราว โรงเรียนบานบวัขาว (วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2468. นายสรเดช วนันู โรงเรียนบานบวัขาว (วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2469. นางสาวธณีนุต พลกุล โรงเรียนบานบวัขาว(วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2470. นางภานิชา เปลงฉวี โรงเรียนบานบวัสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2471. นางรัศมี เพง็ผลา โรงเรียนบานบวัสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2472. นางสาวสุจินดา ประชาชัย โรงเรียนบานบวัสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2473. นายสมใจ สิงหแมหาไชย โรงเรียนบานบวัสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2474. นางดารณี นามวงษแ โรงเรียนบานบงึโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2475. นายสุธวธัชแ เทศารินทรแ โรงเรียนบานบงึโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2476. นายอุไร ตาลสถิตยแ โรงเรียนบานบงึทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2477. นางจุฬาลักษณแ อรรคชัย โรงเรียนบานบงึบาดาลราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2478. นายอุนใจ จิตจักรแ โรงเรียนบานพรหมสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2479. นางชไมพร คนรู โรงเรียนบานโพนนาดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2480. นางแพรพรรณ พมิพแสิน โรงเรียนบานโพนนาดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2481. นางรัตนภรณแ แสงนิกุล โรงเรียนบานโพนนาดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2482. นางวลิาวณัยแ ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนบานโพนนาดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2483. นายรชพล วฒิุสาร โรงเรียนบานโพนนาดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2484. นางนารี หอมจันทรแ โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2485. นางสาวอารยา ภรูาศรี โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2486. นายวศิิษฏแ นรทตั โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2487. นายสมศักด์ิ วงศแตาชม โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2488. นางกมลาพร ชมภเูลิศ โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2489. นางสมคิด วรรณหอม โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2490. นางหนูสิน ศรลอม โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2491. นายรัฐสมัย วรรณหอม โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2492. นางนิรวลัยแ ปะมาคะเต โรงเรียนบานวงัเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2493. นางเพญ็แข จิตปรีดา โรงเรียนบานวงัเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2494. นางมณีจันทรแ เหลาแหลม โรงเรียนบานวงัเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2495. นางวลิาวรรณ ปใตลา โรงเรียนบานวงัเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2496. นายทองคํา เหลาแหลม โรงเรียนบานวงัเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2497. นายพสิดาร แสนมาโนช โรงเรียนบานวงัเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2498. นางคณิตา ศรีประไหม โรงเรียนบานสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2499. นางสาวนวนีา ไชยขันธุแ โรงเรียนบานสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2500. นางเพญ็ศรี ศรีทอง โรงเรียนบานสรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2501. นายเทอดศักด์ิ สินธโุคตร โรงเรียนบานสรางแสน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2502. นายทรงศักด์ิ ปใตลา โรงเรียนบานสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2503. นายพยุงศักด์ิ สิงหแภกัดี โรงเรียนบานสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2504. นายโรจนศักด์ิ สุระพร โรงเรียนบานสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2505. นายวริวฒิุ วรรณสัมผัส โรงเรียนบานสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2506. นายสงา จองสาระ โรงเรียนบานสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2507. วาทีร่อยตรีหญงิสุธรรมมา สุวรรณไตรยแ โรงเรียนบานสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2508. นางนิดา เวทยแศิริยานันทแ โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2509. นางปยิะดา อุดมนา โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2510. นางละดาวลัยแ ปใญญา โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2511. นางลําดวน มินไธสง โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2512. นางลําพนัธแ ไชยทองศรี โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2513. นางสาวไพรวลัยแ ภถูี่ถวน โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2514. นางสาวยุวดี จันทะยุทธ โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2515. นางสุจิตรา จรัสแผว โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2516. นางอุไรวรรณ ยาสมุทร โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2517. นายทนิกร ยนยุบล โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2518. นางรุจิรา แสนยศบญุเรือง โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2519. นายธานี การสอน โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2520. นายณรงคแ กุลเกล้ียง โรงเรียนบานหนองขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2521. นางวฒันา คําศรีเมือง โรงเรียนบานหนองโงง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2522. นายประพันธแศักด์ิ เกล้ียงไธสง โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2523. นางศิริเพญ็ จันทะวนั โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2524. นายสมพร เทศารินทรแ โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2525. นางดวงใจ โคตรวนัทา โรงเรียนบานหนองสระพงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2526. นางทวิาพร เรืองไชย โรงเรียนบานหนองสระพงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2527. นางปณิฐา อุดมการเกษตร โรงเรียนบานหนองสระพงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2528. นายบญัชา ชํานาญ โรงเรียนบานหนองสระพงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2529. นายปรีดี เรืองแสน โรงเรียนบานหนองสระพงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2530. นายปยิะวฒันแ นาถมทอง โรงเรียนบานหนองสระพงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2531. นางอรพนิทแ วานิชสุจิต โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2532. นางโอวาส วรรณชู โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2533. นายสวาสด์ิ ศรีโยธี โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2534. นายสานิตยแ สุพรรณฝุาย โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2535. นางสุณี คุณสุทธิ์ โรงเรียนบานหวยฝา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2536. นายประธาน โพธิแ์ทน โรงเรียนบานหวยฝา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2537. นางสาวจินตนา ศรีสองเมือง โรงเรียนบานเหลาภพูานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2538. นางแพรวพรรณี จันทรแชวย โรงเรียนบานแหเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2539. นายประจวบ ยลพล โรงเรียนบานแหเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2540. นางจารุณี วนัตะโพธิ์ โรงเรียนบานใหมชัยมงคล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2541. นางเกียรติสุดา กุตระแสง โรงเรียนบานาสีนวลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2542. นางพชิญา สุระเสน โรงเรียนบานาสีนวลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2543. นางสายัญ พมิพแสวสัด์ิ โรงเรียนบานาสีนวลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2544. นางอรนุช จงขุนทอง โรงเรียนบานาสีนวลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2545. นางศรีสุดา นาชัยเงิน โรงเรียนบุงคลาวทิยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2546. นายฉลาด หาญกุล โรงเรียนบุงคลาวทิยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2547. นายชัยณรงคแ นาชัยเงิน โรงเรียนบุงคลาวทิยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2548. นางบษุราวรรณ ศิลากุล โรงเรียนบุงสูงเนินวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2549. นายพรชัย เทศารินทรแ โรงเรียนบุงสูงเนินวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2550. นายวชัรินทรแ ศรีกุลจันทรแ โรงเรียนโพธิคํ์าประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2551. นางรววิรรณ ชาญวริิยะปรีดา โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2552. นายตะวนั ชาญวริิยะปรีดา โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2553. นางชนัดดา แสงจันทรแ โรงเรียนรัชมังคลาภเิษก(บานนายอ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2554. นางกนิษฐา เหลาสุภาพ โรงเรียนสมสะอาดพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2555. นางจินตนา อะสุชีวะ โรงเรียนสมสะอาดพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2556. นางวนิดา รุณดิษฐ โรงเรียนสมสะอาดพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2557. นางสินีรัตนแ หาญกุล โรงเรียนสมสะอาดพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2558. นายพชัรพงษแ กุลอาจศรี โรงเรียนสมสะอาดพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2559. นายสมพงษแ ยันตะบศุยแ โรงเรียนสมสะอาดพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2560. นางพจิิตรา ดอกดู โรงเรียนสังคมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2561. นางสุภาภรณแ สหสันา โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2562. นางนภสัสร อุนบญุ โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2563. นายนิคม จันทรแชวย โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2564. นางทศพร ประมายะยัง โรงเรียนหนองบวัโดน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2565. นางบญุสง พมิพสัิย โรงเรียนหนองบวัโดน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2566. นางมงคล ผลภญิโญ โรงเรียนหนองบวัโดน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2567. นางกินรี บญุเพลิง โรงเรียนหนองบวัโดน"วรนารถประชานุกูล" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2568. นายนคร สุรันนา โรงเรียนหนองบวัโดน"วรนารถประชานุกูล" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2569. นางกิตติยา พมิพแเภา โรงเรียนหนองบวัใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2570. นางนภาพร ยิ้มแยม โรงเรียนหนองบวัใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2571. นางไพวรรณ สมทพิยแ โรงเรียนหนองบวัใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2572. นางเยาวลักษณแ อัฐนาค โรงเรียนหนองบวัใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2573. นายทรัพยแมงคล สมทพิยแ โรงเรียนหนองบวัใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓
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2574. นายภริูวฒันแ ยิ้มแยม โรงเรียนหนองบวัใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2575. นายสมัย ศิริปะกะ โรงเรียนหนองบวัใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2576. นายสุวทิยแ วเิศษนันทแ โรงเรียนหนองบวัใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2577. นางเพญ็ศรี ตาลสถิตยแ โรงเรียนหนองฟาูเล่ือนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2578. นางวริาภรณแ วชิัยโย โรงเรียนหนองฟาูเล่ือนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2579. นางวรีญา อัญชัยศรี โรงเรียนหนองฟาูเล่ือนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2580. นางสาวบุษราภรณแ แสนพงษแ โรงเรียนหนองฟาูเล่ือนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2581. นางกรรณิการแ ระววิรรณ โรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2582. นางพรรณลดา ศรีแกว โรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2583. นางยุพเยาวแ ไชยศรี โรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2584. นายธวชั ไชยโส โรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2585. นายพทิกัษแ นิลโฉม โรงเรียนหนองแสงวทิยาเสริม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2586. นางมะลิวลัยแ สุพรม โรงเรียนหนองแสงสนมราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2587. นางละอองดาว บนุนทแ โรงเรียนหนองหางฉววีทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2588. นางวภิารัตนแ สุระเสียง โรงเรียนหนองหางฉววีทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2589. นางสาวขันธจักร ปใกใคหงั โรงเรียนหนองหางอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2590. นายวทิยา โคตรพฒันแ โรงเรียนหนองหางอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2591. นางระรินมาศ ศรีโยธี โรงเรียนหนองหลิูงเจริญเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2592. นายแดง ปใตบศุยแ โรงเรียนหนองหลิูงเจริญเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2593. นายประดาบชัย ตุระซอง โรงเรียนหนองแหวคุรุราษฎรแบรูณะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2594. นางนงลักษณแ บุงนาแซง โรงเรียนหนออีบตุรไพรเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2595. นางวทิจัย ใจศิริ โรงเรียนหนออีบตุรไพรเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2596. นางศิรินาถ ใจศิริ โรงเรียนหนออีบตุรไพรเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2597. นายบญุชวย แสวง โรงเรียนหนออีบตุรไพรเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2598. นายประคอง ใจศิริ โรงเรียนหนออีบตุรไพรเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2599. นายปรีชา ใจศิริ โรงเรียนหนออีบตุรไพรเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2600. นางรุจิรยา คุมทอง โรงเรียนเหลาใหญวนาสณฑแผดุงเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2601. นายวสันตแ สายัณเกณะ โรงเรียนเหลาใหญวนาสณฑแผดุงเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2602. นายปานทอง สุไชยชิต โรงเรียนเหลาใหญวนาสณฑแผดุงเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2603. นางธนาภรณแ ศรีรังษแ โรงเรียนเหลาไฮงามวทิยาสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2604. นางบวัทอง เพง็ศรีโคตร โรงเรียนเหลาไฮงามวทิยาสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2605. นางพรสวรรคแ การไรนอก โรงเรียนเหลาไฮงามวทิยาสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2606. นางภญิญดา ชิณโสม โรงเรียนเหลาไฮงามวทิยาสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2607. นางจันทรแเทวี ศรีนวล โรงเรียนอุปรีศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2608. นางบญุเลิศ เจนคจบ โรงเรียนอุปรีศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุแ เขต ๓

2609. นางจุฑารัตนแ ภมูิการ โรงเรียนเกาะน้ําโจน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2610. นางประภา นวมเพช็ร โรงเรียนเกาะน้ําโจน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2611. นางสาวพเยาวแ ถนอมศักด์ิ โรงเรียนเกาะน้ําโจน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2612. นางสาวอัจฉรา ถนอมศักด์ิ โรงเรียนเกาะน้ําโจน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2613. นางบญุเรือน เพชรเภรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2614. นางวรวรรณ เพชรเภรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2615. นางสาวชไมพร นันทชมภู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2616. นางสาวนิภาพร พวงสมบติั โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2617. นางสาวศิริพร นันใจยะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2618. นางสาวอริศรา สถาพร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2619. นายคงกฤช อินกรัด โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2620. นายทวปี เพชรเภรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2621. นายธานี ไชยศิริ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2622. นายประวทิยแ วงษแสกุลพนิ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2623. นายวสุพล วงษแสกุลพนิ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2624. นายเสมียน เนินพลับ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2625. นางทบัทมิ สังคง โรงเรียนชุมชนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2626. นางบญุมา เฉยบวั โรงเรียนชุมชนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2627. นางผกามาศ บตุรสนาม โรงเรียนชุมชนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2628. นางสาวสมหมาย พรหมทอง โรงเรียนชุมชนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2629. นายประชากร สอนสกุล โรงเรียนชุมชนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2630. นายสมพงษแ ทวนธง โรงเรียนชุมชนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2631. นายเวนิต อนุสรณแประดิษฐแ โรงเรียนชุมชนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2632. นางคัทลียา บวัแยม โรงเรียนชุมชนบานหนองปลิง (นาคอุปถัมป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2633. นางภทัราภรณแ พนัธแยิ้ม โรงเรียนชุมชนบานหนองปลิง (นาคอุปถัมป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2634. นางสุนทรี นิรัติศัย โรงเรียนชุมชนบานหนองปลิง (นาคอุปถัมป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2635. นายสัญญา บวัแยม โรงเรียนชุมชนบานหนองปลิง (นาคอุปถัมป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2636. นายสมศักด์ิ นิลสนธิ โรงเรียนชุมชนบานหนองปลิง (นาคอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2637. นางชนภทัร กันยะมูล โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2638. นางเพญ็ศรี รามสูต โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2639. นางวลัยลักษณแ ธรรมสอน โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2640. นางสาวชิดศุภางคแ พวงสุข โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2641. นางสาวธันยแชนก ธโีรภาส โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2642. นางสาวภรภทัร รัตนเจริญ โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2643. นายวนิัย กันยะมูล โรงเรียนทรัพยแสถิตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2644. นางทศันียแ บรรดาล โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2645. นางไพรัช น้ําสังขแ โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2646. นางระเบยีบ สมหารวงศแ โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2647. นายชัยภมูิ จันทรแตุย โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2648. นายบญุทนั วงศแเครือ โรงเรียนนารีราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2649. นางเนาวรัตนแ ภโูสดา โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๑ (ทุงโพธิท์ะเล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2650. นางยุคลธร วชัรพบิลูยแ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๑ (ทุงโพธิท์ะเล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2651. นางลัดดา พดุตาลดง โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๑ (ทุงโพธิท์ะเล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2652. นายปรีชา แกวมาลากุล โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๑ (ทุงโพธิท์ะเล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2653. นางนพรัตนแ กองพนัธแ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๒ (บอทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2654. นางปรารถนา ภสูมศรี โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๒ (บอทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2655. นางมาลี โพธาวรรณแ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๒ (บอทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2656. นางรตวรรณ ทองไมตรี โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๒ (บอทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2657. นางสันทศันแ ภูสงคแ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๒ (บอทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2658. นางสาวทพิวลัยแ ยามา โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๒ (บอทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2659. นางสาวยุพนิ บญุทอง โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๒ (บอทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2660. นางเพชรรัตนแ ทาวจันทรแ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๔ (บานใหมศรีอุบล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2661. นายสุเมธี ดีเลิศ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๔ (บานใหมศรีอุบล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2662. นายอนุวตัร อินทรศรี โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๔ (บานใหมศรีอุบล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2663. นายสมสิทธิ์ ทาวจันทรแ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๕ (สระเตย) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2664. นางคัชรินทรแ หอมสอาด โรงเรียนนิคมสรางตนเองบางระกํา ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2665. นางสาวกรรณิการแ ธกิาพนัธแวรรณา โรงเรียนนิคมสรางตนเองบางระกํา ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2666. นางยุพาวรรณ ดานวจิิตร โรงเรียนแนะนําราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2667. นางสายฝน ลอรักษา โรงเรียนบานเกศกาสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2668. นางสุวรรณา โคกลือชา โรงเรียนบานเกศกาสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2669. นายทพัพสาร มั่นชาวนา โรงเรียนบานเกศกาสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2670. นายบญุชัย โคกลือชา โรงเรียนบานเกศกาสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2671. นางนิลุบล สกุลขํา โรงเรียนบานเกาะพมิูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2672. นางอรพนิ คําเที่ยง โรงเรียนบานเกาะรากเสียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2673. นางอัญชลีกร จันทรแตน โรงเรียนบานเกาะรากเสียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2674. นายธติิ วชัรภทัร โรงเรียนบานเกาะรากเสียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2675. นางประภาสิริ อยูยืน โรงเรียนบานเกาะสะบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2676. นางวรกุล แกวเมือง โรงเรียนบานเกาะสะบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2677. นางมาลี เงินโม โรงเรียนบานเขาน้ําเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2678. นางสาวราณี หานจุน โรงเรียนบานเขาน้ําเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2679. นางวภิาพร พงษแหา โรงเรียนบานเขาวงัเยี่ยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2680. นายสุรพล ศรีตะลา โรงเรียนบานเขาวงัเยี่ยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2681. นางพมิพแใจ เนื้อไม โรงเรียนบานเขาสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2682. นางสุชาดา นทปีระสิทธพิร โรงเรียนบานเขาสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2683. นางสุริพร กิติโยธี โรงเรียนบานเขาสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2684. นายคําปใน นอยนารถ โรงเรียนบานเขาสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2685. นางนงลักษณแ น้ําทพิยแ โรงเรียนบานโขมงหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2686. นางพมิพแปวณีแ เพชรรัตนแ โรงเรียนบานโขมงหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2687. นางสุปยิา จรรยาวฒันแ โรงเรียนบานโขมงหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2688. นางวราภา ปานทองคํา โรงเรียนบานคลองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2689. นายสามารถ ปานทองคํา โรงเรียนบานคลองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2690. นางจรรยา ปานคํา โรงเรียนบานคลองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2691. นางยุพา สีใสสด โรงเรียนบานคลองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2692. นางสะทาน ขวญัมุข โรงเรียนบานคลองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2693. นายประจักสิน บงึมุม โรงเรียนบานคลองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2694. นางรัตนา แผทอง โรงเรียนบานคุยแขวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2695. นางวรรณสวาง สิงหแลอ โรงเรียนบานคุยแขวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2696. นางสาวรัชนียแ พลเชี่ยว โรงเรียนบานคุยประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2697. นางนิติยา สุขสมจิตรแ โรงเรียนบานคุยปาุยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2698. นางสาวลดาวลัยแ พลอาจ โรงเรียนบานคุยปาุยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2699. นายปใจจัย พลกลา โรงเรียนบานคุยปาุยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2700. นางศศิศุภางคแ ขอนทอง โรงเรียนบานคุยปาุรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2701. นายธนัชชา รวยอบกล่ิน โรงเรียนบานคุยปาุรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2702. นายเอกพงศแ คอประเสริฐศักด์ิ โรงเรียนบานคุยมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2703. นางวภิาพร พทุธรักษา โรงเรียนบานจันทมิา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2704. นายสมพงษแ สุรเดช โรงเรียนบานจันทมิา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2705. นางสําเนียง ศิริบตุร โรงเรียนบานจิกคันชอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2706. นางสาวสุนันทา รัตนหรัิญวงศแ โรงเรียนบานชองลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2707. นายวรรธนะ มูลศิริ โรงเรียนบานชองลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2708. นางทบัทมิ ปในสา โรงเรียนบานชัยภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2709. นางพมิล ยศสมุทรแ โรงเรียนบานชัยภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2710. นางวริญญา นันทโกมล โรงเรียนบานชัยภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2711. นางสาวเปรมจิต ศรีพกั โรงเรียนบานชัยภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2712. นายขวญัชัย นิ่มคํา โรงเรียนบานชัยภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2713. นางเฟืๆองฟาู สุขเจริญ โรงเรียนบานดงซอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2714. นายพชิิต เอมศิริ โรงเรียนบานดงซอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2715. นายสมนึก อายงาว โรงเรียนบานดงซอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2716. นายชุมพร เชื้อหมอ โรงเรียนบานดงตาจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2717. นางนงนุช สีมาตา โรงเรียนบานเดนพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2718. นายประสิทธิ์ จิตเสง่ียม โรงเรียนบานเดนพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2719. นางสมปอง กมลวบิลูยแ โรงเรียนบานตลุกงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2720. นางจันจิรา พรวญหาญ โรงเรียนบานตอรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2721. นายสมภาร ศรีทอง โรงเรียนบานตอรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2722. นายวชิัย ยอดสุทธิ โรงเรียนบานตอรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2723. นางกัญญาณัฐ เพง็สวย โรงเรียนบานทรงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2724. นางนพวรรณ สุขศรี โรงเรียนบานทรงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2725. นางอังคณา วุนประสิทธิศั์กด์ิ โรงเรียนบานทรงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2726. นายจเร จันทรแเปรม โรงเรียนบานทรงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2727. นางเกศฺณี นวมเจริญ โรงเรียนบานทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2728. นางมาลี สุภาภรณแประดับ โรงเรียนบานทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2729. นายเดิน รัตนะ โรงเรียนบานทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2730. นายราม คะระออม โรงเรียนบานทาไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2731. นางสมพร ตันเจริญ โรงเรียนบานทาเสากระโดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2732. นางฉัตรตะวนั ศรีรอด โรงเรียนบานทุงมหาศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2733. นางประคอง สามัญตระกูล โรงเรียนบานทุงมหาศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2734. นางสาวเทียนทอง นึกรักษแ โรงเรียนบานทุงมหาศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2735. นายประสูติ ชูจิ๋ว โรงเรียนบานทุงมหาศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2736. นางพรพมิล ยิ้มเจริญ โรงเรียนบานทุงรวงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2737. นายมงคล สุภาบตุร โรงเรียนบานทุงรวงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2738. นางวไิลพร สอนชู โรงเรียนบานเทพนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2739. นางสาวทิพยแวัลยแ รักษแชน โรงเรียนบานเทพนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2740. นายสัมฤทธิ์ เพชรรัตนแ โรงเรียนบานเทพนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2741. นางสาวณัฐฐินันทแ พราหมณแสังขแ โรงเรียนบานเทพนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2742. นางกาญจนา อํานวย โรงเรียนบานเทยีมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2743. นายสนิท ประหา โรงเรียนบานเทยีมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2744. นางศรีสุลักษณแ พละทรัพยแ โรงเรียนบานไทยทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2745. นางจุไร วงศแประสิทธิ์ โรงเรียนบานน้ําดิบ (ศรีกําแพงอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2746. นางลําพนู แกวจันทรแ โรงเรียนบานน้ําดิบ (ศรีกําแพงอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2747. นางสุวดี ระวงัภยั โรงเรียนบานน้ําดิบ (ศรีกําแพงอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2748. นางวรัญญา มุนิน โรงเรียนบานเนินกรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2749. นางสาวพัชรินทรแ เอี่ยมกล่ัน โรงเรียนบานเนินกรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2750. นายนันทวฒิุ เหล่ียมอุไร โรงเรียนบานเนินกรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2751. นายสมพงษแ สูหญานาง โรงเรียนบานเนินกรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2752. นางเยาวนาถ จุนทอง โรงเรียนบานโนนโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2753. นางรัตนา ทนันไชย โรงเรียนบานโนนโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2754. นางสาววรรณพร พรหมอินทรแ โรงเรียนบานโนนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2755. นายกมล อึ้งธรีกุล โรงเรียนบานโนนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2756. นางสมจิต มวงจีน โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2757. นางสุภาณี คุรุการโกศล โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2758. นายนิวฒันแ เสาแกว โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2759. นางกุลวลัยา จารุฑีฆัมพร โรงเรียนบานบอสามแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2760. นางนงนุช สิทธทิลู โรงเรียนบานบอสามแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2761. นางสาวสุนทรี นาคนาม โรงเรียนบานบอสามแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2762. นางเสาวภา แดงศรี โรงเรียนบานบอสามแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2763. นางนงคแนอย ใจกองคํา โรงเรียนบานบางลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2764. นางรวงทอง แสงสวาง โรงเรียนบานบางลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2765. นางสมบติั บดีรัฐ โรงเรียนบานบางลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2766. นายขจรยศ บรุุษศรี โรงเรียนบานบางลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2767. นายบญุชวน พชันี โรงเรียนบานบางลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2768. นางสุพร อิ่มอินทรแ โรงเรียนบานบงึกระดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2769. นายวทญัโู ทพิศิริ โรงเรียนบานบงึทบัแรต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2770. นางกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนบานบงึพไิกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2771. นางกัณฑิมา แจมหมอ โรงเรียนบานบงึพไิกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2772. นางทชิานนทแ ศรีศิล โรงเรียนบานบงึพไิกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2773. นางพรเพญ็ เฟืๆองอิ่ม โรงเรียนบานบงึพไิกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2774. นางลัดดา ลือพฒัธมิา โรงเรียนบานบงึพไิกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2775. นางสมศรี อินไชย โรงเรียนบานบงึพไิกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2776. นายดิเรก องอาจ โรงเรียนบานบงึมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2777. นายประสิทธิ์ ดํานิล โรงเรียนบานบงึมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2778. นายสุเทพ ทรงอยู โรงเรียนบานบงึมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2779. นางสมศรี จารุฑีฆัมพร โรงเรียนบานประชาสุขสันตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2780. นางสาวทศิริญญแ ศรีงาม โรงเรียนบานประชาสุขสันตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2781. นางสาวนงเยาวแ เวยีงผดุง โรงเรียนบานประชาสุขสันตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2782. นายธราธร จารุฑีฆัมพร โรงเรียนบานประชาสุขสันตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2783. นายวริาช ผานสถิน โรงเรียนบานประชาสุขสันตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2784. นางจิตตรา อินลบ โรงเรียนบานปลักไมดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2785. นางนวรัตนแ พุมปาน โรงเรียนบานปลักไมดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2786. นายอรรณพ พุมปาน โรงเรียนบานปลักไมดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2787. นางสาวเยาวลักษณแ กัทชลี โรงเรียนบานปางขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2788. นายทวี คงเมือง โรงเรียนบานปางขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2789. นายวเิชียร ทาวงศแษา โรงเรียนบานปางขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2790. นายสิรวชิญแ พลึิก โรงเรียนบานปางขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2791. นายเฉลิม กันยะมูล โรงเรียนบานปางขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2792. นางเนาวรัตนแ ประดิษฐแ โรงเรียนบานปางเรือ (จุฬาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2793. นายชูชีพ วชัรพฒันกุล โรงเรียนบานปางเรือ (จุฬาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2794. นางทศันา กาเชียงราย โรงเรียนบานพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2795. นางปริศนา นิลรัตนแ โรงเรียนบานพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2796. นางเพลินพศิ กล่ันตา โรงเรียนบานพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2797. นางระเมศ สมอนาค โรงเรียนบานพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2798. นางสาวน้ําทพิยแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2799. นางสาวนิทรา ไทยสุวรรณ โรงเรียนบานพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2800. นางอัมพร อึ้งชัยพงษแ โรงเรียนบานพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2801. นายกวพีจนแ บรรจง โรงเรียนบานพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2802. นางสาวเพญ็ศรี ออนกลา โรงเรียนบานโพธิพ์ฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2803. นางสาวเรณู ร่ืนรวย โรงเรียนบานโพธิพ์ฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2804. นายภมูินทรแ นามคง โรงเรียนบานโพธิพ์ฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2805. นายสุทธนิัย โนรี โรงเรียนบานโพธิพ์ฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2806. นางพรเพญ็ เพชรรัตนแ โรงเรียนบานโพธิส์วสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2807. นางมณีอนงคแกานตแ นิธมิณีรัตนแ โรงเรียนบานโพธิส์วสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2808. นางอรุณรัตนแ มาลีนอย โรงเรียนบานโพธิส์วสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2809. นางสาวขวัญหทยั จันทรแเพง็ โรงเรียนบานโพธิส์วสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2810. นางกาญจนา นุตจรัส โรงเรียนบานมอสมบติั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2811. นางกรรณิกา ฟใกแฟง โรงเรียนบานมะเด่ือชุมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2812. นางสาวกรรณิการแ โพธิรี์ โรงเรียนบานเมืองพราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2813. นางอัมพร พมิพา โรงเรียนบานเมืองพราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2814. นายศารทลู อินพหล โรงเรียนบานเมืองพราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2815. นายพงษแธร สันติกุล โรงเรียนบานเมืองพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2816. นางมาลินา เงินทอง โรงเรียนบานไรดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2817. นางศรีจันทรแ ไชยเลิศ โรงเรียนบานไรลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2818. นางสาวรัตนา กาญจนคงคา โรงเรียนบานลานกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2819. นางพชัรี ทองคํา โรงเรียนบานลานดอกไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2820. นางปยิมาภรณแ นิลสนธิ โรงเรียนบานลานตาบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2821. นางสาวอินธริา ใจเมธา โรงเรียนบานลานตาบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2822. นายเกษม ยิ้มแยม โรงเรียนบานลานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2823. นายพงษแเชษฐ พลแกว โรงเรียนบานลานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2824. นายอนุสิงหแ กล่ินเกษร โรงเรียนบานลานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2825. นางประทมุ มณีเขียว โรงเรียนบานลํามะโกรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2826. นางปางทพิยแ วงษแถาวร โรงเรียนบานลํามะโกรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2827. นางพชันี โพธิไ์กร โรงเรียนบานลํามะโกรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2828. นางวรรณศิริ โนจิตร โรงเรียนบานลํามะโกรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2829. นางวรรณา ศิริสุนทร โรงเรียนบานลํามะโกรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2830. นายบรรณวชิญแ โยมปอูม โรงเรียนบานลํามะโกรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2831. นางกาญจนา เกตุดวง โรงเรียนบานวงัโขน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2832. นางพนัทพิา สาระไกร โรงเรียนบานวงัโขน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2833. นางวราภรณแ เมฆี โรงเรียนบานวงัตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2834. นางสุภา สุขปอูม โรงเรียนบานวงัตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2835. นายธรีะสันตแ อยูยอด โรงเรียนบานวงัตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2836. นางรุงราวลัยแ พุมร้ิว โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2837. นางสาวนุชจพร นารีรักษแ โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2838. นายประสิทธิ์ เภาศรี โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2839. นางพะเยาวแ ธปูบชูา โรงเรียนบานวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2840. นางสนทนา บญุประสาร โรงเรียนบานวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2841. นางสําอางคแ วชัรพฒันกุล โรงเรียนบานวงัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2842. นางสาวศศินา ทบัพนัธแ โรงเรียนบานวงัประดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2843. นางสังวรณแ ภญิโญ โรงเรียนบานวงัมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2844. นางสาวพฌัณแชิดา จันทราภริมยแ โรงเรียนบานสระสิงหแโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2845. นายวนัชนะ ปรางคแศรีทอง โรงเรียนบานสระสิงหแโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2846. นายสมเกียรติ ภสูมศรี โรงเรียนบานสระสิงหแโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2847. นายวโิรจนแ กมลวบิลูยแ โรงเรียนบานสระสิงหแโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2848. นางกาญจนา ศรีสุข โรงเรียนบานสุวรรณภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2849. นางนิตยา ตาคําชัย โรงเรียนบานสุวรรณภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2850. นางพรพมิล ประหา โรงเรียนบานสุวรรณภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2851. นายสรวทุธิ พทิธยะพงษแ โรงเรียนบานสุวรรณภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2852. นายณรงคแ บญุเกิด โรงเรียนบานสุวรรณภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2853. นางวไิล รุงนอย โรงเรียนบานหงษแทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2854. นางสาวปนัดดา ยอดทอง โรงเรียนบานหงษแทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2855. นางสาวอานุช เหลาเขตกิจ โรงเรียนบานหงษแทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2856. นายจรินทรแ รุงนอย โรงเรียนบานหงษแทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2857. นายเอกชัย กลอมยงคแ โรงเรียนบานหงษแทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2858. นางดลนภา มีฐานะ โรงเรียนบานหนองกรด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2859. นางศิวารัตนแ ปะตังทะสา โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2860. นายธรีะชาติ ปะตังทะสา โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2861. นางสาวพระจันทรแ หมั่นบํารุง โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2862. นางจิราพร พรมจันทรแ โรงเรียนบานหนองแดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2863. นางธติิมา โนวชิัย โรงเรียนบานหนองแดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2864. นายนิมิตร ปานชาง โรงเรียนบานหนองแดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2865. นายวมิลชัย สิลารักษแ โรงเรียนบานหนองแดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2866. นางกิ่งกาญจนแ ทองตะนุนาม โรงเรียนบานหนองตากลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2867. นางนิภา พลอาชา โรงเรียนบานหนองตากลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2868. นางมะลิวลัยแ อูไทย โรงเรียนบานหนองตากลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2869. นางสาวภาณี มณีวงศแ โรงเรียนบานหนองตากลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2870. นางอัจฉรา กงบงัเกิด โรงเรียนบานหนองตากลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2871. นายชัยยศ กงบงัเกิด โรงเรียนบานหนองตากลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2872. นายเสกสรรคแ สวนผล โรงเรียนบานหนองตากลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2873. นางพรทพิา พนัธุแจันทรแดี โรงเรียนบานหนองเตาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2874. นายจําเนียร วรขะจี โรงเรียนบานหนองทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2875. นางสาวเบญ็จา ภูจุฬา โรงเรียนบานหนองปากดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2876. นางสาวสิริญญา มั่นคง โรงเรียนบานหนองปากดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2877. นางธญัญาภรณแ สมทรัพยแ โรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2878. นางนิภา ฮุงหวล โรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2879. นางสาวทวิาหแ บญุรอด โรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2880. นางแสงเทยีน แกวนคร โรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2881. นางอัคราวรรณ บญุประกอบ โรงเรียนบานหนองแมแตง (ธรรมศาสตรแอาสา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2882. นายสมศักด์ิ ลอรักษา โรงเรียนบานหนองละมั่งทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2883. นางปพชิญา สุขทรัพยแ โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2884. นางปานทพิยแ มหบญุพาชัย โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2885. นางพรรณเอิญ ทองแกมแกว โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2886. นางราตรี อาจกลา โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2887. นางสาวสุธดิา แกวจาเครือ โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2888. นางนภสัสร พชันี โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2889. นางพชัรี เขื่อนแกว โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2890. นางสิรินุช ชูชื่น โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2891. นางอัจฉรา เพชรออน โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2892. นายสมศักด์ิ แกวปงสัก โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2893. นางลมโชย อันยงคแ โรงเรียนบานหวยน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2894. นางสาวรัชนีกร เมืองเพชร โรงเรียนบานหวยน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2895. นางสุภางคแ กนกสิงหแ โรงเรียนบานหวยน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2896. นายเกรียงศักด์ิ อันยงคแ โรงเรียนบานหวยน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2897. นายมนัส กนกสิงหแ โรงเรียนบานหวยน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2898. นางรัตนา สุขุมพานิช โรงเรียนบานหวยใหญยางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2899. นางสาววราภรณแ เพชระบรูณิน โรงเรียนบานใหมเขานิยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2900. นายปรีชา แสงเมือง โรงเรียนบานใหมเขานิยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2901. นางภทัรแศินี มณีธรรม โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2902. นางจันทกานตแ กางกอน โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2903. นางสมทรง เทพแสน โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2904. นางอนงคแ ชัยแสวง โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2905. นางอัญชัน ขอนทอง โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2906. นายประกิต บชูาบญุ โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2907. นางวนัเพญ็ คําบญุ โรงเรียนบานอาชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2908. นางจําเนียร ดานุม โรงเรียนบานอินทรานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2909. นางณัฐชญา สุขประเสริฐ โรงเรียนบานอินทรานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2910. นางอัมพร คงสิน โรงเรียนประชารัฐพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2911. นางวชิชุดา บญุสงเสริม โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศแสุดใจอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2912. นางจินตนา วฒันสุทธิ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศแสุดใจอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2913. นางพษิณุ แสงโต โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศแสุดใจอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2914. นางเครือวลัยแ ทพิยแพมิพแวงศแ โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2915. นางจันทรแทา เปๅงยาวงคแ โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2916. นางทพิวรรณ สายดวง โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2917. นางพรทพิยแ ทองเขียว โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2918. นางพรสุดา สุชาติ โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2919. นางมาลี คําภริะยศ โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2920. นางวรียา หลวงเครือ โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2921. นางสุพชิชา พนัธุแมี โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2922. นายวศิิษฏแ ดีจิ๋ว โรงเรียนผินสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2923. นางชนิภากานตแ ศิลปชัย โรงเรียนเพช็ระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2924. นางณีญรัตนแ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนเพช็ระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2925. นางนารี ชุมเย็น โรงเรียนเพช็ระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2926. นางมยุรฉัตร เงินทอง โรงเรียนเพช็ระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2927. นางศิริลักษณแ ตวนชะเอม โรงเรียนเพช็ระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2928. นางสาวละมัย พงษแเมน โรงเรียนเพช็ระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2929. นางสาวสุรียแพร ดารานอย โรงเรียนเพช็ระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2930. นางสาวอินทริา สิงหแแกว โรงเรียนเพช็ระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2931. นางสําเภา เพง็ดา โรงเรียนเพช็ระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2932. นางจริยาภรณแ เกษรา โรงเรียนวรนาถวทิยากําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2933. นางสมควร ผองแผว โรงเรียนวรนาถวทิยากําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2934. นางสาวอุไรวรรณ อนุศักด์ิ โรงเรียนวรนาถวทิยากําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2935. นายสมนึก ทองคํา โรงเรียนวรนาถวทิยากําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2936. นางรัตนา ประสิทธิว์เิศษ โรงเรียนวฒันราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2937. นางวราภรณแ พรมมาเตียม โรงเรียนวฒันราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2938. นางวภิารัตนแ โชติพวง โรงเรียนวฒันราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2939. นางวณีา มูลศิริ โรงเรียนวฒันราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2940. นางศรัญญา ฉิมพฒุ โรงเรียนวฒันราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2941. นางสาววสิากุล กองทองนอก โรงเรียนวฒันราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2942. นางเอื้องไพร ไพศาลสุขวทิยา โรงเรียนวฒันราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2943. นางพฐัชญาณแ อินทรแโพธิ์ โรงเรียนวดักัลปพฤกษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2944. นางสุทธชิา ตาคําชัย โรงเรียนวดักัลปพฤกษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2945. นางจิราภรณแ แสงขรรคแชัย โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2946. นางชนะจิตตแ บญุเกิด โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2947. นางดารุณี หรัิญพนัธุแ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2948. นางบญุเกียม มงคลกาวลิ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2949. นางเบญ็จมาศ วทิยากาญจนแ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2950. นางพวงเพชร ทองเพชร โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2951. นางวรรณา พรหมวหิาร โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2952. นางวรรณา เสาระวะ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2953. นางวลัิดดา ขอจิตตแ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2954. นางวไิลภรณแ อริยะวงษแ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2955. นางศันสนียแ ชูสุวรรณแ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2956. นางสมหมาย กิจเกียรติ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2957. นางสาวฤชุวี เพชรเภรี โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2958. นางสาวอรุณรัตนแ ยืนยาว โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2959. นางอรุณี เกิดโต โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2960. นายเฉลียว ขอจิตตแ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2961. นายนเรศ สุดไทย โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2962. นายสมควร ออนฉาย โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2963. นายสุริเยนทรแ ภมูิการ โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2964. นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา โรงเรียนวดัคูยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2965. นางนงลักษณแ ชูเฉลิม โรงเรียนวดัราษฎรแเจริญพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2966. นางราตรี บสุบก โรงเรียนวดัราษฎรแเจริญพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2967. นางฐิตาภา พลูเขียว โรงเรียนสหวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2968. นางฐิศรา พนัธสัุงวรณแ โรงเรียนสหวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2969. นางทศันียแ ปิๆนประภา โรงเรียนสหวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2970. นางรัตนาภรณแ ระวรรณ โรงเรียนสหวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2971. นางแสงจันทรแ บอนอย โรงเรียนสหวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2972. นางกณิศกาญจนแ สีสุกสด โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2973. นางจารุวรรณ คงเผาพงษแ โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2974. นางฐิติพร จินดาพงษแ โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2975. นางนุชชุรียแ สมศรีสุข โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2976. นางลลนา พลึึก โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2977. นางสาวนิตยา ชางหวัหนา โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2978. นางอุไรวรรณ สายกล่ิน โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2979. นายชัยพร อภยัราช โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2980. นายดุสิต บชูาเกียรติ โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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2981. นางสาวสาวติรี คลายจันทรแ โรงเรียนสาธติ ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2982. นางณิรดา ไวจันทรแ โรงเรียนสิริแกวเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2983. นางนันทวนั จีระดิษฐแ โรงเรียนสิริแกวเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2984. นางปยิวรรณ วงศแแสน โรงเรียนสิริแกวเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2985. นางรัชดาวลัยแ ธติิกุลธรณแ โรงเรียนหนองลวกราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2986. นางวราภรณแ กาวนีุ โรงเรียนหนองลวกราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2987. นางสาวเบญ็จมาศ เฉิดเจิม โรงเรียนหนองลวกราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2988. นายอนุชา คําภาบตุร โรงเรียนหวยใหญยางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2989. นางชิตพร ชมพนูุทจินดา โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2990. นางณันทแขจร กันชาติ โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2991. นางเตือนใจ มุสิกะปาน โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2992. นางพรทพิ กุลมาลา โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2993. นางเยาวเรศ ปราการชัยนาคร โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2994. นางฤทยัวรรณ มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2995. นางวนัเพญ็ เล่ียมสกุล โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2996. นางอรพนิทรแ รามสูต โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2997. นายชวลิต จรรยาวฒันแ โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2998. นางวมิลวรรณ คําภาบตุร โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

2999. นายยงยุทธ บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพนีคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3000. นางจันทมิา สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพนีคร(บานทาคูณ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3001. นางวมิลทพิยแ จันทรแแดง โรงเรียนอนุบาลโกสัมพนีคร(บานทาคูณ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3002. นายสมชาย เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลโกสัมพนีคร(บานทาคูณ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3003. นางชลนที สุขเอม โรงเรียนอนุบาลไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3004. นางชุติมน จันทรแเพยีงเพญ็ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3005. นางบญุชวย เลิศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3006. นางประพนัธแ สุขหมื่น โรงเรียนอนุบาลไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3007. นางละออง นันตะเวท โรงเรียนอนุบาลไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3008. นางศิริเพญ็ โตนาค โรงเรียนอนุบาลไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3009. นายสุทน เกษรสุริวงษแ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3010. นางสาวปิๆนมณี สุวรัตนแ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3011. นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3012. นางศิริลักษณแ สิงหแแกว โรงเรียนอนุบาลพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3013. นางสาวทองหลอม บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลพรานกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3014. นายสุพจนแ ลูกอินทรแ โรงเรียนอนบุาลเมอืงกําแพงเพชร (บานนครชุม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3015. นายมงคล อินทพงษแ โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บานนครชุม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3016. นางจันทรแฟอง รูจักรแ โรงเรียนอนุบาลลานกระบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3017. นางไพลิน ราชบรีุ โรงเรียนอนุบาลลานกระบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑
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3018. นางพมิลรัตนแ เชิญขวญั โรงเรียนอางทองพฒันา ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3019. นางสายหยุด ถาวร โรงเรียนอางทองพฒันา ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3020. นายวรีะศักด์ิ เนตรขํา โรงเรียนอางทองพฒันา ฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3021. นางเกศกนก ชนะพศิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภกัดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3022. นางธติิมา เสาวยงคแ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภกัดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3023. นางสาวกุญชรี บญุคุมครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภกัดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3024. สิบเอกปริเยศ จันทะโก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภกัดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3025. นายประหลาด จันทะโก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภกัดีพณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3026. นายวนัชัย เกิดมีโภชนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3027. นายสมพงษแ มาธพุนัธแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3028. นางเตือนใจ กุลมิ่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3029. นางวรีะวรรณ หดัไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3030. นางสาวทศันียแ เนื้อไม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3031. นายคณาพงศแ ศรีสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3032. นายไพฑูรยแ มะณู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

3033. นางอําพร คาคลอง โรงเรยนบานทุงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3034. นางอาภร ธาระณะ โรงเรียนคีรีวงศแวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3035. นางจีรารัตนแ ใสสอน โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3036. นางดวงจันทรแ ศรีภกัดี โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3037. นางเตือน กัลยาณธรรม โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3038. นางมาริษา สาระมนตแ โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3039. นางสําเนาวแ ไพฑูรยแ โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3040. นายบญุชวย ยะวร โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3041. นายสุรเดช รัตนะบดี โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3042. นายเฉลิม ทองหาญ โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3043. นายสมปอง ไพฑูรยแ โรงเรียนชุมชนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3044. นางไพเราะ ศิรินทรแวงษแ โรงเรียนชุมชนบานสลกบาตร (วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3045. นางวมิล ใสพงษแ โรงเรียนชุมชนบานสลกบาตร (วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3046. นางทศันียแ โพธพิฤกษแ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3047. นางปราณี มณีประกร โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3048. นางมาลี วชัรวรรณเรศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3049. นางสุวรรณา สมทรัพยแ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3050. นายคนึง นันทะนะ โรงเรียนชุมชมบานโคงไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3051. นางสุภาพร ลมพามา โรงเรียนทุงนอยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3052. นางสาวรินทรแดา นันตา โรงเรียนทุงนอยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3053. นางอรสา กระตายทอง โรงเรียนบานกระโดนเต้ีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3054. นางไฉไล สุดาไพรสนธิ์ โรงเรียนบานกระบวยทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
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3055. นายจเร แตมครู โรงเรียนบานกระบวยทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3056. นางสาวปาริชาติ เพชรสุวรรณ โรงเรียนบานเกาะตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3057. นายอํานวย ชูปใน โรงเรียนบานเกาะตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3058. นายณรงคแ กอนทอง โรงเรียนบานเขาพริกอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3059. นายพฒันา ภูนาท โรงเรียนบานคลองแขยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3060. นางนุสรา สุกระ โรงเรียนบานคลองแขยงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3061. นางรุงทพิยแ พลึิก โรงเรียนบานคลองน้ําไหลใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3062. นางสาวนฤดี โพธิเ์สือ โรงเรียนบานคลองน้ําไหลใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3063. นางสุกัญญา มงคลศรี โรงเรียนบานคลองน้ําไหลใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3064. นางกุลพชัร ยศบตุร โรงเรียนบานคลองปลาสรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3065. นางศรีวรรณ ผาสุขจิตร โรงเรียนบานคลองพลูประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3066. นางพลับพลึง เพช็รพลู โรงเรียนบานคลองลึกพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3067. นางยุพนิ ใจหมั้น โรงเรียนบานคลองลึกพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3068. นายคะนอง เพช็รพลู โรงเรียนบานคลองลึกพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3069. นายชํานาญ กันรี โรงเรียนบานจอมทองพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3070. นางน้ําทพิ ดีสม โรงเรียนบานชางคับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3071. นางภทัราพร บญุมาดี โรงเรียนบานชางคับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3072. นางสุวฒันี บญุแผผล โรงเรียนบานชางคับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3073. นางศรีประไพ นิลสุม โรงเรียนบานชายเคือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3074. นายธวชั พลึิก โรงเรียนบานชายเคือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3075. นายอิทธพิล นิลสุม โรงเรียนบานชายเคือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3076. นางนันทวนั แกวสวาง โรงเรียนบานชุมนาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3077. นางสาวสุนันทนิี ศรีสุข โรงเรียนบานชุมนาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3078. นางสาวลัชดาพร ดิษภา โรงเรียนบานซับใหญศึกษานารีอนุสรณแ ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3079. นายบญุสง สิงหแสม โรงเรียนบานซับใหญศึกษานารีอนุสรณแ ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3080. นายสําอางคแ ทองอน โรงเรียนบานดงดํามิตรภาพที่ ๘๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3081. นายอําพร รอดเทยีน โรงเรียนบานดงดํามิตรภาพที่ ๘๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3082. นางสาวพรรณทพิา กุณาตรี โรงเรียนบานดงเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3083. นายนพดล โคตรมูล โรงเรียนบานดงเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3084. นางนงณภสั สุวรรณบตุ โรงเรียนบานถนนงาม(มิตรภาพที่ ๒๗) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3085. นางศิริพร ใจแสน โรงเรียนบานถนนงาม(มิตรภาพที่ ๒๗) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3086. นางถนอมขวญั อยูปาน โรงเรียนบานถาวรวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3087. นางสาวกนกวรรณ ศิริโภคา โรงเรียนบานถาวรวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3088. นางสาวพัชรินทรแ เซ่ียงหลิว โรงเรียนบานถาวรวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3089. นางคนึงนิจ ธงชัย โรงเรียนบานทรัพยแมะนาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3090. นางสุทธาพร เงินอาจ โรงเรียนบานทรัพยแมะนาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3091. นายประยูร คําภา โรงเรียนบานทรัพยแมะนาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
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3092. นายทนิกร กัลยาวงษแ โรงเรียนบานทาขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3093. นางนงคราญ จันทรแดีรอย โรงเรียนบานทาขึ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3094. นางรุงนภา ปติะวชิรกุล โรงเรียนบานทาขึ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3095. นางสาวศิรประภา เพง็ศิริ โรงเรียนบานทาขึ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3096. นางนิภาพทัร ฉิมพาลี โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3097. นางนงลักษณแ นุสนธิ์ โรงเรียนบานทาพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3098. นางสายสมร คชภมูิ โรงเรียนบานทาพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3099. นายเฉลิม ดงบงั โรงเรียนบานทาพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3100. นายเสรี ยอดฉัตร โรงเรียนบานทาพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3101. นางรําจวน ดีสุข โรงเรียนบานนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3102. นางรัชนก มหาศรี โรงเรียนบานโนนตารอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3103. นายมุนี พวงดอกไม โรงเรียนบานโนนตารอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3104. นายธงชัย ชูกร โรงเรียนบานโนนปอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3105. นายสมหมาย หวงัทรัพยแ โรงเรียนบานบงึลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3106. นางสาวศิริรัตนแ อินทรแออน โรงเรียนบานบงึสามัคคีกําแพงเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3107. นางสาวสายรุง บรุานันทแ โรงเรียนบานบงึสามัคคีกําแพงเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3108. นางสาวเสาวภา เสง่ียมโปรง โรงเรียนบานบงึสามัคคีกําแพงเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3109. นางกุหลาบ จันทรแตน โรงเรียนบานบงึสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3110. นางสมพศิ ทองสุข โรงเรียนบานบงึสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3111. นางอํานวย บญุจวง โรงเรียนบานบงึสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3112. นางศุวดี ชมพวูณิชกุล โรงเรียนบานบงึหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3113. นางสาวทองอนิทรแ ปใญญานาค โรงเรียนบานบงึหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3114. นายไพบลูยแ วงคแเมืองคํา โรงเรียนบานบงึหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3115. นางสาวมัฏฐณี ลีมา โรงเรียนบานบงึหลมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3116. นายสินชัย ฤทธิค์ง โรงเรียนบานบงึหลมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3117. นางจินตนา ศรีสวางสุข โรงเรียนบานปากคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3118. นายสุชิน หวยหงษแทอง โรงเรียนบานปากคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3119. นายเอนก บตุรสิงหแ โรงเรียนบานปากคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3120. นางสาวอนุชิดา อินทรแแพง โรงเรียนบานปาุเหยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3121. นางสาวจีระภา จงจิตร โรงเรียนบานแปลงส่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3122. นางสาวพรศิริ ปลองมาก โรงเรียนบานแปลงส่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3123. นางพรณัฐชา อิ่มเนย โรงเรียนบานโปงุดูประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3124. นางสาวศิริวรรณ ตันหยง โรงเรียนบานโปงุดูประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3125. นางสุภา บญุลํ้าเลิศ โรงเรียนบานโปงุดูประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3126. นางอุบล หงษแชุมแพ โรงเรียนบานโปงุดูประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3127. นางสาวชวัณรัตนแ ออยฉิมพลี โรงเรียนบานโปงุดูประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3128. นางศิริพร จงกลรัตนแ โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
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3129. นางอัจฉรา เจนเจตวติ โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3130. นายวมิล เจนเจตวติ โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3131. นางเมธวิรรณ ถวยอิ่ม โรงเรียนบานไผยาวสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3132. นางบญุมา ทบัเจริญ โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3133. นายวชิิต ออนจันทรแ โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3134. นางศุภนิดา ไวเชียงคา โรงเรียนบานพดัโบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3135. นายนรเชษฐ รักษแไพรสาณฑแ โรงเรียนบานพดัโบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3136. นายสมบติั ทอดเสียง โรงเรียนบานพดัโบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3137. นางสาวเสาวรส สมัครธญัญกิจ โรงเรียนบานเพชรนิยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3138. นางสุมนมาลยแ นาคจันทรแ โรงเรียนบานเพชรนิยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3139. นางปราณิศา สมแวง โรงเรียนบานเพชรมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3140. นายประยน สมแวง โรงเรียนบานเพชรมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3141. นายสมทรง ทพิราช โรงเรียนบานเพชรมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3142. นายวนัชัย จันทนั โรงเรียนบานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3143. นางนาฏนที การภกัดี โรงเรียนบานโพธิเ์อน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3144. นางสราญรัตนแ อิสระชัยเสาวกุล โรงเรียนบานโพธิเ์อน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3145. นางวารินทรแ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานไพรสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3146. นางสาวกณัญาภรณแ แทนนอก โรงเรียนบานไพรสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3147. นางสาวชนญัชิดา ธนูศร โรงเรียนบานมอเจริญสาขาบานใหมเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3148. นางปใญจา ขันกสิกรรม โรงเรียนบานมอสมบรูณแมิตรภาพที่ ๑๘๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3149. นางรัศมี บตุรงาม โรงเรียนบานมอสมบรูณแมิตรภาพที่ ๑๘๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3150. นางวไิลลักษณแ นงนุช โรงเรียนบานมอสมบรูณแมิตรภาพที่ ๑๘๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3151. นางสุรีรัตนแ อิ่มสุวรรณ โรงเรียนบานมอสมบรูณแมิตรภาพที่ ๑๘๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3152. นางวลิาวณัยแ นุชทรวง โรงเรียนบานแมลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3153. นางเปรมสิรินธรแ สิงหราช โรงเรียนบานรอยไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3154. นางธติิสุดา จันทนั โรงเรียนบานรอยไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3155. นายคําภรีแ อาลัย โรงเรียนบานระหานประชาศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3156. นายอาณัติ ทนทาน โรงเรียนบานระหานประชาศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3157. นางรจนา อินทรแเที่ยง โรงเรียนบานไรดอนแตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3158. นางสุมาพร เฉลิมผจง โรงเรียนบานไรดอนแตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3159. นางสุมาลี จารุเตมียแ โรงเรียนบานไรใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3160. นางดวงกมล ศรีดี โรงเรียนบานวงัเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3161. นางสุนันทแ สิงหเดช โรงเรียนบานวงัชะโอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3162. นายประเสริฐ สิงหเดช โรงเรียนบานวงัชะโอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3163. นายวษิณุ คุรุธรรมานนทแ โรงเรียนบานวงัชะโอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3164. นางสาวมาลี คลองธญักรณแ โรงเรียนบานวงัตะลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3165. นางบษุบา เยยโพธิ์ โรงเรียนบานวงัน้ําแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
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3166. นางวสุกาญจนแ แซจันทรแ โรงเรียนบานวงัน้ําแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3167. นางสังวน พุมหมอก โรงเรียนบานวงับวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3168. นางสาวเฉลาลักษณแ นารอต โรงเรียนบานวงับวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3169. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต โรงเรียนบานวงับวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3170. นางกรองทอง วเิวก โรงเรียนบานวงัพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3171. นางพรรณี เทพไพฑูรยแ โรงเรียนบานวงัลอมรําลึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3172. นางรัศมี อวมนอย โรงเรียนบานวงัหนัน้ําดึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3173. นางสาวอาภรณแ คํ่ายัง โรงเรียนบานวงัหนัน้ําดึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3174. นายคํารณ พวงทอง โรงเรียนบานวงัหนัน้ําดึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3175. นางสุธาทพิยแ คณโฑพรมราช โรงเรียนบานศรีไพศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3176. นางสาวรัชนวีรรณ ดิวงษแ โรงเรียนบานศรีสมบรูณแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3177. นางอุไร พรหมตัน โรงเรียนบานศรีสมบรูณแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3178. นายโยธนิ วญิญารัตนแ โรงเรียนบานศรีสมบรูณแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3179. นายสราวฒิุ บญุราศรี โรงเรียนบานสระตาพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3180. นางสาวกาญจนา พฒัติกะพงษแ โรงเรียนบานสองตาแล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3181. นายกวี อิทธวิฒันะ โรงเรียนบานสองตาแล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3182. นายอภวิฒันแ พทุธรัตนแ โรงเรียนบานสองตาแล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3183. นายบญุธรรม โดยดวน โรงเรียนบานสามขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3184. นายประสิทธิพ์ร คํากอน โรงเรียนบานสามแยก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3185. นางสาวพมิพร ปรางคแสมบติั โรงเรียนบานสามเรือน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3186. นางสุกฤตา สุโพธิ์ โรงเรียนบานสามเรือน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3187. นางวงเดือน แสนบญุมา โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3188. นายพชิิต ภูมั่ง โรงเรียนบานหนองคลาพงษแทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3189. นางอรุณ แกวกลา โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3190. นายสิทธพิร ประสาทแกว โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3191. นางชลธชิา สุขเกษม โรงเรียนบานหนองชะแอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3192. นางเพญ็ประภา งามสันติชัย โรงเรียนบานหนองชะแอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3193. นางสาวสุรางคนา เพชรสุวรรณ โรงเรียนบานหนองชะแอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3194. นางสมหญิง พวงกล่ิน โรงเรียนบานหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3195. นายพละ เหลาเขตวทิยแ โรงเรียนบานหนองทองหลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3196. นายชัยรัตนแ ทองทนิ โรงเรียนบานหนองผักหนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3197. นางสาวสะใบพร รัตถา โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3198. นางสาวภวนาพร โตนอย โรงเรียนบานหนองโมก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3199. นางวภิาพร มิตรญาติ โรงเรียนบานหนองหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3200. นายนรินทรแ แสนงาม โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3201. นางสาวบญุสม วจีสัจจะ โรงเรียนบานหวยแกวสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3202. นางอําพร ออนวนั โรงเรียนบานหวยนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
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3203. นางทองธดิา ฉิมพฒุ โรงเรียนบานหวัรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3204. นางสําเร็จ เจริญโพธิ์ โรงเรียนบานหวัรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3205. นางกวสิรา สนพทิกัษแ โรงเรียนบานหวัเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3206. นางวชัรี น้ํานุช โรงเรียนบานหวัเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3207. นางกาญจนา สอนคํามี โรงเรียนบานหนิดาตราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3208. นายทองมวน มิตมาต โรงเรียนบานหนิดาตราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3209. นายบรรเลง แผวชํานาญ โรงเรียนบานหนิดาตราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3210. นายสุวรรณ แกววเิศษ โรงเรียนบานหนิดาตราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3211. นางเฉลียว มวงทอง โรงเรียนบานใหมเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3212. นางสาวธณัญญา คําสุวรรณ โรงเรียนบานใหมเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3213. นางสุทพิยแ ศิริเรือง โรงเรียนบานใหมเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3214. นายประหยัด อนันตแ โรงเรียนบานใหมธงชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3215. นายปใญญา ไพฑูรยแ โรงเรียนบานใหมธงชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3216. นางสุนันทา กองเตย โรงเรียนบานใหมหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3217. นางสุรียแ ศักดาเดชฤทธิ์ โรงเรียนบานใหมหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3218. นางปภาดา พศิสารี โรงเรียนบานอุดมทรัพยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3219. นางสาวปิยลักษณแ ยุทธอาสา โรงเรียนบานอุดมทรัพยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3220. นายวฒิุพงษแ ปใญญามา โรงเรียนบานอุดมทรัพยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3221. นางอนงคแนารถ ขจรเดชะศักด์ิ โรงเรียนบานอุดมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3222. นางสุภาพรรณ ศรีบญุเรือง โรงเรียนประชารักษแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3223. นายสหศักด์ิ ศรีบญุเรือง โรงเรียนประชารักษแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3224. นางสุรัชณี จันเกิด โรงเรียนรอดนิลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3225. นายเดช สุวรรณนําปน โรงเรียนรอดนิลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3226. นางสาววฒันา พยัคฆแขาม โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3227. นางสาวติรี นันทโกมล โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3228. นายเคารพ นิติเสถียร โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3229. นางสาวสุกัญญาณี นิติเสถียร โรงเรียนวชิรนิติโสภณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3230. นางพรสวรรคแ ชูกร โรงเรียนวชิรสารศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3231. นางสาวเกศแกว มูลกันทา โรงเรียนวรรณวฒันแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3232. นางสาวฉววีรรณแ สงวนถิ่น โรงเรียนวรรณวฒันแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3233. นางวรรณพร จุลมณี โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3234. นางสาวนกนอย เรืองอยู โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3235. นางสาวเพลินจติร ลาสุธรรม โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3236. นางสาวรัตดาวรรณแ ศรีสุข โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3237. นางสาวลําภู พนัคง โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3238. นางสาวสรีพชัญแ จันทรแสอน โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3239. นางสุมาลี ชอบธรรม โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒



89

3240. นางอโนชา ยางสวย โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3241. นางอินทริา โพธิห์วี โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3242. นายทวี วงษแจีน โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3243. นายไพฑูรยแ ชอบธรรม โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3244. นายสุรศักด์ิ แฝงสูงเนิน โรงเรียนวชัรสหศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3245. นางสาววรินทรแธร เปยีจันทรแ โรงเรียนวดัคลองเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3246. นางเสาวณี ทองทนิ โรงเรียนวดัคลองเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3247. นายปใญญา โพธิท์อง โรงเรียนวดัคลองเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3248. นางจํานวน ดําสนิท โรงเรียนวดัคูหาสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3249. นางปใทมา ขําขาว โรงเรียนวดัคูหาสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3250. นางสุขี จุยศรีแกว โรงเรียนวดัคูหาสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3251. นางมารินทรแ พลอาจ โรงเรียนวดัปรีชาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3252. นางสาวสุวรรณา คงศัตรา โรงเรียนวดัปรีชาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3253. นายอุดม มานอย โรงเรียนวดัพรหมประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3254. นางฐิติกานตแ วงันาค โรงเรียนวดัพกิุงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3255. นางชญาภา เปๅนแผน โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3256. นางสาวสุจิตรา เงินเมือง โรงเรียนวดัแสงอุทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3257. นายราเชนทรแ อินทรแแพง โรงเรียนวดัแสงอุทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3258. นางวชัรี ทอดเสียง โรงเรียนวดัหนองเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3259. นางสุวรรณา คีรีวรรณ โรงเรียนวดัหนองเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3260. นางสาวสุขวมิล พลูพนัธแ โรงเรียนวดัอุเบกขาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3261. นายประหยัด ขันกสิกรรม โรงเรียนวดัอุเบกขาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3262. นางกาญจนา กาละภกัดี โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3263. นางวาสนา ฤกษแงาม โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3264. นางสวาส ขันกสิกรรม โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3265. นางสายฝน บญุเฉลิม โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3266. นางสาวขวญัตา แกวบวัดี โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3267. นางสุวชิญา ประเทศ โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3268. นางอรพรรณ เสือเจริญ โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3269. นายวษิณุ เชิดธรรม โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3270. นายสุรศักด์ิ ดาวเรือง โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3271. นายโอภาศ เสง่ียมแกว โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3272. นางสาวปณัฐดา เชิดธรรม โรงเรียนศรีวรลักษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3273. นางอรทยั ยศนันทแ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3274. นางณิชกานตแ ทองมวนวง โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3275. นางปรานี พลูพนัธแชู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3276. นางศศิธร วนัคํา โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
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3277. นางสาวจีระภา พึ่งกริม โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3278. นางอาภรณแ เดียวสุรินทรแ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3279. นายถวลิ พึ่งสุข โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3280. นายนิพนัธแ ยอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3281. นางพกิุล ดวงอําไพ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3282. นางสาวดรุณี ไวกสิกรณแ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3283. นางสาวพิมพรรณ ทองอยูมาก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3284. นายจําเริญ กาศเกษม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3285. นายทองหลอ กันทะชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3286. นางอุบล ชัยดิษฐแ โรงเรียนอนุบาลจิตรวศึีกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3287. นางสาวปลิูตแฎารแ ออนสิงหแ โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3288. นางจุฑามาส มีสุข โรงเรียนอนุบาลทรายทองวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3289. นางสาววฒันา ศรีตะลา โรงเรียนอนุบาลทรายทองวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3290. นางทองออน สุวรรณแ โรงเรียนอนุบาลทุงทราย(บานหนองนกชุม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3291. นายไพโรจนแ ฉิมทวี โรงเรียนอนุบาลทุงทราย(บานหนองนกชุม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3292. นายธวชัชัย อินออน โรงเรียนอนุบาลธญัรดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3293. นางชลธชิา วรชินา โรงเรียนอนุบาลบงึสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3294. นางธญัลักษณแ พฒันแจันทรแ โรงเรียนอนุบาลบงึสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3295. นางพชันี นาควสุิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3296. นางสมนึก สิงหแโตนอย โรงเรียนอนุบาลปางมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3297. นางพรสวรรคแ วนิิจสร โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3298. นางวไิลวรรณ สารียัง โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3299. นายวราบตุร อุทกัง โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3300. นางเบญจพร ภูสวาง โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3301. นางรัตนาภรณแ มหาไชย โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3302. นางสมมาส สุกใส โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3303. นางสาวพจิิตตรา ขันตรี โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3304. นางสาวรจนา กลาหาญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3305. นางสาวสรอยสุดา ฤทธิแ์กว โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3306. นางสาวสุกัญญา สีบุ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3307. นางสาวสุพัสธาณี พมิบบุผา โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3308. นายพนัส ชาญสมร โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3309. นายวจิิตร โลมา โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3310. นางสาวปราณี สิทธพิรม โรงเรียนอนุบาลวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3311. นายนพดล สืบวงษแรอด โรงเรียนอนุบาลวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3312. นายราชวฒันแ ทองนวม โรงเรียนอนุบาลวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3313. นางสมรัก พรมมา โรงเรียนอางทองราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
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3314. นายธนกฤต อยูสุม โรงเรียนอางทองราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3315. นางสาวสายพณิ บญุเพิ่ม โรงเรียนอุทศิศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3316. นางอินทกุานตแ กวดขุนทด โรงเรียนอุทศิศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3317. นายธญั สายสุจริต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3318. นายณรงคแ เกี้ยวเกิด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3319. นายสามารถ กมขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3320. นายเอนก จาดดํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษากําแพงเพชร เขต ๒

3321. นางวภิาพร จําปาศรี โรงเรียนการกุศลวดัธาตุกุดกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3322. นางสาวอุมพร กลโคกกรวด โรงเรียนการกุศลวดัธาตุกุดกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3323. นางตรีชยา ทะสา โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3324. นางสาวเอมอร เนื่องแกว โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3325. นายมาโนช กองทรัพยแ โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3326. นายสุพจนแ คําใบ โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3327. นายสุรัตนแ ทองโคตร โรงเรียนการกุศลวดัหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3328. นางจันทรแเพญ็ อัคราช โรงเรียนขอนแกนวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3329. นางณิชกมล ทลูประโคน โรงเรียนขอนแกนวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3330. นางรติรัตนแ พนูชัย โรงเรียนขอนแกนวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3331. นางสาวอธชิญา นิลสาคู โรงเรียนขอนแกนวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3332. นางสิริกาญจนแ ชัยวศิิษฎแ โรงเรียนขอนแกนวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3333. นายเจริญ อัคราช โรงเรียนขอนแกนวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3334. นายภรณแชนก แกววฒันะ โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3335. นายทวนศักด์ิ มูลพมิพแ โรงเรียนโคกกงามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3336. นายบญัญัติ เหงาโคกงาม โรงเรียนโคกกงามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3337. นายสุรศักด์ิ สอนศิวโมกขแ โรงเรียนโคกกงามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3338. นายเอกพงษแ โสพฒุออน โรงเรียนโคกกงามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3339. นายบญุฤทธิ์ สินอยู โรงเรียนโคกงามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3340. นางคําปอง เสมอบญุ โรงเรียนชุมชนบานโตนศรีพมิลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3341. นางสาวประภาพรรณ สุธรรมรักษแ โรงเรียนชุมชนบานโตนศรีพมิลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3342. นางสาวศิลปนิ ทานสมบติั โรงเรียนชุมชนบานโตนศรีพมิลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3343. นางกาญจนา สุวรรณแสง โรงเรียนชุมชนบานทาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3344. นางจันทวิา ศรีมะโฮงนาม โรงเรียนชุมชนบานทาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3345. นางจารุวรรณ ดีโว โรงเรียนชุมชนบานทาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3346. นางบรรจบรัตนแ จันสีหา โรงเรียนชุมชนบานทาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3347. นางพรรณิภา หอสมบติั โรงเรียนชุมชนบานทาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3348. นางระเบยีบ เพยีสุพรรณ โรงเรียนชุมชนบานทาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3349. นางวราภรณแ หงษแคํา โรงเรียนชุมชนบานทาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3350. นางสํารี หอมชื่นใจ โรงเรียนชุมชนบานทาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3351. นางอัปสร จอมเพชร โรงเรียนชุมชนบานทาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3352. นางกฤติยา โสแสนนอย โรงเรียนชุมชนบานฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3353. นางจันทวิา เวชกามา โรงเรียนชุมชนบานฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3354. นางดารณี งามเลิศ โรงเรียนชุมชนบานฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3355. นางวราภรณแ ผุยพฒันแ โรงเรียนชุมชนบานฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3356. นางสาวณหทยั ใจบญุ โรงเรียนชุมชนบานฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3357. นางโสภา จันทรแเทพยแ โรงเรียนชุมชนบานฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3358. นางสิริลักษณแ ขาวกุญชร โรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3359. นายพจิิตร คงตระกูล โรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3360. นายสนัด ศรีพลเงิน โรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3361. นายวนัชัย สุตรีศาสตรแ โรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3362. นางพะกิจ สรอยศรีฉาย โรงเรียนชุมชนบานพระยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3363. นายอนุศาสนแ ชัยเดชโกสิน โรงเรียนชุมชนบานพระยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3364. นางประยูร ขันกสิกรรม โรงเรียนชุมชนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3365. นางวาสนา จันทนา โรงเรียนชุมชนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3366. นางดรุนวลัยแ คนตรง โรงเรียนโชคมณีศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3367. นางพรรณทพิยแ ใจอารียแ โรงเรียนโชคมณีศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3368. นางรสรินทรแ กําทนั โรงเรียนโชคมณีศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3369. นางศึกษา แสนนาม โรงเรียนโชคมณีศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3370. นางสาวชรินรัตนแ แซโซง โรงเรียนโชคมณีศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3371. นายนิกสันตแ กลางพมิาย โรงเรียนดอนหนัประชารัฐศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3372. นายดาวเรือง โชติบานขาม โรงเรียนดอนหนัประชารัฐศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3373. นายบญุชู บตุรแดงนอย โรงเรียนไตรมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3374. นางเกษณี บํารุงบานทุม โรงเรียนไตรมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3375. นางรัชนี สุขประเสริฐ โรงเรียนโนนฆองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3376. นายสําเนียง นารถสูง โรงเรียนโนนฆองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3377. นายคนองเดช เชษฐบตุร โรงเรียนโนนฆองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3378. นางเบญจพรรณ นาคหมื่นไวยแ โรงเรียนบานกุดกวางประชาสรรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3379. นางมณีวรรณ โรจนแสิริโสภณ โรงเรียนบานกุดกวางประชาสรรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3380. นายชัยกร จําปานุย โรงเรียนบานกุดกวางประชาสรรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3381. นายนรวตัร บญุมาก โรงเรียนบานกุดกวางประชาสรรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3382. นางสาวไพรวลัยแ วงษแคํา โรงเรียนบานโกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3383. นายเศกศักด์ิ ศรีดี โรงเรียนบานโกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3384. นางสาวบําเพญ็ ดาสีวงัปา โรงเรียนบานขามปอูมชานบงึโพธิท์อง (สํานกังานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๘๖) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3385. นางสุวรรณา หนิวเิศษ โรงเรียนบานขามปอูมชานบงึโพธิท์อง (สํานกังานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๘๖) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3386. นายดุสิต นอยเมลแ โรงเรียนบานขามปอูมชานบงึโพธิท์อง (สํานกังานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๘๖) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3387. นางกรองแกว อวบสําอางคแ โรงเรียนบานคอทอนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3388. นางเพญ็ศรี ไชยทมุ โรงเรียนบานคอทอนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3389. นายบญุเกิด สิทธิ โรงเรียนบานคอทอนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3390. นายวฒิุโชติ ไชยทมุ โรงเรียนบานคอทอนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3391. นางเครือพนัธแ กรมนอย โรงเรียนบานคําบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3392. นางวฒันา แกวกัลยา โรงเรียนบานคําหญาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3393. นายนิติพงษแ แกวกัลยา โรงเรียนบานคําหญาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3394. นางพรทพิา เรืองแหล โรงเรียนบานคําไฮหวัทุงประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3395. นางสาคร ดงลุน โรงเรียนบานคําไฮหวัทุงประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3396. นายพนัธแศักด์ิ มูลศรี โรงเรียนบานคําไฮหวัทุงประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3397. นางดวงเดือน กลางจันทา โรงเรียนบานโคกแปะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3398. นางมนนิภา แกวลวนลวน โรงเรียนบานโคกแปะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3399. นางศิริกร บญุแสน โรงเรียนบานโคกแปะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3400. นางอรินดา บรรณวงษา โรงเรียนบานโคกแปะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3401. นายเจริญ บรรณวงษา โรงเรียนบานโคกแปะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3402. นางดวงหทยั โชยะสิทธิ์ โรงเรียนบานโคกฟในโปง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3403. นางศกุลตลา ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนบานโคกฟในโปง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3404. นางสุภาวดี นวมทอง โรงเรียนบานโคกฟในโปง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3405. นายบญุแทน มูลมุย โรงเรียนบานโคกลาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3406. นางลําดวน อึ้งพวงศรี โรงเรียนบานโคกสีโคกเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3407. นางสมจิตร สีทอนสุด โรงเรียนบานโคกสีโคกเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3408. นางนงนุช ศิริภมูิ โรงเรียนบานง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3409. นางอรุณรัศมี ประดาพล โรงเรียนบานง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3410. นายปรีชา เกงโทน โรงเรียนบานง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3411. นายประมูล พรมกรรณแ โรงเรียนบานโจดศรีวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3412. นางลําพนู อนุรักษา โรงเรียนบานโจดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3413. นายสมคิด อนุรักษา โรงเรียนบานโจดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3414. นางเทวนิทรแ ศรีจันทรแหลา โรงเรียนบานชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3415. นางสาวคําใหม ขุยรานหญา โรงเรียนบานชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3416. นางอรณีวรรณ หนิวเิศษ โรงเรียนบานชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3417. นางสาวสุณีรัตนแ วทิกัษบตุร โรงเรียนบานซําจานเนินทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3418. นายพรีดนยแ พนัธแศรี โรงเรียนบานซําจานเนินทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3419. นายลือชัย ใจเดียว โรงเรียนบานซําจานเนินทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3420. นางสําอางคแ ตนโพธิ์ โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3421. นายกันตวชิญแ ตีมูลลา โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3422. นางวภิาภรณแ นามโคตร โรงเรียนบานดงเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3423. นางจีรนันทแ ศรศักดา โรงเรียนบานดอนชาง(ศรีสุขวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3424. นางรัตนแภณัฑชา อางยาน โรงเรียนบานดอนชาง(ศรีสุขวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3425. นายภานุพงศแ ทพัซาย โรงเรียนบานดอนชาง(ศรีสุขวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3426. นางฐิดาพร แยบดี โรงเรียนบานดอนดูคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3427. นางสุวฒันา สายุทธแ โรงเรียนบานดอนดูคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3428. นางสุวรรณา มยุรีสวรรคแ โรงเรียนบานดอนแดงดอนนอยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3429. นางอาภรณแ บญุยืน โรงเรียนบานดอนแดงดอนนอยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3430. นายชารี บตุรโคตร โรงเรียนบานดอนแดงดอนนอยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3431. นายประสงคแ ดอนบรรเทา โรงเรียนบานดอนแดงดอนนอยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3432. นางนวลศรี ธาตุบรุมยแ โรงเรียนบานดอนบม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3433. นางนุชจรินทรแ ร่ืนรมยแ โรงเรียนบานดอนบม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3434. นางศิริลักษณแ เปรียบเหมือน โรงเรียนบานดอนบม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3435. นางจันทรา หลองบศุรี โรงเรียนบานแดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3436. นางจํารูญ บญุสิทธิ์ โรงเรียนบานแดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3437. นางสาวรัตนาพร สิทธิ โรงเรียนบานแดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3438. นางสีนวน มวงศรี โรงเรียนบานแดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3439. นายกมล อรรคฮาต โรงเรียนบานแดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3440. นายประมวล บญุสิทธิ์ โรงเรียนบานแดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3441. นางรุงกัญญา คําพทิรูยแ โรงเรียนบานแดงราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3442. นายนิพนธแ นิลเขียว โรงเรียนบานแดงราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3443. นายไสล คําพทิรูยแ โรงเรียนบานแดงราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3444. นางประภาสิริ บตุรโส โรงเรียนบานแดงใหญ(ราษฎรแคุรุวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3445. นางเพญ็ศรี จันทราษฎรแ โรงเรียนบานแดงใหญ(ราษฎรแคุรุวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3446. นางสาวนารี ไชยรา โรงเรียนบานแดงใหญ(ราษฎรแคุรุวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3447. นางสาวพชัรี นันทแดี โรงเรียนบานแดงใหญ(ราษฎรแคุรุวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3448. นายสมชาติ พศิณุ โรงเรียนบานตอกแปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3449. นางพกิุล กองแกว โรงเรียนบานเตานอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3450. นางลําไพ ศรีออน โรงเรียนบานเตานอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3451. นางสุพภร ยศธสาร โรงเรียนบานเตานอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3452. นางวภิา สุตตรัตนแรังสี โรงเรียนบานทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3453. นายธรีดุลยแ สุตตรัตนแรังสี โรงเรียนบานทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3454. นายทนงเดช วนัชัย โรงเรียนบานทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3455. นางจิตรจา ศรีนอย โรงเรียนบานทุม(ทุมประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3456. นางวลัยลักษณแ โสแสนนอย โรงเรียนบานทุม(ทุมประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3457. นางวลิาวลัยแ พมิพแจันทรากุล โรงเรียนบานทุม(ทุมประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3458. นางสุภทัรา สุธรรมคุณ โรงเรียนบานทุม(ทุมประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3459. นายไชยวฒันแ เยาวะพนัธแ โรงเรียนบานทุม(ทุมประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3460. นายทวศัีกด์ิ งอสอน โรงเรียนบานทุม(ทุมประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3461. นายประสาท หนองแก โรงเรียนบานทุม(ทุมประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3462. นางบรรจง สมานมิตร โรงเรียนบานนาฝายนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3463. นางภทัรพร ศรีราช โรงเรียนบานนาฝายนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3464. นางมาลิษา วนันา โรงเรียนบานนาฝายนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3465. นายสุนทร เจริญสุข โรงเรียนบานนาฝายนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3466. นางนงเยาวแ มานาดี โรงเรียนบานนาเพยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3467. นางพชัราพร ศิริพนัธแบญุ โรงเรียนบานนาเพยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3468. นายชัยยา เมืองสนธิ์ โรงเรียนบานน้ําเกี้ยงโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3469. นายณัฐวฒิุ เจิมศรี โรงเรียนบานน้ําเกี้ยงโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3470. นายนิพนธแ หมื่นไธสง โรงเรียนบานโนนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3471. นางอรุณ บตุรโคตร โรงเรียนบานโนนตุนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3472. นางประกอบ ฟใกขํา โรงเรียนบานโนนทอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3473. นางสาววิภาวรรณ สําราญกิจ โรงเรียนบานโนนทอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3474. นางดวงตา เฟืๆองประเสริฐ โรงเรียนบานโนนบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3475. นางวจิิตร โพธิตึ์ โรงเรียนบานโนนบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3476. นางสาวอรวรรณ ปาปะจียแ โรงเรียนบานโนนบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3477. นายยงยุทธ นันทวงษแ โรงเรียนบานโนนบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3478. นายสุทธดิล แซงบญุเรือง โรงเรียนบานโนนบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3479. นางบงัอร ศรีลัย โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3480. นางบานเย็น ศรสูงเนิน โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3481. นางวลิาวณัยแ ศรีฤาชา โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3482. นายประเคน ปานเรือนแสน โรงเรียนบานโนนลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3483. นางฉลวย จงดา โรงเรียนบานบอแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3484. นางธญัฎี บญุลือ โรงเรียนบานบอแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3485. นายคําผัน หนิวเิศษ โรงเรียนบานบอแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3486. นางกนกวรรณ อัตไพบลูยแ โรงเรียนบานบะยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3487. นางบําเพญ็ เจริญสุข โรงเรียนบานบะยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3488. นางอุทมุพร อุนใจ โรงเรียนบานบะยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3489. นางละออง แจมจันทรแ โรงเรียนบานบงึแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3490. นางสาวสมจิต พพิฒุ โรงเรียนบานบงึแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3491. นายไวยากรณแ ยะนะโชติ โรงเรียนบานบงึเนียมบงึใครนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3492. นางชัฏชฎาคแ คําธานี โรงเรียนบานบงึเนียมบงึใครนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3493. นางปรัศนียแ ทพิฤาตรี โรงเรียนบานบงึเนียมบงึใครนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3494. นางมลิจันทรแ ฐิตินิรันดรแกุล โรงเรียนบานบงึเนียมบงึใครนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3495. นางประไพร สาพรหมมา โรงเรียนบานบงึสวางคแคุยโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3496. นางทศันียแ จันทรแโฮง โรงเรียนบานปาุสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3497. นางลําภู แกวโนนตุน โรงเรียนบานปาุหมอหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3498. นายวรัิช จันทรแเพง็ โรงเรียนบานปาุหมอหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3499. นางธรรมาวดี เทพแดง โรงเรียนบานเปๅด(ทาบงึประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3500. นางสุมาลี แสนสีลา โรงเรียนบานเปๅด(ทาบงึประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3501. นางพรรณี พาภกัดี โรงเรียนบานผือ(สวสัด์ิราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3502. นางสุพรรณี สุทธรัิกษแพงศแ โรงเรียนบานผือ(สวสัด์ิราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3503. นายคณิน สีทาพา โรงเรียนบานผือ(สวสัด์ิราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3504. นางเครือวลัยแ พลสามารถ โรงเรียนบานผือ(สวสัด์ิราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3505. นางนิภาภรณแ พานิชพนัธุแ โรงเรียนบานผือ(สวสัด์ิราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3506. นายวรพล สมวงษา โรงเรียนบานพระคือหนองโพธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3507. นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี โรงเรียนบานเพี้ยฟานโนนตุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3508. นางนุชจรียแ ออนอินทรแ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3509. นางลัดดา แตมพมิาย โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3510. นางอนงรักษแ นิรันดรแกูล โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3511. นายสมาน แตมพมิาย โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3512. นางสุกัญญา ประโพทงั โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3513. นายปริญญา บญุฤาชา โรงเรียนบานมวงโปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3514. นายสุพฒันแ ศรีกงพาน โรงเรียนบานมวงโปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3515. นายอุทยั คงอุน โรงเรียนบานมวงโปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3516. นางจารุวรรณ สมวงษา โรงเรียนบานเลิงเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3517. นางทศันียแ แกวออนดี โรงเรียนบานเลิงเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3518. นางกล่ินแกว ลิวไธสง โรงเรียนบานสงเปอืยฮองเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3519. นางโฉมยงคแ โพธิจ์ันทรแ โรงเรียนบานสงเปอืยฮองเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3520. นายประชัน ศรีเคนขันธแ โรงเรียนบานสงเปอืยฮองเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3521. นายพรชัย บญุยืน โรงเรียนบานสงเปอืยฮองเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3522. นางธญัรัตนแ ผลเลไร โรงเรียนบานสวนมอนไครนุนวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3523. นางสมมาตยแ สุราสา โรงเรียนบานสวนมอนไครนุนวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3524. นายชาตรี สงสุข โรงเรียนบานสวนมอนไครนุนวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3525. นายทรงศักด์ิ สําเริง โรงเรียนบานสวนมอนไครนุนวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3526. นายวชิาญ สิงหแโต โรงเรียนบานสวนมอนไครนุนวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3527. นายสายัณหแ พรหมภวูง โรงเรียนบานสวนมอนไครนุนวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3528. นางคนางคแ สินแสง โรงเรียนบานสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3529. นางจริยา ศรีทาฮาด โรงเรียนบานสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3530. นายโกมล ศรศักดา โรงเรียนบานสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3531. นางพรรณี เหมนิธิ โรงเรียนบานสาวะถี(สาวตัถีราษฎรแรังสฤษฏิ์) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3532. นายอิสระ ถาวรพรหม โรงเรียนบานสาวะถี(สาวตัถีราษฎรแรังสฤษฏิ์) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3533. นายวนัชัย อุดมฉวี โรงเรียนบานโสกแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3534. นายสมเกียรติ วลีเกียรติกุล โรงเรียนบานโสกแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3535. นายกองเหรียญ รักษแขันธแแสง โรงเรียนบานโสกมวงดอนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3536. นายรังสรรคแ รักขันแสง โรงเรียนบานโสกมวงดอนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3537. นางปยิวรรณ โคตรบรรเทา โรงเรียนบานหนองกอยสิทธริาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3538. นางสาวปนัดดา คํามุลทา โรงเรียนบานหนองกอยสิทธริาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3539. นางรัชนีวรรณ อินหาดกรวด โรงเรียนบานหนองกุงคุรุประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3540. นางอรุณรัตนแ ดรเสนา โรงเรียนบานหนองกุงคุรุประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3541. นางรําไพ นนทภา โรงเรียนบานหนองขามประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3542. นางวรนุช สวาทะสุข โรงเรียนบานหนองขามประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3543. นางกัลยา บวัสิงหแ โรงเรียนบานหนองคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3544. นางอรุณี ฮาตแสนเมือง โรงเรียนบานหนองคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3545. นายเพชรสมทรง บํารุงบานทุม โรงเรียนบานหนองคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3546. นางจูมทอง โคกสี โรงเรียนบานหนองเซียงซุยโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3547. นางเบญจวรรณ ขอยุน โรงเรียนบานหนองเซียงซุยโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3548. นางเริงฤดี พาเบา โรงเรียนบานหนองเซียงซุยโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3549. นางสมัย หลักตา โรงเรียนบานหนองเซียงซุยโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3550. นางเสาวลักษณแ แวนแกว โรงเรียนบานหนองเซียงซุยโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3551. นางอัมพร งอสอน โรงเรียนบานหนองเซียงซุยโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3552. นายพฑูิรยแ พาเบา โรงเรียนบานหนองเซียงซุยโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3553. นางประกายรัตนแ ฐนวฒันแ โรงเรียนบานหนองบวัดีหมี(คุรุสามัคคี๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3554. นางพนูสิน ยิ่งสังขแ โรงเรียนบานหนองบวัดีหมี(คุรุสามัคคี๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3555. นางเพญ็แข รัศมาวี โรงเรียนบานหนองบวัดีหมี(คุรุสามัคคี๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3556. นายสมบติั ภอูภนิันทแ โรงเรียนบานหนองบวัดีหมี(คุรุสามัคคี๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3557. นายศุภชัย ดวงอัน โรงเรียนบานหนองบวัดีหมี(คุรุสามัคคี๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3558. นางเกศนี บตุรบญุเกษม โรงเรียนบานหนองเบญ็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3559. นางสาวจณาพชิญแ อาสนาชัย โรงเรียนบานหนองเบญ็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3560. นางอมรรัตนแ จงสถิตรักษแ โรงเรียนบานหนองเบญ็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3561. นายพรศักด์ิ หารหนองบวั โรงเรียนบานหนองเบญ็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3562. นางเกษร สุวรรณเรือง โรงเรียนบานหนองปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3563. นางนุจรินทรแ โคตรสวรรคแ โรงเรียนบานหนองแวงหนองจิกโนนตุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3564. นางประยูร ดีราษฎรแวเิศษ โรงเรียนบานหนองแวงหนองจิกโนนตุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3565. นายปริวรรต ดวงฤดี โรงเรียนบานหนองแวงหนองจิกโนนตุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3566. นายสุพจนแ กองทนุ โรงเรียนบานหนองแวงหนองจิกโนนตุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3567. นางผองศรี ชนะบญุ โรงเรียนบานหนองแสงโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3568. นางเพญ็ประภา หงษแสินี โรงเรียนบานหนองแสงโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3569. นางไพทรูยแ ปยิะพงษแกุล โรงเรียนบานหนองแสงโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3570. นางสาวนิตยา คฤหสั โรงเรียนบานหนองแสงโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3571. นางสํารวย โพธจิักร โรงเรียนบานหนองแสงโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3572. นายพเิชษฐแ จัตุชัย โรงเรียนบานหนองแสงโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3573. นางสุพตัรา ปใญญาคํา โรงเรียนบานหนองหญาขาวนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3574. นายสุริยันตแ เหลามะลึก โรงเรียนบานหนองหญาขาวนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3575. นางชุลิดา นพมงคล โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3576. นางผการัตนแ หลาสีดา โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3577. นางสบาจิตรแ ชัยนอย โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3578. นางสาวพชัรา หมื่นแกว โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3579. นายไสว กองแกว โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3580. นายแสงสินธุแ สําเริง โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3581. นางราตรีสวสัด์ิ ชัยนิคม โรงเรียนบานหนองหลุบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3582. นางสุขใจ แกวแสนเมือง โรงเรียนบานหนองหลุบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3583. นางสุภาพ แดนสุข โรงเรียนบานหนองหลุบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3584. นางบงัอร คุณชัยวงษแ โรงเรียนบานหนองหวัววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3585. นายพรีะพงษแ วริิยสถิตยแกุล โรงเรียนบานหนองหวัววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3586. นางบญุญรัตนแ แพงงา โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3587. นางพงษแลดา เพรงมา โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3588. นางละมอม ศรีโยธา โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3589. นางสุฑารัตนแ สัจจาสังขแ โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3590. นางสาวสุจิตรา กรมนอย โรงเรียนบานหนองไหลหนองบวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3591. นายทวี ขันขวา โรงเรียนบานหนองไหลหนองบวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3592. นายธวชัชัย มิ่งมงคล โรงเรียนบานหนองไหลหนองบวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3593. นางประยูร เนตรทพิยานนทแ โรงเรียนบานหนองไฮโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3594. นางพชัรินทรแ ชินคําหาร โรงเรียนบานหนองไฮโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3595. นางภรณแไพฑูรยแ พื้นแสน โรงเรียนบานหนองไฮโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3596. นายสุเมฆ วรรณหวย โรงเรียนบานหนองไฮโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3597. นางสมพร จําปาทิ โรงเรียนบานหวาเหลาโพนทองประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3598. นางสาวดวงจนัทรแ ประเสริฐอาษา โรงเรียนบานหวาเหลาโพนทองประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3599. นางสาวสมจิตร สมวงษา โรงเรียนบานหนิต้ังหนองอีเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3600. นายเสรี สิทธอิุปชา โรงเรียนบานหนิต้ังหนองอีเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3601. นางจันทรแมะณี ศรีเศษ โรงเรียนบานหนิลาดวงัตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3602. นางจันทริา อันอามาตยแ โรงเรียนบานหนิลาดวงัตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3603. นางณภาพร ศรีวะรมยแ โรงเรียนบานหนิลาดวงัตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3604. นางพานทอง ถวลิการ โรงเรียนบานหนิลาดวงัตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3605. นางไพรวรรณ มัชปาโต โรงเรียนบานหนิลาดวงัตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3606. นายคมสันตแ ศรีอุดร โรงเรียนบานหนิลาดวงัตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3607. นายทองบน วาวลัิย โรงเรียนบานหนิลาดวงัตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3608. นายบญุสนอง เมืองโสม โรงเรียนบานหนิลาดวงัตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3609. นางเพยีงใจ พมิพฒุ โรงเรียนบานหนิลาดวงัตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3610. นางดรุณี แกวเรือง โรงเรียนบานหนิเหบิศิลาทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3611. นางประภาพรรณ ศรีเจริญ โรงเรียนบานหนิเหบิศิลาทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3612. นายสุเนตร ดาวงัปา โรงเรียนบานหนิเหบิศิลาทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3613. นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร โรงเรียนบานเหมือดแอคุรุราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3614. นางลําไพพชัร สีจันทรแฮด โรงเรียนบานเหมือดแอคุรุราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3615. นางบญุถม ไกยชน โรงเรียนบานเหลาเกวยีนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3616. นางประคอง วนัทอง โรงเรียนบานเหลาเกวยีนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3617. นายสายัณตแ บํารุงนา โรงเรียนบานเหลาเกวยีนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3618. นางกัญศลักษณแ พยัคฆสูงเนิน โรงเรียนบานเหลานาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3619. นางเสาวนียแ บญุประจักษแ โรงเรียนบานเหลานาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3620. นายชัยชนะ เชื่อคํา โรงเรียนพงษแภญิโญ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3621. นางจรรยาภรณแ อิสสระวงษแ โรงเรียนพระบบุานหนัราษฎรแประสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3622. นางบานเย็น นอยสุวรรณ โรงเรียนพระบบุานหนัราษฎรแประสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3623. นางอังสนา ถุงวชิา โรงเรียนพระบบุานหนัราษฎรแประสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3624. นายบญุไกร แสงสุวรรณ โรงเรียนพระบบุานหนัราษฎรแประสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3625. นางภชัลี เรืองกลาง โรงเรียนพมิพแใจวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3626. นางคมคาย แกวก่ํา โรงเรียนมณีอนุสรณแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3627. นางวภิาพร ธาตุแกว โรงเรียนมณีอนุสรณแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3628. นางสาวเปยีทพิยแ วชัระลือชา โรงเรียนมณีอนุสรณแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3629. นางฉไลพร จึงบรรเจิดศักด์ิ โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3630. นางภศัรา ผานาค โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3631. นางวนิดา พลเยี่ยม โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3632. นางวนิดา แสนอินต฿ะ โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3633. นางศิริวรรณ ตาลปอฺก โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3634. นางศุภจิรา ชุมทอก โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3635. นางสายฝน แทนกอง โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3636. นางสาวขวัญเรือน เชื้อแกว โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3637. นางสาวญาณิน เหลาธรรม โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3638. นางสาวดวงนภา ศาลกลาง โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3639. นางสาวปใตมา ปล่ังกลาง โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3640. นางสาวศราณี นารีจันทรแ โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3641. นางสาวสุภาภรณแ ศรีชัย โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3642. นางอบเชย คูวงษแ โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3643. นายเชาวรัตนแ ศิรินาจันทรแ โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3644. นายเนติวฒิุ สอนโพธิ์ โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3645. นายปรีชา แสนสีลา โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3646. นายปิๆนทอง ทองวงสา โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3647. นางเกษร สายแสนทอง โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3648. นางเกียงจิตตแ ดรพรมยุง โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3649. นางทองทรัพยแ สีสุกอง โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3650. นางบงัอร ประเสริฐสุข โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3651. นางประนอม ผางจันทดา โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3652. นางปราณี ชัฏพนิิต โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3653. นางปใทมาวดี คณาดี โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3654. นางพนิดา ทมุสวสัด์ิ โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3655. นางพชัรินทรแ ญาณอุบล โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3656. นางภคันัฎฐแ ดวงไข โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3657. นางมะลิพรรณ กันพยันตแ โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3658. นางวชิรา ทศัมานุกุลกิจ โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3659. นางวณานิภา บญุสวสัด์ิกุลชัย โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3660. นางวนิดา เพช็รวศิิษฐแ โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3661. นางวนิดา บญุยงคแ โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3662. นางวรรณียแ เจริญราช โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3663. นางวาสนา สวางศรี โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3664. นางวไิลพรรณ คุมวงศแดี โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3665. นางศศิธร จันโททยั โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3666. นางศิริบญุเอื้อ เหลาชัย โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3667. นางศิริปยิะวรรณ ศิริโนนรัง โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3668. นางศิริพร บญุโชติ โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3669. นางสมพร รอดแพง โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3670. นางสาคร พาศรี โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3671. นางสาวจุไรพรรณ ขาวเมืองนอย โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3672. นางสาวบงกร ชัยนิติกุล โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3673. นางสาวภทัรทริา นิจจอหอ โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3674. นางสาววรีรัตนแ กุสันเทยีะ โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3675. นางสุณิตรา ทองนุช โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3676. นางสุพรรนิภา ทะคง โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3677. นายสัมพนัธแ พาศรี โรงเรียนสนามบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3678. นางดรุณี ไชยพรรค โรงเรียนสระแกวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3679. นางสุขุมาลยแ ดอนวจิารณแ โรงเรียนสระแกวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3680. นายศรีสวสัด์ิ นามตะ โรงเรียนสระแกวราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3681. นางสาวชิดชนก หลาทู โรงเรียนสวางศิริพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3682. นางปยินันทแ ชูมณี โรงเรียนหนองชาดพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3683. นางพรวนีัส เพช็ฤาชัย โรงเรียนหนองชาดพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3684. นางพะเนียด โคตรพงษแสาร โรงเรียนหนองชาดพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3685. นางอุทมุพร ศรีลับขวา โรงเรียนหนองชาดพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3686. นายกลวชัร ใจตรง โรงเรียนหนองชาดพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3687. นางเจียรนัย นาเลาหแ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3688. นางนิตยา อุนผาง โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3689. นางปริยานุช ชาญศึก โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3690. นางรวสิรา แสนหาญ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3691. นางสาวพศิเสวต สุดวเิศษ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3692. นางอุทยัวรรณ ธะนะคํามา โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3693. นายสาคร อุนผาง โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3694. นายสมศักด์ิ โสรถาวร โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3695. นางเทยีมศิลป นาคอก โรงเรียนหนองไผมอดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3696. นางพรชนก จิตบญุมี โรงเรียนหนองไผมอดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3697. นางลดาวลัยแ ศรีหลมศักด์ิ โรงเรียนหนองไผมอดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3698. นายดําเนิน ดวงศรี โรงเรียนหนองไผมอดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3699. นายทวชิ ผาจันทรแ โรงเรียนหนองไผมอดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3700. นางปภสัรา ใจทาน โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3701. นางสาวติรี อรุณาเจริญทรัพยแ โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3702. นายดุสิต ศรีดี โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3703. นางชนากานตแ สงสุขเลิศสันติ โรงเรียนหวยหวาวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3704. นางเพญ็ศรี ศรีนภาดร โรงเรียนหวยหวาวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3705. นางสนิท สิทธอิุปชา โรงเรียนหวยหวาวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3706. นางสาวกิติยวดี แสนนาม โรงเรียนหวยหวาวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3707. นางอรรถกร เชื่อคํา โรงเรียนหวยหวาวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3708. นายสมจิต มีลุน โรงเรียนหวยหวาวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3709. นางคํามุข ทรัพยสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3710. นางจาณิษา ถาวรเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3711. นางจารุวรรณ สินธพ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3712. นางชูชีพ ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3713. นางทศันา อุนเรือน โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3714. นางนันทณิฏฐแ หตัถนิรันดรแ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3715. นางนิศารัตนแ กันทรดุษฎี โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3716. นางปรียา มะโนดี โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3717. นางพรทพิยแ ออทอจักรแ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3718. นางพมิพแพร ผิวขาว โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3719. นางพมิลพร กิตติสารกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3720. นางมธรุส หอทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3721. นางรตนวรรณ เถาหมอ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3722. นางรุจิรา โพธรัิงษี โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3723. นางวรนารถ ไทยานนทแ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3724. นางวรรณยง ศรีเชียงสา โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3725. นางวรรษมน แสนกลา โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3726. นางวราภรณแ อัศวเมนะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3727. นางวลัยแดี กันพนภยั โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3728. นางวารุณี บวัชาบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3729. นางวภิาวี สิทธวิบิลูยแชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3730. นางวลิาวณัยแ วรนิทศันแ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3731. นางศรีวรรณแ สอนศิลพงศแ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3732. นางศิริญาณี นววงศแอนันตแ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3733. นางสมร ชัยกัณหา โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3734. นางสาวสุวทันา สมบติัธรีะ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3735. นางสุกัญญา สุทธดินัย โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3736. นางสุนันทา พอคาชาง โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3737. นางสุภาพ อนันตศานตแ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3738. นางสุภาวดี ศิริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3739. นางสุมาลี ถิ่นเมืองทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3740. นายบญุแสง มานาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3741. นายสมเกียรติ อภนิาคพงศแ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3742. นายสิทธชิัย สุนทรพทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3743. นายสุรศักด์ิ กิตติสารกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3744. นายหนูเจียม เชื้อสาวะถี โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3745. นายไชยยง หมื่นหนา โรงเรียนอนุบาลขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3746. นางสุพตัรา ไชยทองศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3747. นางมะลิ แสงอาวธุ โรงเรียนอนุบาลต้ังใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3748. นางสาวนิตยา อาจหาญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลต้ังใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3749. นางสาวสุรียแลักษณแ รักษาเคน โรงเรียนอนุบาลต้ังใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3750. นางยุพนิ เชาวแวมิล วทิยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3751. นางสาวพรรณวิไล ชูไตรรัตนแ วทิยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3752. นางสาววไิลวรรณ หนาสมัย วทิยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3753. นางอุรุวรรณ ธรรมสีหา วทิยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3754. นายนราทพิยแ ใจดี วทิยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3755. นายอติชาต พมิพแศรี วทิยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3756. นายอุดม เต็งเจริญวฒันา วทิยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3757. นางสาวกาญจนา ขวญัพลู วทิยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑
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3758. นางสาวอรทยั เชิมชัยภมูิ วทิยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3759. นายยุทธภมูิ คุมโสก วทิยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3760. นางทศันา คุณวฒิุ วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3761. นางนันทาศิริ ณัฐเบรน วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3762. นางภาราดา กดสาพรมมา วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3763. นางรัชนีวรรณ บตุรโยจันโท วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3764. นางสาวเสาวนิตยแ ซายสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3765. นายชนโชติ กิ่งเมืองเกา วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3766. นายลภสั ขุนใหญ วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3767. นางจอมขวญั ศศิวรรณพงศแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3768. นางมณีวรรณ นามโสม สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3769. นายเชษฐพงษแ สินทรัพยแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3770. นายประสิทธิ์ ภมูิขันธแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๑

3771. นางนิตยา เจริญใจ โรงรียนบานสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3772. นายสนิท สละ โรงเรียนเกานาโนมีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3773. นายวฒิุศักด์ิ แกนพรม โรงเรียนแกนเทาโสกน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3774. นางแสงเพชร ศรีน้ํายอย โรงเรียนขามปอูมประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3775. นายไชยยงคแ ส่ือเกียรติกอง โรงเรียนขามปอูมประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3776. นางจันทณา แปนูทอง โรงเรียนโคกโกโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3777. นางวนิดา พรกุณา โรงเรียนโคกโกโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3778. นางสาวณัฐนิชากร ซอมวงศแ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3779. นางภทัรานิษฐแ หวลศรีไทย โรงเรียนจตุรมิตรบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3780. นางรัชนียแ จันทะวงษแ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3781. นางสุกัญญา จันทวงษแ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3782. นางอนงคแลักษณแ ชนยุทธ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3783. นางเกศสุดา อุปลา โรงเรียนชุมชนบานชนบท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3784. นางทองใส วรแสน โรงเรียนชุมชนบานชนบท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3785. นางบวัแกว หริิโกกุล โรงเรียนชุมชนบานชนบท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3786. นายจําเริญ คลองการ โรงเรียนชุมชนบานชนบท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3787. นายชูศักด์ิ ธนธรรมสถิต โรงเรียนชุมชนบานชนบท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3788. นางกษมาพร เข็มสันเทยีะ โรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3789. นางนิตยแ บตุรสาธรรม โรงเรียนชุมชนบานหนัมัญจาคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3790. นางพยุงศรี เฮาประมงคแ โรงเรียนชุมชนบานหนัมัญจาคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3791. นางเพญ็พศิกแ นําพลอภเิดชสกุล โรงเรียนชุมชนบานหนัมัญจาคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3792. นายสุรศักด์ิ คํานู โรงเรียนชุมชนบานหนัมัญจาคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3793. นางจิราพร วริิยะจิตตแ โรงเรียนชุมชนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3794. นางชุวาภรณแ ซ่ือสัตยแ โรงเรียนชุมชนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
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3795. นางอารีรัตนแ คุณโน โรงเรียนชุมชนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3796. วาที่รอยตรีสุรศักด์ิ แทนวนั โรงเรียนชุมชนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3797. นางนงลักษณแ ส่ือเกียรติกอง โรงเรียนชุมชนบานแฮด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3798. นางเพยีงพร คัมภริา โรงเรียนชุมชนบานแฮด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3799. นางกนกวรรณ สมวงษแ โรงเรียนซับแดงซําไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3800. นางเบญจพร พรมเกตุ โรงเรียนไตรคามประชาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3801. นางวารินทรแ แกนวงษแ โรงเรียนไตรคามประชาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3802. นางบําเพญ็ คมขํา โรงเรียนไตรคามประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3803. นางวบิลูยแ พรหมรับ โรงเรียนไตรคามประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3804. นางอมรพรรณ สันทา โรงเรียนไตรคามประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3805. นางพมิพแพมิล เกียรติกุล โรงเรียนไตรมิตรประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3806. นางสมศรี ทวบีญุ โรงเรียนไตรมิตรประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3807. นางเพญ็แข ฐานหมั่น โรงเรียนนาจานซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3808. นางละออง งามปใญญา โรงเรียนนาจานซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3809. นางกชพร อุปพงษแ โรงเรียนบานกอกปาุผุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3810. นางนาฏนฤมล สิงหแศร โรงเรียนบานกอกปาุผุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3811. นางอุบล พนิธะ โรงเรียนบานกอกปาุผุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3812. นางขวญัจิตร สอนสุภาพ โรงเรียนบานกุดเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3813. นางเนตรนุช เฮียงโฮม โรงเรียนบานกุดเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3814. นางไพวลัยแ ชนยุทธ โรงเรียนบานกุดเพยีขอมนาผายโนนสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3815. นางวนัเพญ็ ระดาบตุร โรงเรียนบานกุดเพยีขอมนาผายโนนสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3816. นายประมวญ สอนทา โรงเรียนบานโกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3817. นางวภิาวรรณ ศรเสนา โรงเรียนบานขอนสักรัฐราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3818. นายประยูร สียางนอก โรงเรียนบานขอนสักรัฐราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3819. นายบญุเหลือ ทองออน โรงเรียนบานขอนสักรัฐราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3820. นางภริมยแ ใสกาง โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3821. นางรุงทวิา มีฐาน โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3822. นายประพนัธแ สมีแจม โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3823. นายสฤษด์ิ ใจเที่ยง โรงเรียนบานขามปอูมราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3824. นางปใงปอน คมขํา โรงเรียนบานขามเรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3825. นางอนุทยั สาพโิต โรงเรียนบานขามเรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3826. นางณัฏยาณี ปรุงคํามา โรงเรียนบานคําแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3827. นายศุภชัย วาฤาษี โรงเรียนบานคํานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3828. นางสมหวงั สุดจริง โรงเรียนบานแคนเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3829. นายจําเริญ จุลมา โรงเรียนบานโคกสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3830. นายบญุมี สังกะคํา โรงเรียนบานโคกสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3831. นายอุดม วงษแคําหาร โรงเรียนบานโคกสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
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3832. นางเตือนใจ ดิษฐแกว โรงเรียนบานโคกสูงพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3833. นายบญุหลาย หวานเพราะ โรงเรียนบานแจงทพัมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3834. นางศศิพมิล กาจหาญ โรงเรียนบานโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3835. นางศิริวรรณ สงจันทรแ โรงเรียนบานโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3836. นางสาวณัฐยา แพงเพง็ โรงเรียนบานโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3837. นางสาวอุมาพร ชัยศรี โรงเรียนบานชีกกคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3838. นายพลายงาม สมวงษแ โรงเรียนบานซับบอนซับจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3839. นายวชิาญ สังกะคํา โรงเรียนบานดงหนองเกี่ยว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3840. นายสุภี อุปลา โรงเรียนบานดอนดูคุรุราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3841. นายอํานาจ ผงษา โรงเรียนบานดอนดูคุรุราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3842. นายทองคํา แสงเพช็ร โรงเรียนบานดอนปอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3843. นายประหยัด สมไพร โรงเรียนบานดอนปอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3844. นายรักศิลป เจริญทรัพยแ โรงเรียนบานดอนปอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3845. นายประหยัด สิงหแหลง โรงเรียนบานดอนหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3846. นางกรองจิตร หงษแคําดี โรงเรียนบานดูใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3847. นางอัจจนา มาซา โรงเรียนบานดูใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3848. นายทนิกร โสเขียว โรงเรียนบานดูใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3849. นายชํานาญ ศรีวงษแ โรงเรียนบานดูใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3850. นางฟองจันทรแ เขตคาม โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3851. นายประยูร ระดาบตุร โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3852. นางเกษมณี จันทะโชติ โรงเรียนบานทาศาลาประชารังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3853. นางแววดาว สิงชู โรงเรียนบานทาศาลาประชารังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3854. นายสุพจนแ เอ็นดู โรงเรียนบานทาศาลาประชารังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3855. นางณัฐกาญจนแ ทองนาค โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3856. นางผุสดี จีนสุข โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3857. นางวงเวช ผิวขาว โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3858. นางวลิาวรรณ จันทรัง โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3859. นางสงา อายุคง โรงเรียนบานทุมหวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3860. นายพฒันะ สีหานู โรงเรียนบานนาขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3861. นางขวญัเรือน พลิาบตุร โรงเรียนบานนางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3862. นายคึกฤทธิ์ คงแหลม โรงเรียนบานนางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3863. นางเตือนใจ สินเธาวแ โรงเรียนบานนาจานบอแกววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3864. นางสมมาตยแ ดิลกราบ โรงเรียนบานนาจานบอแกววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3865. นางสุภาภรณแ มณีพนัธุแ โรงเรียนบานนาจานบอแกววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3866. นายคําวงษแ ดอกนางแยม โรงเรียนบานนาจานบอแกววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3867. นางเจียมใจ ลาสกุล โรงเรียนบานนาดอกไมขามเปี็ยดอนขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3868. นายวรรณเกตุ เกตุกลาง โรงเรียนบานนาดอกไมขามเปี็ยดอนขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
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3869. นายบญัชา ยาโสภา โรงเรียนบานนาตับเตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3870. นางประทุมมาลยแ สีหานู โรงเรียนบานนาแพงสงแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3871. นางทองปใกษแ ภมูิโสม โรงเรียนบานโนนขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3872. นางรัตติยา พวกเมืองพล โรงเรียนบานโนนขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3873. นายชัยรัตนแ อินทะแสง โรงเรียนบานโนนคุต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3874. นายณรงคแ สอนจันทรแ โรงเรียนบานโนนคุต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3875. นายคํามี สังคะพนัธแ โรงเรียนบานโนนทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3876. นายสังเวยีน สมบติัราช โรงเรียนบานโนนทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3877. นางจิรัชญา ยอดสุวรรณแ โรงเรียนบานปาุง้ิวหนองฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3878. นางพรประภา หงษา โรงเรียนบานปาุง้ิวหนองฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3879. นางละมอม เฉลิมมีประเสริฐ โรงเรียนบานปาุง้ิวหนองฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3880. นางสมแพง กระพี้สัตยแ โรงเรียนบานปาุง้ิวหนองฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3881. นางสาวรุงอรุณ ศิริมงคล โรงเรียนบานปาุง้ิวหนองฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3882. นางสาวสมหวงั สินธเุทา โรงเรียนบานปาุง้ิวหนองฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3883. นางเสาวภา แสงกลา โรงเรียนบานปาุง้ิวหนองฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3884. นางชลิญากร กองเกิด โรงเรียนบานปาุปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3885. นางสาวสุมาลี ลาหลง โรงเรียนบานปาุปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3886. นางหนูจันทรแ สอยโว โรงเรียนบานปาุปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3887. นายคําเสียง ศรีนาง โรงเรียนบานปาุปอสาขาหนองขาล้ิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3888. นางเจษฎา สังสหชาติ โรงเรียนบานไผประถมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3889. นางรัตนา ประวติันภา โรงเรียนบานไผประถมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3890. นางละออง ราชณรงคแ โรงเรียนบานไผประถมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3891. นางวลัลภา กุศลสิทธารถ โรงเรียนบานไผประถมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3892. นางวภิา มูลสาร โรงเรียนบานไผประถมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3893. นางอรทยั ภมูิเรือง โรงเรียนบานไผประถมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3894. นายสมดี ปะตังเวสัง โรงเรียนบานไผประถมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3895. นางกิ่งแกว คงกระพนัธแ โรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3896. นางสาวทิพวรรณ บรรเทา โรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3897. นางสมจิต แฟงชัยภมูิ โรงเรียนบานโพธิไ์ชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3898. นางอัญญรัตนแ วรรณศรี โรงเรียนบานภเูหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3899. นายบญุยง ตอชีพ โรงเรียนบานภเูหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3900. นายประพฒั วรรณศรี โรงเรียนบานภเูหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3901. นายสํารวย พรประไพ โรงเรียนบานภเูหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3902. นางจตุพร โชติศิลากุล โรงเรียนบานเมืองเพยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3903. นางจรีพร ดีดิลก โรงเรียนบานเมืองเพยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3904. นางพชิญาภคั ภชูาดา โรงเรียนบานเมืองเพยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3905. นางวรรณไพ สมไพรพทิกัษแ โรงเรียนบานเมืองเพยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
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3906. นางณัฐริดา มูลนาม โรงเรียนบานละวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3907. นายวฒิุชาติ ออนละมุล โรงเรียนบานละวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3908. นายอุทยั ไลไธสง โรงเรียนบานละวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3909. นางประนอม จอกสํานัก โรงเรียนบานลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3910. นายพงษแศักด์ิ เคาแคน โรงเรียนบานลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3911. นางศรีนวล เชาวแสันเทยีะ โรงเรียนบานวงัผือ-ขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3912. นางสาวอัมพวัลยแ โชติจําลอง โรงเรียนบานวงัผือ-ขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3913. นายปใญญา สอลี โรงเรียนบานวงัผือ-ขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3914. นางวชัรี นนทะเสน โรงเรียนบานศิลานาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3915. นางศิริศิลป ขุมดวง โรงเรียนบานศิลานาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3916. นายทวศัีกด์ิ ศรีประจันทรแ โรงเรียนบานสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3917. นางสาวขวญัใจ วสุิวงษแ โรงเรียนบานสรางแปนูดอนนาแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3918. นางสาวจาริญา เพยีสาร โรงเรียนบานสรางแปนูดอนนาแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3919. นายสมหมาย รัตนาภรณแกุล โรงเรียนบานสรางแปนูดอนนาแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3920. นางกัญญารัตนแ สิมศิริวฒันแ โรงเรียนบานเสาเลาหนิแตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3921. นายเรวตัร สมาธยานนทแ โรงเรียนบานเสาเลาหนิแตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3922. นายชวกิจ นินทะสิงหแ โรงเรียนบานเสือเฒา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3923. นายบรรจง สุดงาม โรงเรียนบานเสือเฒา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3924. นางกนกรัตนแ หงสแมาลา โรงเรียนบานโสกนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3925. นางสาวอมร สุนาอาจ โรงเรียนบานโสกนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3926. นายอํานวย พลรักษา โรงเรียนบานโสกนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3927. นางนิตยา หอยมุกขแ โรงเรียนบานไสไก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3928. นายสันต์ิ แสนมาตยแ โรงเรียนบานหนองกระหนวนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3929. นางศิริลักษณแ สกลนุรักษแ โรงเรียนบานหนองขามโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3930. นายสมพงษแ ลาดลงเมือง โรงเรียนบานหนองขามโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3931. นางรุงอรุณ หวานแท โรงเรียนบานหนองเจาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3932. นางทองพลู สุขเพง็ โรงเรียนบานหนองดูดอนเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3933. นายประเทอืง พลูหนาย โรงเรียนบานหนองดูดอนเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3934. นายพธัชนก แสงกลา โรงเรียนบานหนองตอกเกี้ยหวันาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3935. นายนรา กมลปรีดี โรงเรียนบานหนองตอโคกหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3936. นายสันทดั นาขาม โรงเรียนบานหนองตอโคกหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3937. นางสาวดวงใจ ศิริอามาตยแ โรงเรียนบานหนองตับเตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3938. นางณัฐณิชา บตุรเนียร โรงเรียนบานหนองนกเขียนนาเสถียร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3939. นางนารีรัตนแ ไสยกิจ โรงเรียนบานหนองน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3940. นางปราณี เรือนแกว โรงเรียนบานหนองผักตบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3941. นางเพยีงใจ เพชรสูงเนิน โรงเรียนบานหนองผือกอบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3942. นางอุไรลักษณแ จิตแสง โรงเรียนบานหนองผือกอบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
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3943. นายนันทพงษแ สงจันทรแ โรงเรียนบานหนองมวงหลุบคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3944. นางสุภาดา คงถาวร โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3945. นางทศันียา ผาดไธสง โรงเรียนบานหนองสะแบงหนองโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3946. นายธนู ผาดไธสง โรงเรียนบานหนองสะแบงหนองโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3947. นางสาวศิริพร มาตรกําจร โรงเรียนบานหนองหญารังกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3948. นายประพนัธแ ดวงอินทรแ โรงเรียนบานหนองหญารังกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3949. นางเสาวคนธแ ชุมยางสิม โรงเรียนบานหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3950. นางศิริพร ปาุโพธิช์ัน โรงเรียนบานหนองหวัชางดอนพนัชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3951. นางเสาวภา สีสด โรงเรียนบานหนองหวัชางดอนพนัชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3952. นางอัญธฌิาธรณแ สรอยพาน โรงเรียนบานหนองหวัชางดอนพนัชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3953. นายพบิลูยแ จันทะแมด โรงเรียนบานหนองไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3954. นายชาญศิลป สินแสง โรงเรียนบานหนองไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3955. นางกาญจนา ไชยชาติ โรงเรียนบานหนองไฮขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3956. นางเกษณียแ ใตชัยภมูิ โรงเรียนบานหนองไฮขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3957. นางวรัิญชนา วชิัยวงษแ โรงเรียนบานหนองไฮขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3958. นายเสนอ วชิัยวงษแ โรงเรียนบานหนองไฮขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3959. นางญาณี แสงสวาง โรงเรียนบานหวยแกดอนหนัหนองหญามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3960. นางยุภาภณัฑแ จันชา โรงเรียนบานหวยแกดอนหนัหนองหญามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3961. นางศิริกาญจนแ วงษแบตุร โรงเรียนบานหวยแกดอนหนัหนองหญามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3962. นายสมชิต ขาวดี โรงเรียนบานหวยมวงคุรุราษฏรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3963. นางทภิาพร วสิาคาม โรงเรียนบานหวยแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3964. นายโกศล นามแกว โรงเรียนบานหวยแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3965. นายสมัย เพยีชอ โรงเรียนบานหวันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3966. นางเทยีมจันทรแ จันทรแดิษฐแ โรงเรียนบานหวัฝายโนนสะอาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3967. นางมาริษา ผาภมูิ โรงเรียนบานหวัฝายโนนสะอาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3968. นางรัชนีกร ดอกพอง โรงเรียนบานหนิต้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3969. นางสาวภทัรวดี ดีสูงเนิน โรงเรียนบานหนิต้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3970. นางวลัภา จันทรแเพง็ โรงเรียนบานหนิลาดนาโนหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3971. นางสรญา อินทรแทะจันทรแ โรงเรียนบานหนิลาดนาโนหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3972. นายนาค อินทรแทะจันทรแ โรงเรียนบานหนิลาดนาโนหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3973. นายพชิญแชัย บญุเพง็ โรงเรียนบานหนิฮาวลําวงัชู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3974. นางทรงศิริ ชัยนา โรงเรียนบานเหลากกหุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3975. นางธญัชนก รุงสวาง โรงเรียนบานเหลากกหุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3976. นางนงลักษณแ เทยีมจันทรแ โรงเรียนบานเหลากกหุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3977. นางพานี สุภา โรงเรียนบานเหลาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3978. นางนารี ชาแทน โรงเรียนเบญจมิตรวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3979. นางลําใย พื้นหวัสระ โรงเรียนเบญจมิตรวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒
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3980. นางสาวเกษรา เหนิสวาง โรงเรียนเบญจมิตรวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3981. นางกันติยา สิมลา โรงเรียนประชาพฒันาบานแฮด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3982. นางตานี ถาเหงา โรงเรียนประเสริฐแกวอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3983. นางเกษร พมิพะทติยแ โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3984. นางเกษร ศรีเทพ โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3985. นางพรรณี เสนไสย โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3986. นางรจนา ชะฏาทอง โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3987. นางรติยาพร นาสมบรูณแ โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3988. นางสาวนิตยา จันทรแมาลา โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3989. นางสาวยุพารัตนแ เรืองเดช โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3990. นางสาวสมปอง สุดใด โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3991. นายทกัษณิ มานาง โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3992. นายธงชัย คาดสนิท โรงเรียนมาบตาเกลารมเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3993. นางวนิดา ชาสมบติั โรงเรียนวดัจันทรแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3994. นางอารียแ พดุดี โรงเรียนวดัจันทรแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3995. นายบญุสาน อายุคง โรงเรียนสระแกวโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3996. นายโสรัจ เทอืกเพยี โรงเรียนสระแกวโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3997. นางราตรี สีหานู โรงเรียนสวสัดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3998. นายวศิณุพนัธแ อนุชน โรงเรียนสวสัดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

3999. นายสุเนตร เรือนทพิยแ โรงเรียนสวสัดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

4000. นางจินตนา ดรหมั่น โรงเรียนสามหมอโนนทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

4001. นางรักชนก จันทรแมงคล โรงเรียนหนองหญาปลองโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

4002. นางประภาวดี อินทะแสง โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

4003. นายวรีะชาติ พนิธะ โรงเรียนหนองไฮแจงบรูณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

4004. นายเฉลิมพล จําปาวงษแ โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

4005. นางสุภาณี จิระพฒันตระกูล โรเงรียนบานหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

4006. นายปวณี ระดารงคแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

4007. นายเทอดชัย บวัผาย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๒

4008. นางสาวอรนุช วงษแอินทรแจันทรแ โรงเรียนกระแสพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4009. นางสาวจนัทรแงาม ชุมผาง โรงเรียนโคกลามโนนกอกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4010. นายธรีศักด์ิ ทองดี โรงเรียนโคกลามโนนกอกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4011. นางสิวาพร สรางนานอก โรงเรียนจตุคามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4012. นางสุจิตรา ชุมแวงวาปี โรงเรียนจตุคามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4013. นายวชิัย รัตนสมบติั โรงเรียนจตุคามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4014. นายวเิชียร เนื่องสมศรี โรงเรียนจตุคามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4015. นางเข็มทอง จิตแสง โรงเรียนชุมชนบานโคกสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4016. นางเจษฎาภรณแ วชิาธรรม โรงเรียนชุมชนบานโคกสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓
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4017. นางสาวสุพสัตา โมออน โรงเรียนชุมชนบานดอนหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4018. นายพทิยาพล บตุรวชิา โรงเรียนชุมชนบานดอนหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4019. นางเนาวรัตนแ บญุธรรม โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4020. นางสาวพนมพร บญุเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4021. นางอรทยั เหลาลา โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4022. นางนันทภรณแ ฉัตรพนูกุล โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4023. นางพลูจิต หล่ีอินทรแ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4024. นางละมอม สามหมอ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4025. นางสาวบษุบา พรหมภกัดี โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4026. นางสําลี ทองดี โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4027. นายธนากร ยิ่งทรัพยแ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4028. นายไพจิตร อุทยัประดิษฐแ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4029. นายหวนิ จําปานิน โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4030. นางปยิมาศ ททิํา โรงเรียนไตรมิตรพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4031. นางรัชฎาพร นินทะสิงหแ โรงเรียนไตรมิตรพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4032. นางสาวรพพีร เชื้อแพง โรงเรียนไตรมิตรพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4033. นางทฆิัมพร ขามคํา โรงเรียนไตรราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4034. นางเดือนฉาย กอผจญ โรงเรียนนาโพธิช์ีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4035. นางทองใบ ชาวสวน โรงเรียนนาโพธิช์ีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4036. นางวฒันา จันทะรักษแ โรงเรียนนาโพธิช์ีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4037. นางสมบรูณแ เงาะเศรษฐแ โรงเรียนนาโพธิช์ีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4038. นางวรรณภา ศรีสงคราม โรงเรียนโนนชาดหนองชางน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4039. นางสมบติั อินทรียแ โรงเรียนโนนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4040. นางอํานวย พลสักขวา โรงเรียนโนนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4041. นายผดุง จันดาเบา โรงเรียนโนนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4042. นางสําเนาวแ สายกระสุน โรงเรียนบานกระหนวนดอนด่ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4043. นายวยิุทธแ หาแกว โรงเรียนบานกระหนวนดอนด่ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4044. นายดํารงศักด์ิ เลือดสงคราม โรงเรียนบานกระหนวนดอนด่ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4045. นางมาลินี คําศรีแกว ไชยบงั โรงเรียนบานกุดรู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4046. นางอํานวย พฒันแมณี โรงเรียนบานกุดรู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4047. นายวรรณชัย ไชยบงั โรงเรียนบานกุดรู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4048. นางบญุเอื้อ มาฆะเซ็น โรงเรียนบานเกาง้ิวหนองบัว่(คุรุราษฎรแประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4049. นางพมิพแวภิา สมอหมอบ โรงเรียนบานขอนสักตอประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4050. นางสาวกนกวรรณ พฒันกุลชัย โรงเรียนบานขอนสักตอประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4051. นางมะลิวนั ไชยชนะ โรงเรียนบานคอนฉิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4052. นายคง แคนชัย โรงเรียนบานคอนฉิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4053. นายปริญญา สีหาใต โรงเรียนบานคอนฉิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓
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4054. นางศรีศุภลักษณแ โพธิศ์รี โรงเรียนบานคึมชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4055. นายพรสมบติั ศรีไสย โรงเรียนบานคึมชาตหนองผงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4056. นางประนอม พาณิชยแศิริ โรงเรียนบานโคกลามกลางตําแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4057. นางอรุณี อาราษฎรแ โรงเรียนบานโคกลามกลางตําแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4058. นางจิราภรณแ เถาวแทพิยแ โรงเรียนบานโคกลามโนนกอกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4059. นางสาวนุกุล เพยีรแกว โรงเรียนบานโคกสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4060. นายเหมือนชัย สิงหแหาญ โรงเรียนบานโคกสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4061. นายวฒันา ใจสี โรงเรียนบานโคกสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4062. นายกัณหา นามออนตา โรงเรียนบานโคกสูงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4063. นายสมพร กองเกิด โรงเรียนบานโคกสูงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4064. นางกมลาพร พทุธกาล โรงเรียนบานโจดหนองแกหนองสิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4065. นายขวญั พลูทอง โรงเรียนบานโจดหนองแกหนองสิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4066. นายสุริยา การศักด์ิ โรงเรียนบานโจดหนองแกหนองสิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4067. นายทศพงษแ สุทธวิชัรเมธกีุล โรงเรียนบานดอนโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4068. นางพชัราพร อวบอวน โรงเรียนบานตลาดหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4069. นายสมพงษแ มะวงคแ โรงเรียนบานทบับา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4070. นางนิภาพร ประกอบนันทแ โรงเรียนบานทางขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4071. นางสุกัญญา นนทะศรี โรงเรียนบานทางขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4072. นายสมนึก ประกอบนันทแ โรงเรียนบานทางขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4073. นางเพยีรทอง พลไทย โรงเรียนบานทานางแนว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4074. นางศกลวรรณ คําตันบญุ โรงเรียนบานทานางแนว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4075. นางอุทศิ ศรีภริมยแ โรงเรียนบานทานางแนว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4076. นายณรงคแ เมตตามิตร โรงเรียนบานทานางแนว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4077. นางสมหมาย พรมสีดา โรงเรียนบานทุงแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4078. นายคํามุข แขนา โรงเรียนบานทุงแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4079. นางธนพร มะลิ โรงเรียนบานทุงนอยหนองโจดหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4080. นางอรวรรณ ศิริธร โรงเรียนบานทุงนอยหนองโจดหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4081. นางซารินณา มาตยแนอก โรงเรียนบานโนนกราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4082. นางสุนันทา เครือภกัดี โรงเรียนบานโนนขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4083. นายพสิิทธิ์ ทพิยแรักษแ โรงเรียนบานโนนเขวาประชาศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4084. นายยรรยง บะคะ โรงเรียนบานโนนเขวาประชาศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4085. นางพวงพยอม พาพลงาม โรงเรียนบานโนนจันทกึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4086. นางรุงทวิา นาทศรีทา โรงเรียนบานโนนจันทกึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4087. นางสุดาพร ปใสสา โรงเรียนบานโนนจันทกึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4088. นางมัตติกา สมอฝาก โรงเรียนบานโนนชาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4089. นางเมทนี ทาวนิล โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4090. นางสมถวลิ ชมภพูาน โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓
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4091. นางสาวยภุาลักษณแ เขจรรักษแ โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4092. นายสมหมาย ศรีแกว โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4093. นายประเสริฐ อําพล โรงเรียนบานโนนตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4094. นางพชัรินทรแ กุลสังขาร โรงเรียนบานโนนธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4095. นางสุพตัรา ใบบง โรงเรียนบานโนนธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4096. นางสาวสุภาภรณแ ปใจจุทรา โรงเรียนบานโนนเมืองโคกกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4097. นางสุทธพิร ทมุพสิาน โรงเรียนบานโนนเมืองโคกกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4098. นายอุทยั เถาวแพนัธแ โรงเรียนบานโนนเมืองโคกกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4099. นางสมพร ยิ่งชนะ โรงเรียนบานบอตะครองโนนฝูายสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4100. นางสาวนิรมล นอยจันทรแ โรงเรียนบานบอตะครองโนนฝูายสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4101. นางสาวกุสุมา พลชวย โรงเรียนบานบะแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4102. นายวรัิต โคตรมณี โรงเรียนบานบะแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4103. นางสาวรจนา ภกัดี โรงเรียนบานปอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4104. นางสุพศิ ศรีเตชะ โรงเรียนบานปาุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4105. นางเฉลิมพร คมขํา โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4106. นางนุชรัตนแ ไชยศรี โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4107. นางประคอง คํามีภกัดี โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4108. นางประภาพร สีกา โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4109. นางสมหมาย ศรีแกว โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4110. นางสาวจิรวรรณ บางปา โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4111. นางสาวมนฑญา ครังตุย โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4112. นางสาวสายฝน ยอดสงา โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4113. นางอําเพญ็ ศรีชัยภมูิ โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4114. นายมหดิล ชมภพูาน โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4115. นายสุพจนแ สีกา โรงเรียนบานเปอืยใหญชาติหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4116. นางกัลยา กองหลา โรงเรียนบานผักหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4117. นางทองเสารแ โพธยิา โรงเรียนบานผักหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4118. นางพชัริน ศิริบรรพต โรงเรียนบานผักหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4119. นางศศิธร นิมสันเทยีะ โรงเรียนบานผักหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4120. นายอํานาจ ศิริบรรพต โรงเรียนบานผักหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4121. นายปริญญา รัตนบตุร โรงเรียนบานฝาผนังวงัจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4122. นายปฐมพงษแ สมอฝาก โรงเรียนบานฝาผนังวงัจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4123. นางเพญ็แข บญุรอด โรงเรียนบานเมย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4124. นางอรดี สุวรรณโข โรงเรียนบานเมย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4125. นายธงไชย แสงลา โรงเรียนบานเมย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4126. นายนิคม พงษแศิริ โรงเรียนบานเมย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4127. นายสมาน ประมะคัง โรงเรียนบานรวงโนนไทโนนโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓
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4128. นางนันทกิจ เกตุพบิลูยแ โรงเรียนบานรัตนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4129. นางสาวทิพพาภรณแ ภดูวงดาษ โรงเรียนบานรัตนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4130. นายวชิาญ ประครองญาติ โรงเรียนบานรัตนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4131. นางสุมล บรูะพนัธแ โรงเรียนบานลอมคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4132. นายธวชัชัย เจริญชัย โรงเรียนบานลอมคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4133. นายสรอาจ โคตะคาม โรงเรียนบานลอมคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4134. นางเงินตรา ชัยลา โรงเรียนบานวงัขอนพาดหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4135. นางสาวธนามัย ชัยปราบ โรงเรียนบานวงัขอนพาดหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4136. นางละมัย นามออนตา โรงเรียนบานวงัคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4137. นางสุจี คําพลิา โรงเรียนบานวงัคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4138. นายพธุ สารคาม โรงเรียนบานวงัคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4139. นางครองตระกูล ไกรสีหแ โรงเรียนบานวงัยาวสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4140. นางสมถวลิ ไตรทพิยแ โรงเรียนบานวงัยาวสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4141. นางสุปรียา มูลคํา โรงเรียนบานวงัยาวสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4142. นางไพจิตร เกิดศักด์ิ ณ แวงนอย โรงเรียนบานแวงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4143. นางทองพนัธแ สีหามาตยแ โรงเรียนบานสวองหนองไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4144. นางวลิาวณัยแ ไซเวริแทเซน โรงเรียนบานสวองหนองไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4145. นางสาวกล่ินสุคนธแ สีหามาตยแ โรงเรียนบานสวองหนองไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4146. นางเสาวนียแ พนัธุแสวสัด์ิ โรงเรียนบานสวองหนองไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4147. นายทองสุข ปใญญา โรงเรียนบานสวองหนองไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4148. นายชัชวาล อาราษฎรแ โรงเรียนบานสวองหนองไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4149. นางจันทรแเพญ็ ประเสริฐ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4150. นางนาพร สีตาล โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4151. นางยรรยงคแ งามแสง โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4152. นางพสิมัย วรรณศรี โรงเรียนบานโสกนกเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4153. นายเลิศชาย คชลัย โรงเรียนบานโสกนกเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4154. นายจําเริญ จันประเทอืง โรงเรียนบานโสกนกเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4155. นางวภิาภรณแ คําตันบญุ โรงเรียนบานโสกน้ําขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4156. นางประณิตา แควนคอนฉิม โรงเรียนบานโสกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4157. นายสมศักด์ิ สงวนนาม โรงเรียนบานโสกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4158. นางสาวทศันียแ ประวนัเตา โรงเรียนบานโสกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4159. นางบปุผา โชคชัย โรงเรียนบานหนองกุงโนนทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4160. นายสนั่น มาตยแนอก โรงเรียนบานหนองกุงโนนทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4161. นางจิราภรณแ กัณหา โรงเรียนบานหนองกุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4162. นางยุบล แผวไธสง โรงเรียนบานหนองกุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4163. นางวมิลวรรณ สุจริต โรงเรียนบานหนองกุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4164. นางสุภาวดี ทองแสน โรงเรียนบานหนองกุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓
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4165. นายมนตรี เชษฐา โรงเรียนบานหนองกุงหวยเสียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4166. นางมิ่งขวญั ยอดสงา โรงเรียนบานหนองขี้เหน็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4167. นางสาวจิตรลดา ศรีแสนยง โรงเรียนบานหนองขี้เหน็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4168. นายณรงคแ สุดสี โรงเรียนบานหนองขี้เหน็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4169. นางสาวสุทารัตนแ หมองเม็ง โรงเรียนบานหนองแขมอีโล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4170. นายธงชัย ชํากรม โรงเรียนบานหนองแขมอีโล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4171. นายธวชัชัย ทองชุม โรงเรียนบานหนองแขมอีโล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4172. นางจีรวรรณ พลจารยแ โรงเรียนบานหนองคลองดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4173. นางนิภาพร สุภทัรากุล โรงเรียนบานหนองคลองดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4174. นายเชาวรินทรแ แกวพรม โรงเรียนบานหนองคลองดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4175. นายสุนทร วงคแธรรม โรงเรียนบานหนองคลองดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4176. นายอาณัติ สุภทัรากุล โรงเรียนบานหนองคลองดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4177. นายสันติ คุวาจารยแ โรงเรียนบานหนองคลองดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4178. นางสาวนงคแลักษณแ ศรีษะนาราช โรงเรียนบานหนองคลองหนองทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4179. นางสาวน้ําฝน โยลุง โรงเรียนบานหนองคลองหนองทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4180. นางสาววไิลลักษณแ พงษา โรงเรียนบานหนองคลองหนองทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4181. นายวทิยา พลชวย โรงเรียนบานหนองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4182. นายเสริม นิพรรัมยแ โรงเรียนบานหนองตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4183. นายเดรวฒิุ ถารัตนแ โรงเรียนบานหนองบวัทวคิามบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4184. นางจันทรแเพญ็ ศรีบญุ โรงเรียนบานหนองปลาหมอศรีสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4185. นางรัตณี โขมณี โรงเรียนบานหนองปลาหมอศรีสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4186. นางรัตนาพร สาศิริ โรงเรียนบานหนองปลาหมอศรีสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4187. นางลําไพ เถาหมอ โรงเรียนบานหนองปลาหมอศรีสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4188. นางสาวออย การสราง โรงเรียนบานหนองเปลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4189. นางฐิตารียแ วรรธนะคุณาสิน โรงเรียนบานหนองแปน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4190. นายคําผุน จันปใญญา โรงเรียนบานหนองไผนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4191. นางพรฤดี พเิคาะแนะ โรงเรียนบานหนองมวงโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4192. นางวงเดือน ทนึรส โรงเรียนบานหนองมวงโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4193. นางสุพนิ เลือดสงคราม โรงเรียนบานหนองแวงตอต้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4194. นางวไิล ขุนสุวรรณ โรงเรียนบานหนองแวงทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4195. นางสุทธณีิ ยศมาว โรงเรียนบานหนองแวงทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4196. นางเสาวนียแ มณีทพั โรงเรียนบานหนองแวงทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4197. นายทํานอง ธนูรัตนแ โรงเรียนบานหนองแวงทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4198. นายประยูร ขุนสุวรรณ โรงเรียนบานหนองแวงทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4199. นายประเสริฐ จันทะดวง โรงเรียนบานหนองแวงทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4200. นางสาวสุวมิล สุขเพยี โรงเรียนบานหนองแวงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4201. นางธภิาพร ถูสมบติั โรงเรียนบานหนองแวงนางเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓
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4202. นางรัตนา มณีทพั โรงเรียนบานหนองแวงนางเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4203. นางอภญิญา คําไพเราะ โรงเรียนบานหนองแวงนางเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4204. นายชลวชัร โนนทงิ โรงเรียนบานหนองแวงนางเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4205. นายพสธร คําไพเราะ โรงเรียนบานหนองแวงนางเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4206. นางกรองแกว อุดมฉวี โรงเรียนบานหนองแวงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4207. นางราตรี ประภาสอน โรงเรียนบานหนองแวงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4208. นายเฉลียว ศรีคําชน โรงเรียนบานหนองแวงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4209. นายสุพศิ อุดมฉวี โรงเรียนบานหนองแวงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4210. วาที่ ร.ต.เสกสรรคแ คําสุวรรณแ โรงเรียนบานหนองแวงยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4211. นางสงกรานตแ สุขคณา โรงเรียนบานหนองแวงโสกพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4212. นางอนงคแ แทนเปาู โรงเรียนบานหนองแวงโสกพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4213. นายสันติ เที่ยงผดุง โรงเรียนบานหนองแวงโสกพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4214. นางไพบลูยแ สืบสุนทร โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4215. นายดํารงเกียรติ ไกรจันทรแ โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4216. นางสาววลัลา แพงวงษแ โรงเรียนบานหนองสะแบงศรีชุมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4217. นายพทิยา สุภพร โรงเรียนบานหนองสะแบงศรีชุมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4218. นางกัญยานี อาจชมภู โรงเรียนบานหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4219. นางพกิุล นิพรรัมยแ โรงเรียนบานหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4220. นางภาวนา บเุกตุ โรงเรียนบานหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4221. นางวรีะวรรณ ววิรรธนแติวงศแ โรงเรียนบานหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4222. นางสาวเตือนใจ จอดนอก โรงเรียนบานหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4223. นางอภสัสร อัศวมนตรี โรงเรียนบานหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4224. นายสุเนตร อัศวมนตรี โรงเรียนบานหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4225. นางถนอม สุริพนัธแ โรงเรียนบานหนองหญาปลองพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4226. นายเผด็จชัย หมิโสภา โรงเรียนบานหนองหวาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4227. นางบญุเลิศ พลสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4228. นางวชัราภรณแ ไชยแสงบญุ โรงเรียนบานหนองอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4229. นางแชมชอย สุดสี โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4230. นางดรุณี วรดี โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4231. นางวณีา วงษแสุดตา โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4232. นางสมประสงคแ อังกาพยแ โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4233. นางสมปอง ซ่ือตรง โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4234. นางสาวกชกร ขุรีทรัพยแ โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4235. นางสาวฌิชกมล ยมมูล โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4236. นางสาวสกุณา นอกพล โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4237. นางสาวโสภดิา สนธปิระสาท โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4238. นางอาทติยา มูลบญุ โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓



116

4239. นายสนั่น ศรีเมืองชาง โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4240. นายธวชัชัย กุลเมือง โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4241. นายกงเพชร อุดมวงษแ โรงเรียนบานหลักดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4242. นางพรสวรรคแ โยธา โรงเรียนบานหลุบคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4243. นางสาวสุภาวนิี หมั่นนอย โรงเรียนบานหลุบคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4244. นายบญุชวย โคกแดง โรงเรียนบานหลุบคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4245. นางสาวอุไร นาทอง โรงเรียนบานหวยแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4246. นายศิริชัย โนนทะเสน โรงเรียนบานหวยแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4247. นางปยิมาภรณแ ปใญญา โรงเรียนบานหวยทรายทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4248. นายรังสรรคแ สุภพร โรงเรียนบานหวยทรายทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4249. นายอนุชิต คําตันบญุ โรงเรียนบานหวยทรายทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4250. นางรุงรัชณี สีพั้ว โรงเรียนบานหวันาหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4251. นางสาวนวลศรี โยลุง โรงเรียนบานเหลานกชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4252. นายชินกร เคาแคน โรงเรียนบานใหมนาเพยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4253. นางสาวธนิตา สันหนัง โรงเรียนเบญจคามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4254. สิบตํารวจเอกเฉลิมศักด์ิ ยุระไชย โรงเรียนเบญจคามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4255. นางกรรณิการแ สารบณัฑิตกุล โรงเรียนโพธิท์องหนองน้ําขุนเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4256. นางพชัรียแ ปอูงบญุจันทรแ โรงเรียนโพธิท์องหนองน้ําขุนเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4257. นางวมิาน บวัองคแ โรงเรียนโพธิท์องหนองน้ําขุนเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4258. นายสุเนตร สารบณัฑิตกุล โรงเรียนโพธิท์องหนองน้ําขุนเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4259. นางอรนุช มาศยคง โรงเรียนมหาไถศึกษาเมืองพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4260. นางเสง่ียม มณีทพั โรงเรียนมิตรภาพ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4261. นายผดุงศักด์ิ มณีทพั โรงเรียนมิตรภาพ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4262. นางรัศมี ยุทธสนอง โรงเรียนวดัจุมพล(วรพรตอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4263. นางเสาวณียแ คะลา โรงเรียนวดัจุมพล(วรพรตอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4264. นายอุทยั จิตจักร โรงเรียนวดัจุมพล(วรพรตอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4265. นางจินตนา เถาวแพนัธแ โรงเรียนวดัอัมพร (คุรุราษฏรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4266. นางจินตนา ลิทเทลิเบอร่ี โรงเรียนสหราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4267. นางลําเพย ศรีใส โรงเรียนสหราษฎรแอนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4268. นางประกายมาส มีธรรม โรงเรียนหนองมวงนอยนานิคมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4269. นางอัมพร พหลุาพนัธุแ โรงเรียนหนองวดัปาุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4270. นางกุสุมา ขันตีกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4271. นางจรัสรัตนแ ยอดสงา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4272. นางสาวพรีดา พรหมศิลา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4273. นายอรุณ ชาวกลา โรงเรียนฮองหอยวานประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4274. นางอินทริา ประภาการ โรงเรียนฮองหอยวานหอมประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4275. นางธนัฏฐา วงศแแสน วทิยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓
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4276. นายทรงศักด์ิ มาตเลิง วทิยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4277. นายวรากร จิตเที่ยง วทิยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4278. นายสายัณตแ สมพทิกัษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4279. นายอนุพงษแ โจมพรม วทิยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4280. นายอภชิาติ ศรีอินทวิรเนตร วทิยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4281. นายเจริญ จํารัสกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๓

4282. นางสาวจินตนา จันทรแดา โรงเรียนกูสวางสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4283. นางสาวสําเนียง ดีโว โรงเรียนกูสวางสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4284. นางสาวสุภรา จันทรแดา โรงเรียนกูสวางสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4285. นางคนึงนิจ ไชยคํา โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4286. นางจงกล ผาบจันดา โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4287. นางถนอมจิตร แกวชัย โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4288. นางประชิต แกวชัย โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4289. นางพกิุล พร้ิงเกษมชัย โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4290. นางวลิาวรรณแ บญุธรรม โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4291. นางสวางศรี สูตรสนธิ์ โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4292. นางสังวาลยแ ผองใส โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4293. นางสาวทิพาภรณแ ศรีเวยีงราช โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4294. นางสําอาง สังสุทธิ โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4295. นางสิริกร พรมดวง โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4296. นายศักดา แกวชัย โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4297. นายสมพงษแ คําบดุดา โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4298. นายสมยศ ไชยสมบติั โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4299. นายเสวต ศุภสวสัดิสกุล โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4300. นายบญุนอม จงวจิิตร โรงเรียนชุมชนกระนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4301. นางเบญจวรรณ พงษแอุทธา โรงเรียนชุมชนดูนสาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4302. นางพรทพิยแ โพนทานิล โรงเรียนชุมชนดูนสาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4303. นางรําไพ จําปาบญุ โรงเรียนชุมชนดูนสาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4304. นางศิริลักษณแ ยศธแสน โรงเรียนชุมชนดูนสาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4305. นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดี โรงเรียนชุมชนดูนสาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4306. นางสาวอรุณ โพธิศ์รี โรงเรียนชุมชนดูนสาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4307. นางสุภทันแ สาเทวนิ โรงเรียนชุมชนดูนสาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4308. นายดํารง วลัิยลา โรงเรียนชุมชนดูนสาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4309. นางมยุรี ถาบตุร โรงเรียนชุมชนน้ําออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4310. นางสาวณัฐยาภรณแ โชติการณแ โรงเรียนชุมชนน้ําออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4311. นางสาววภิาวดี มุลสาระ โรงเรียนชุมชนน้ําออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4312. นางสาวประสัย ปใญญายาว โรงเรียนชุมชนบานบวัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔



118

4313. นางสุวจิต ศรีบญุเรือง โรงเรียนชุมชนบานบวัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4314. นางกนิษฐา คําตา โรงเรียนชุมชนหนองกุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4315. นางดินหอม เชยตระกูล โรงเรียนชุมชนหนองกุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4316. นางพกิุล นาวะรัตนกุล โรงเรียนชุมชนหนองกุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4317. นางสีมัย เบาหลอเพชร โรงเรียนชุมชนหนองกุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4318. นางสุภาวดี รือหาร โรงเรียนชุมชนหนองกุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4319. นางสุรียแพร พนิิจเชื้อ โรงเรียนชุมชนหนองกุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4320. นางสาวลักคณา สงครินทรแ โรงเรียนชุมชนหวยโจดโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4321. นางกนกพร สมปใญญา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๔ (บานกุดโงง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4322. นางฉววีรรณ อินทรแชัย โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๔ (บานกุดโงง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4323. นางนวลละออง ระวาสเสริฐ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๔ (บานกุดโงง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4324. นางรัติยา วงัคะฮาด โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๔ (บานกุดโงง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4325. นางอุดม คชะเนตร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๔ (บานกุดโงง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4326. นายประสพ พรมดวง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๔ (บานกุดโงง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4327. นางระลิวรรณ สุธรรมราช โรงเรียนนาคําพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4328. นางสาวจุฑามาศ อินนามเพง็ โรงเรียนนาคําพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4329. นายประหยัด คําอินทรแ โรงเรียนนาคําพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4330. นายปใญจา ภวูงษแ โรงเรียนนาคําพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4331. นายวศิิษฎแ วงษแภเูย็น โรงเรียนนาคําพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4332. นางกาญจนารัตนแ วงษาเทพ โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4333. นางจิรพรรณ จาสิงหแ โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4334. นางประเทอืง โควงัชัย โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4335. นางปรียานุช วรีะพงษแ โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4336. นางมณเฑียร วงศาศิริพฒันแ โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4337. นางสาวระเบยีบ จันทะรัง โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4338. นางสาวอินทอุร โควงัชัย โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4339. นางสําลี กระเชาเงิน โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4340. นางอรพนิ คําพนัธแ โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4341. นางเอื้อมพร สามาลา โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4342. นางนภารัตนแ บญุหนัก โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4343. นายกิตติ พลนามอินทรแ โรงเรียนน้ําพอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4344. นางทองยอย ดวงไกรแฝง โรงเรียนบานกระนวนซําสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4345. นางเอื้อมพร นิตยาชิต โรงเรียนบานกระนวนซําสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4346. นายโคฮัง โพธิศ์รี โรงเรียนบานกระนวนซําสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4347. นายรักพงษแ ศรีจันดารี โรงเรียนบานกระนวนซําสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4348. นางนันทยิา จันทะเขต โรงเรียนบานกุดเชียงมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4349. นายสมชัย รัตนมนตรี โรงเรียนบานกุดเชียงมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔
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4350. นางศิลมัย สีหาโมก โรงเรียนบานขุนดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4351. นางอารียแ ผดุงโภคสูริยแ โรงเรียนบานขุนดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4352. นายพลทอง เพง็วงษา โรงเรียนบานคอกคีแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4353. นางกรรณิการแ จันดีบาง โรงเรียนบานคําแกนคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4354. นางประนอม อินทปใตถา โรงเรียนบานคําแกนคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4355. นางมะณี กองผาพา โรงเรียนบานคําแกนคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4356. นางเยาวลักษณแ ราชบรีุ โรงเรียนบานคําแกนคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4357. นางสุกิ่งกาญจนแ พลพลิา โรงเรียนบานคําแกนคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4358. นางเจียมใจ คงเจริญ โรงเรียนบานคําคร่ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4359. นางไพรานี จันทรแทอง โรงเรียนบานคําคร่ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4360. นางสุกัญญา คัทมาตยแ โรงเรียนบานคําคร่ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4361. นายทองเต็ม ยาเกิ้น โรงเรียนบานคําคร่ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4362. นายประจักษแ จันทรแทอง โรงเรียนบานคําคร่ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4363. นางสาวเพ็ญจันทรแ กาญจนานันทแ โรงเรียนบานคําแคนคําเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4364. นางภสัดา ไสยกิจ โรงเรียนบานคําจั่น(ปาสานะเตนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4365. นางรัฐฏยิา ชนะพาหแ โรงเรียนบานคําจั่น(ปาสานะเตนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4366. นางสงบ ถิตยแวลิาศ โรงเรียนบานคําจั่น(ปาสานะเตนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4367. นายเวชยันตแ อาศนะ โรงเรียนบานคําจั่น(ปาสานะเตนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4368. นางสาวคําจันทรแ วเิศษลา โรงเรียนบานคําบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4369. นางสาวจันทรแดา บรรเรืองทอง โรงเรียนบานคําบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4370. นางสาวนิภาวลัยแ หรัิตพรม โรงเรียนบานคําบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4371. นายเดน ตาตะมิ โรงเรียนบานคําบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4372. นางฎัฎฐากาญจนแ พรหมประโคน โรงเรียนบานคําบอนคุรุราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4373. นายวชัรินทรแ ประไวยแ โรงเรียนบานคําบอนคุรุราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4374. นายจํานง ศรีดาวงษแ โรงเรียนบานคํามืด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4375. นายบญุธรรม บปุผา โรงเรียนบานคํามืดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4376. นางชื่นจิต สุระนาถ โรงเรียนบานคําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4377. นางดรุณี ชินพะวอ โรงเรียนบานคําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4378. นางพลูศิลป ชาญเดชรุงเรือง โรงเรียนบานคําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4379. นางไพรวรรณ วงคและคร โรงเรียนบานคําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4380. นางสากล แกวแสนเมือง โรงเรียนบานคําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4381. นายองอาจ ชาญเดชรุงเรือง โรงเรียนบานคําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4382. นางสาวจุไรรัตนแ วงอินทรแ โรงเรียนบานคําสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4383. นางกาพยแแกว ประไชโย โรงเรียนบานคําไฮผักแวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4384. นางสุธามาศ นะระแสน โรงเรียนบานคําไฮผักแวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4385. นายสุบนิ รัดทนี โรงเรียนบานคําไฮผักแวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4386. นายสุทปี สีหราช โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔
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4387. นายไพรัตนแ ไชยคํา โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4388. นายรักจันทรแ โซเงิน โรงเรียนบานโคกกลางนาลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4389. นางมารศรี ภริมยแไกรภกัด์ิ โรงเรียนบานโคกกลางนาลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4390. นางปใดทมุมา เหลาหนวด โรงเรียนบานโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4391. นางอุทนิ อุนออน โรงเรียนบานโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4392. นายวจิิตร หารพรม โรงเรียนบานโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4393. นางภควรรณ เหลาแหลม โรงเรียนบานโคกสงานางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4394. นางสาวกมลจันทรแ คําหลอด โรงเรียนบานโคกสงานางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4395. นางสาวเอมอร เกิดไทย โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4396. นายสมบติั ตรากันดี โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4397. นายสุวทิยแ ธรรมราช โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4398. นายอํานวย สมสวนจิตร โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4399. นางประภา เทพภกัดี โรงเรียนบานจําปาหวับงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4400. นางกัญจนพร ทองหลาง โรงเรียนบานดงบงัคุรุราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4401. นางสมศรี วเิศษลา โรงเรียนบานทรัพยแสมบรูณแโนนอินทรแแปลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4402. นางจันทรแเพญ็ โยธนิ โรงเรียนบานทาโพธิท์ามะเด่ือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4403. นางประทมุวรรณ จันใหญ โรงเรียนบานทาโพธิท์ามะเด่ือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4404. นายไพบลูยแ ศรีบญุเรือง โรงเรียนบานทามะเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4405. นางมาลินี ทองยา โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4406. นายสุรชิน วเิศษลา โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4407. นายโกเมธ พมิพแเบาธรรม โรงเรียนบานนาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4408. นางจิราภรณแ เขียวสงา โรงเรียนบานนามูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4409. นางละอองดาว ทาคําสี โรงเรียนบานนามูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4410. นายวสิิทธิ์ แกวคําแสน โรงเรียนบานนามูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4411. นางสายคํา โฮงคําแกว โรงเรียนบานนาเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4412. นายฉลวย โฮงคําแกว โรงเรียนบานนาเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4413. นางประกอบ กองเมือง โรงเรียนบานน้ําสามวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4414. นางสุพตัรา วเิศษลา โรงเรียนบานน้ําสามวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4415. นายสมาน ศรีชัย โรงเรียนบานน้ําสามวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4416. นายอาทติยแ โคตรศรีวงศแ โรงเรียนบานน้ําสามวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4417. นายจํารูญ ศรีฉายา โรงเรียนบานน้ําสามวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4418. นางจันทรา บญุอนันตแ โรงเรียนบานโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4419. นางอรลภสั ชาญชัย โรงเรียนบานโนนทองหวยบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4420. นายยุทธพงษแ เหลาทองสาร โรงเรียนบานโนนทองหวยบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4421. นางเย็นจิต โสภา โรงเรียนบานโนนศิลาราศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4422. นางสาวราตรี พลทาว โรงเรียนบานโนนศิลาราศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4423. นายกิตติศักด์ิ โมแกว โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔
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4424. นายเจษนิพทัธแ ชิณชาง โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4425. นายธนะศักด์ิ วเิศษลา โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4426. นายระนัย โยธารินทรแ โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4427. นายสงา สุราช โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4428. นางกิ่งดาว โตรนรินทรแ โรงเรียนบานโนนสวางหนองตะนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4429. นางจิตรา เรียงพวา โรงเรียนบานโนนสวางหนองตะนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4430. นายสุรวฒิุ เรียงพวา โรงเรียนบานโนนสวางหนองตะนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4431. นางปราณี สุวรรณโสภา โรงเรียนบานโนนสังปาุรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4432. นายปรเมศวรแ สมภาร โรงเรียนบานโนนสังปาุรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4433. นายสมทรง มุริจันทรแ โรงเรียนบานบะแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4434. นางอรดี สีแกวรัตนะ โรงเรียนบานผักหนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4435. นางณิชากร ผิวสวาง โรงเรียนบานพระบาททาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4436. นางประสพสุข บญุมีประเสริฐ โรงเรียนบานพระบาททาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4437. นางเยาวพา ยุทธแสน โรงเรียนบานพระบาททาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4438. นางวณีา ถือทอง โรงเรียนบานพระบาททาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4439. นางสาวปฏมิา สีชาเหงา โรงเรียนบานพระบาททาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4440. นางสุมาลี ดาแกว โรงเรียนบานพระบาททาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4441. นายอาจผจญ สอนแกว โรงเรียนบานพระบาททาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4442. นายเดชสมภพ วงษแคําจันทรแ โรงเรียนบานเพี้ยฟานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4443. นายสันติ ชุมแวงวาปี โรงเรียนบานเพี้ยฟานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4444. นายสุริชัย จันทรพทิกัษแ โรงเรียนบานเพี้ยฟานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4445. นางลัดดาวลัยแ มูลขุนทศ โรงเรียนบานภคํูาเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4446. นางจริยา ปใญญามี โรงเรียนบานวงัชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4447. นายจําเริญ ยศวงษแ โรงเรียนบานวงัชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4448. นายบญัญัติ สามาลา โรงเรียนบานวงัชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4449. นายมงคลศิลป โลหะมาศ โรงเรียนบานวงัชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4450. นางเกษแกว แดนลาดแกว โรงเรียนบานเวยีงแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4451. นายถาวร ศรีพรรณ โรงเรียนบานเวยีงแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4452. นายพรมมา แสนโคตร โรงเรียนบานเวยีงแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4453. นายสุรวทิยแ เสริมเหลา โรงเรียนบานเวยีงแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4454. นายปรีดา อดทน โรงเรียนบานเวยีงแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4455. นางรุจิรา หลาหมอก โรงเรียนบานศรีสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4456. นายสิทธพิร เถรวลัยแ โรงเรียนบานศรีสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4457. นางกมลเวช ประไวยแ โรงเรียนบานศาลาดินหวยเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4458. นายทองเหลือง คําภเูวยีง โรงเรียนบานโสกเส้ียวแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4459. นางกุมุทนิี นามคุณ โรงเรียนบานหนองกุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4460. นางนิตยา อามาตยแสมบติั โรงเรียนบานหนองกุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔
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4461. นางยุพา ตนกันยา โรงเรียนบานหนองกุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4462. นางรัตมะณี หลาสีดา โรงเรียนบานหนองกุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4463. นางรุงเพชร สุริฉาย โรงเรียนบานหนองกุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4464. นางสาวบงัอร พนัธลุาวณัยแ โรงเรียนบานหนองกุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4465. นางสําราญ อินทรแแปนู โรงเรียนบานหนองกุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4466. นางอนงคแ ไชยแพน โรงเรียนบานหนองกุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4467. นายวรสิทธิ์ สารสมัคร โรงเรียนบานหนองกุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4468. นางกรรณิการแ แสงใส โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4469. นางวจันียแ ประยูร โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4470. นางวาสนา บรุพนัธแ โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4471. นางสมลักษณแ สิงหาปใด โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4472. นายประเสริฐ ฉายบญุครอง โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4473. นายพฤภาพ ผาบจันดา โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4474. นายเสริมศรี พรหมภกัดี โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4475. นางมัณฑกาญ นาคกระจาย โรงเรียนบานหนองซา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4476. นางศิริพร ไชยชาติ โรงเรียนบานหนองซา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4477. นางศิลนะพร สุราช โรงเรียนบานหนองซา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4478. นายบรรจง วาริศรี โรงเรียนบานหนองซา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4479. นายสุพฒันแ คําเชียง โรงเรียนบานหนองซา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4480. นางพุมพฤกษแ กําสมุทร โรงเรียนบานหนองแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4481. นางศิริวรรณ ภริมยแไกรภกัด์ิ โรงเรียนบานหนองแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4482. นางอรวรรณ บษุราคัม โรงเรียนบานหนองแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4483. นายประยุทธ กําสมุทร โรงเรียนบานหนองแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4484. นายสมควร ชินบตุร โรงเรียนบานหนองแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4485. นางพไิลวรรณ สินวรณแ โรงเรียนบานหนองบวัคํามูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4486. นายสมยศ มนตรี โรงเรียนบานหนองบวัคํามูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4487. นางประภาพร อุไร โรงเรียนบานหนองแวงคูปาุชาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4488. นางพธันินทรแ บปุผา โรงเรียนบานหนองแวงคูปาุชาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4489. นางเดือนใส บญุหลาย โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4490. นางปราณีต กลางหนองแสง โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4491. นางเสนาะ ศรแกว โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4492. นายยรรยง บญุหลาย โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4493. นางบวัผาย สุทธปิใญโญ โรงเรียนบานหนองโอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4494. นางประกาย ไชยศาสตรแ โรงเรียนบานหนองโอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4495. นายสุเทพจินดา สีแกวรัตนะ โรงเรียนบานหนองโอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4496. นายปรีชา สินวรณแ โรงเรียนบานหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4497. นายสุรพล สุพรมพทิกัษแ โรงเรียนบานหวยโจดโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔
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4498. นางปยินุช ไชยสมบติั โรงเรียนบานหวยเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4499. นางฉะออน เหลาหนวด โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4500. นางเพญ็ศรี ดอนลาดบตัร โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4501. นางอังคณารักษแ ยาเกิ้น โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4502. นายนิวฒันแ ดอนลาดบตัร โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4503. นายมนตรี สันประภา โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4504. นายสนั่น วเิศษลา โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4505. นางสาวนิ่มนวล บญุศรีแกว โรงเรียนบานหวยยางศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4506. นางทพิยแพารักษแ พรหมภกัดี โรงเรียนบานหวยยางสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4507. นางอดุลยา บํารุงบานทุม โรงเรียนบานหวัดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4508. นางศุภวรรณ จังหาร โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4509. นางสาวเรณู วารีศรี โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4510. นายฉัตรชัย ปนิะถา โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4511. นายประสพ แกวเกิด โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4512. นายสุภาพ ศิริแฝง โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4513. นายโชคชัย เรืองแหล โรงเรียนบานหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4514. นางบานเย็น มยุโรวาท โรงเรียนบานแหว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4515. นายนิมิตร เหลาแพง โรงเรียนบานแหว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4516. นางแกวภเิสขแ มหกิตตแไพศาล โรงเรียนศรีเมืองแอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4517. นางปยินันทแ พนมสี โรงเรียนศรีเมืองแอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4518. นายชัยณรงคแ ไชยธรรม โรงเรียนศรีเมืองแอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4519. นางสาวมัสลิน แสงอําใคร โรงเรียนศรีสมบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4520. นางอรดี คําเชียง โรงเรียนศรีสมบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4521. นางอุไรวรรณ ศรีพมิมาส โรงเรียนศรีสมบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4522. นายรัตน ศรีทนษา โรงเรียนศรีสมบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4523. นายเดชา สุทธปิใญโญ โรงเรียนศรีสมบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4524. นางรัชนี โสดเสียว โรงเรียนศิลาโปงุคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4525. นางลําพู แกววเิศษ โรงเรียนศิลาโปงุคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4526. นางสุวรรณี ไมเศรา โรงเรียนศิลาโปงุคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4527. นายสมบติั สรางเบญจพล โรงเรียนศิลาโปงุคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4528. นางจิตรดา ภจูิตรทอง โรงเรียนสุดารัตนแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4529. นางศราวรรณ แกวเกิด โรงเรียนสุดารัตนแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4530. นางศิริประภาวรรณ ธรรมโส โรงเรียนสุดารัตนแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4531. นางสาวทิพวรรณ พมิพแจําปา โรงเรียนสุดารัตนแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4532. นางสาววริาชินี ตรีศาสตรแ โรงเรียนสุดารัตนแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4533. นายวรพจนแ กองสีหา โรงเรียนสุดารัตนแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4534. นายสัมฤทธิ์ แกวสมบติั โรงเรียนสุดารัตนแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔
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4535. นางบษุบา ศรีคันธรักษแ โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4536. นางภทัราพร เปไสล โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4537. นางรุงจิตร ชมภโูคตร โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4538. นางสมควร วงษา โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4539. นางสมพศิ สีลากุล โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4540. นางอนุธดิา ปใกโคทานัง โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4541. นายวพิฒันแ รักษาเคน โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4542. นายสุคนธแ ชมภโูคตร โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4543. นายคเน รัตนพลที โรงเรียนหนองโนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4544. นางสุนทรี ภรัูพพา โรงเรียนหวยยางวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4545. นายธรียุทธ จิ่มอาษา โรงเรียนหวยยางวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4546. นายสุพนิิจ ศรีพทุธา โรงเรียนหวยยางวทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4547. นางจันทรแเพญ็ พมิพสิาร โรงเรียนอนุบาลขวญัรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4548. นางอรอุมา ธาตุบรุมยแ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4549. นายชัชวาลยแ รินทรแวงศแ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4550. นายศุภชัย ศรีพทุธา โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4551. นายสังคม อาจจําปา โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4552. นายสายันตแ พนมสี โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4553. นายสุชาติ จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4554. นางพลอยภวิลัยแ สาโม โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4555. นายวโิชติ จุลมณี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4556. นางนลินรัตนแ วงศแเมืองแสน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๔

4557. นางสมสนิท สีลาน กองอุดมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4558. นางสายสิรินทรแ ศรีธรรม กองอุดมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4559. นายขุนชัย ทยุเวยีง กองอุดมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4560. นายประมวล อาบสุวรรณแ กองอุดมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4561. นางดวงกมล สมวงษา กุดเขหวยบงวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4562. นางทฆิัมพร แสงเดือน กุดเขหวยบงวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4563. นางณิชาภา จันทะกา โคกกลางโนนคูณโนนศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4564. นางดวงประทปี โททวง โคกกลางโนนคูณโนนศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4565. นางพสิมัย ขําต๊ิบ โคกกลางโนนคูณโนนศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4566. นางสาวนฤมล รัตนแออน โคกกลางโนนคูณโนนศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4567. นางลิษา บวัพทิกัษแ โคกมวงศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4568. นางศรัทธาพร ชาติชัย โคกมวงศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4569. นางอมรรัตนแ ทองมูล โคกมวงศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4570. นายสุณัฐวทิยแ สัตยะมุข โคกมวงศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4571. นางประยงคแ ทพิยแพรมมา โคกสูงสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕



125

4572. นางระเบยีบ ผลสนอง โคกสูงสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4573. นายนิสิต มีเทพ โคกสูงสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4574. นางวาทนิี นาคมีสี ชีพอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4575. นางสาวดวงใจ กงสะเด็น ชีพอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4576. นางสาวสุริยง ดลประสพ ชีพอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4577. นางอุไร ชัยหงษแ ชีพอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4578. นางดรุณี บรุาณเดช ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4579. นางนิรมล คุมตะบตุร ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4580. นางเย็นปรางคแ ศรีธนินทแ ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4581. นางล่ันทม มีเทพ ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4582. นายชํานิ ถาวรศรี ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4583. นายพงษแพสิิทธิ์ ไพรทอง ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4584. นายสมคิด รุจิปยิารักษแ ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4585. นายอภสิิทธิ์ คุมตะบตุร ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4586. นายประสพโชค เหลาคูณ ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4587. นายสุขวชัร เทพปนิ ชุมชนชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4588. นางคําไมลแ จันทรแวเิศษ ชุมชนโนนหนัวนัครู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4589. นางสมจิตร เดชครอบ ชุมชนโนนหนัวนัครู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4590. นางสุนียแรัตนแ จินดาประกอบ ชุมชนโนนหนัวนัครู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4591. นางอาภากร วงษแชาญศรี ชุมชนโนนหนัวนัครู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4592. นายนิคม เดชครอบ ชุมชนโนนหนัวนัครู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4593. นายไพรวลัยแ ไชโยแสง ชุมชนโนนหนัวนัครู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4594. นายธนากร ถิรเจริญธาดา ชุมชนโนนหนัวนัครู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4595. นางมยุรินทรแ พวงคํา ชุมชนบานโพนสวางดอนโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4596. นางวภิาวดี มูลวชิา ชุมชนบานโพนสวางดอนโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4597. นางอภญิญา ซ่ือตระกูลพานิชยแ ชุมชนบานโพนสวางดอนโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4598. นางอรทยั มีเพยีร ชุมชนบานโพนสวางดอนโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4599. นายสังวาน โนนทงิ ชุมชนบานโพนสวางดอนโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4600. นายพลึิก ถามุลตรี ชุมชนบานโพนสวางดอนโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4601. นางกาญจนา เจริญบญุ ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4602. นางนิลุบล ธรรมะจันโท ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4603. นางรัตติกูล คํายัง ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4604. นางวาสนา อรัญมาลา ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4605. นางวทิวดี ดีวงษแ ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4606. นางสมาพร ศิริวงศแ ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4607. นางเสาวนียแ วอศิริ ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4608. นางอนงคแ สิงหแทยุ ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕



126

4609. นางอรพรรณ วรรณเวช ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4610. นางออมทรัพยแ ใจชื่น ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4611. นายมานิตยแ เกิ่งไพบลูยแ ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4612. นายสมบติั หนันทมุ ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4613. นายสมบรูณแ อรัญมาลา ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4614. นายสมหมาย เวยีงสกล ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4615. นางสาวยุวเรศ โพธปิใสสา ชุมชนบานวงัเพิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4616. นางปานตา ศรีสุนทร ชุมชนบานส่ีแยกโนนหวันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4617. นางกรอยจิต พนัวเิศษ ชุมชนไผกุดหนิทาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4618. นางนิรามิษ เพลินลาภ ชุมชนไผกุดหนิทาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4619. นางกรองพร เสนไชย ชุมชนหนองคะเน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4620. นางปณิดา เกชิต ชุมชนหนองคะเน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4621. นางสาวประดับ ถือสิกขา ชุมชนหนองคะเน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4622. นางธติิมา วริิยะกุล ชุมชนหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4623. นางร่ืนฤดี ประนันทงั ชุมชนหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4624. นางสาวนวนีา พมิพล ชุมชนหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4625. นางสาวยาใจ คํามุงคุณ ชุมชนหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4626. นางสุดารัตนแ จิบจันทรแ ชุมชนหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4627. นางอรอุมา ถาบตุร ชุมชนหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4628. นายอัษฎาวธุ คามนา ชุมชนหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4629. นางธวลัฉัตร วรรณพมิพแ ชุมชนหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4630. นางวรุิฬลักษณแ ยามา ไตรคามวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4631. นางอุบลรัตนแ จันทรแซุย ไตรคามวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4632. นางเรืองไร ใจแนน ทากุญชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4633. นายศุกล อุนผาง ทากุญชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4634. นางพทัธวรรณ อนุชน ทาศาลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4635. นายวเินตร หาญเชิงชัย ทาศาลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4636. นางหงษแทอง โคตรโสภา นาฝายวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4637. นายไพฑูรยแ เต็มวงษแ นาฝายวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4638. นางนิธาดา เทยีมตรี นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4639. นางบวัผัน วงศแคง นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4640. นางบญุสง ผิวนางาม นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4641. นางวมิล แกนภเูขียว นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4642. นางศิริกุล ตรีศรี นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4643. นางสมบติั บวัสาย นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4644. นางสมพร ธรรมกุล นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4645. นายธราพงษแ สมศรี นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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4646. นายสุนทร เทยีมตรี นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4647. นายสุนทร ผิวนางาม นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4648. นายสุธน หลาบานโพน นาหนองทุมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4649. วศิน สอนโพธิ์ นาหมอโนนลานประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4650. นางวลิาวรรณ สุวรพนัธแ โนนฟในเรือบะยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4651. นายสํารอง สีแกว โนนฟในเรือบะยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4652. นายสุภาชัย พมิพแพฒิุ โนนฟในเรือบะยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4653. นางปวณีา สวสัด์ิมูล โนนสะอาดพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4654. นางสายทอง กรมราช โนนสะอาดพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4655. นางสายสวาท วสิาขะ โนนสะอาดพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4656. นางสาวอโณทยั ออนนางใย โนนสะอาดพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4657. นางสาวอุดมพร แสนนาม โนนสะอาดพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4658. นางอรวรรณ โพทมาตยแ โนนสะอาดพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4659. นางวราภรณแ เศียรกระโทก บานกุดขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4660. นายทนงคแ เศียรกระโทก บานกุดขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4661. นายสายใจ ถามุลตรี บานกุดขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4662. นางเย็นจิตรแ อุดมมาก บานกุดฉิมพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4663. นายชัยยุทธ คุณทะวงษแ บานกุดฉิมพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4664. นางนภาพร ไชยโวหาร บานกุดดุกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4665. นายจิรศักด์ิ ชํานาญเวช บานกุดดุกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4666. นายนัฐพงษแ ชื่นนิรันดรแ บานกุดดุกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4667. นางปาณิศา คลายสงคราม บานกุดธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4668. นายวไิล ไชยสงคแ บานกุดธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4669. นายเสรี หาญเวยีง บานกุดธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4670. นางเทวา เครือไกรวรรณ บานขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4671. นางสิริพนิ ฮามพทิกัษแ บานขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4672. นางสุภาพร ลาสอน บานขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4673. นายทรงศักด์ิ ลาดเหลา บานขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4674. นางจตุพร รินมะเริง บานขนวนนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4675. นางศิริรัตนแ ชุมทอก บานขนวนนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4676. นางสาวกนกพิชญแ คําลือมี บานขนวนนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4677. นางสาวสรอยสุริยา มวงมนตรี บานขนวนนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4678. นางหนูไกร มั่นกุง บานขนวนนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4679. นายปยิพงศกร ระดามาตยแ บานขนวนนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4680. นางรัตนา ทกัษแโม บานคอ(เคนราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4681. นางเสง่ียม ทกัษะวรบตุร บานคอ(เคนราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4682. นางเอมอร ขันขวา บานคอ(เคนราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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4683. นางจีรภา แฝงเพชร บานโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4684. นายชนะ จันทรแหอม บานโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4685. นายประดิษฐแ มีบานตน บานโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4686. นายสลัก ถานะพงคแ บานโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4687. นายเจนณรงคแ วธิดีี บานโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4688. นายบญัชา กุลอัก บานโคกกลางหนองแปน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4689. นางเวทนิ หลาคําภา บานโคกกุงหนิลาดโคกเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4690. นางสุมาลี มูลตรีภกัดี บานโคกกุงหนิลาดโคกเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4691. นายบรรทลู ศรีหากุล บานโคกนาฝาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4692. นางขนิษฐา วงศแโสภา บานโคกปาุกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4693. นางหนูเตียน วรรณพนัธแ บานโคกปาุกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4694. นางเบญจมาศ ผาคํา บานโคกไมงาม(สงเสริมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4695. นางยุวารี สมใจ บานโคกไมงาม(สงเสริมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4696. นายคํารณ ทองสารไตร บานโคกไมงาม(สงเสริมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4697. นางสาวณวัฏตรา ผลวฒันา บานโคกไมงาม(สงเสริมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4698. นางบญุโฮม ยะโส บานโคกสงเปอืยดอนดูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4699. นางรําไพ สุระประจิตร บานโคกสงเปอืยดอนดูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4700. นายสุจิต ชนะพาหแ บานโคกสงเปอืยดอนดูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4701. นางสาวสุภาภรณแ ศิริวงษแ บานโคกสหกรณแเทพรักษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4702. นางสมจิต ศรีทะจักรแ บานโคกสูงวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4703. นายโกละเม็ด วรรณพมิพแ บานโคกสูงวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4704. นางจุรีรัตนแ ทาขุลี บานชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4705. นายสฤษด์ิ นิลวรรณ บานชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4706. นายโสภณ ศรีธนินทแ บานชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4707. นายสุธี ลีกระจาง บานชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4708. นางนิโลบล ปากดี บานซําภทูอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4709. นางจารุวรรณ ธฤตธนนันทแ บานซํายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4710. นางนงลักษณแ พลประเสริฐ บานซํายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4711. นางศิริลักขณา ลูกคํา บานซํายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4712. นางสาวจารุมาศ ยานกาย บานซํายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4713. นางสาววนัเพญ็ แสนธรรมมา บานซํายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4714. นายพเิศษ สุนทรส บานซํายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4715. นายอดุลยแ พลประเสริฐ บานซํายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4716. นายธรัตพนธแ วทิยแบญุประคม บานซํายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4717. นางสังเวยีน กิจเชื้อ บานดอนแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4718. นางรัตนาภรณแ ธงหาร บานดอนหนัโนนหนิแห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4719. นายสมพร ศิริแกว บานดอนหนัโนนหนิแห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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4720. นายอวยชัย วงษแปใญญา บานแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4721. นางพนิดา ศตสุรตานนทแ บานธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4722. นางวนิัย ตะภเูขียว บานธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4723. นายผจญ ชาญรอบรู บานธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4724. นางนริชยา ศึกษา บานนากานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4725. นางเยาวภา เอติรัตนแ บานนากานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4726. นางวนิดา ชองเชิญ บานนากานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4727. นางสมพร แกวพรม บานนากานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4728. นางสาวธวลัรัตนแ หาญเชิงชัย บานนากานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4729. นางหทยัรัตนแ ศศิวรกานตแ บานนากานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4730. นางสาวกมลวรรณ ทพิยเนตร บานนากานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4731. นางสมนึก แกวตา บานนาคํานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4732. นางปรียาภรณแ สุริยา บานนาง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4733. นางจันทรแหอม แกวบานเหลา บานนาชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4734. นางจันทราภรณแ นวลคํามา บานนาชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4735. นางจุรินทรแ ธนะภมูิชัย บานนาชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4736. นางนันทพร ศรีบญุเรือง บานนาชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4737. นางสาวรําพรรณ ถานอาจนา บานนาชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4738. นายประหยัด แกวบานเหลา บานนาชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4739. นายจีระ อรรคฮาด บานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4740. นายวฒิุชัย วรครบรีุ บานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4741. นายสุเมธ ดีชัยชนะ บานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4742. นายอภชิาติ อินทรา บานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4743. วาที่ ร.ต.วญิโู สุธรรมฤทธิ์ บานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4744. นายประภาส สีกา บานนาเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4745. นายอาวธุ นมัสศิลา บานนาเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4746. นางคําปิๆน มวลมนตรี บานนาเพยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4747. นางสาวเกษร มาขน บานนาแพงคุรุรัฐสามมัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4748. นางวงเดือน นาหก บานนาสีนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4749. นางอุบลรัตนแ รินลา บานนาสีนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4750. นายศุภลักษณแ พรรณโรจนแ บานนาสีนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4751. นางสุรางคแรัตนแ พรมเหลา บานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4752. นายสมคิด แปนุน บานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4753. นายสมใจ ธรรมลา บานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4754. นายสุภกิจ วรรณคํา บานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4755. นายวรีะ อาจเอี่ยม บานนาอุดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4756. นางอรุณี แพงไทย บานโนนโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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4757. นายสนิด ออนสา บานโนนโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4758. นางกัญญา เครือประเสริฐกุล บานโนนคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4759. นางจันทรแเพญ็ หมวดโพธิก์ลาง บานโนนคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4760. นางวงเดือน เพยีศักด์ิ บานโนนคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4761. นายวนัทติยแ ศรีบริุนทรแ บานโนนงามศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4762. นายอุทยั ภวูนารถ บานโนนงามศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4763. นายอนุชัย ศิริชัยโชค บานโนนจั่นหวยแสงพรสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4764. นางอุทมุพร ชีวานุตระ บานโนนชาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4765. นายลือชัย สําราญ บานโนนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4766. นางบวัลํา เวยีงยศ บานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4767. นางสุนิตรัตนแ ดีโนนโพธิ์ บานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4768. นางสุรัตนาภรณแ ศาสตรแนอก บานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4769. นายนิราช ดีโนนโพธิ์ บานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4770. นายพงษแศิลป ภาคสูงเนิน บานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4771. นายทวี บรรดาศักด์ิ บานโนนทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4772. นายบณัฑิต เหลาสุขา บานโนนทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4773. นายธรรมวทิยแ หนูบญุ บานโนนทองหลางประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4774. นางเข็มทราย ภกูองชัย บานโนนทนัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4775. นางนภาพร โพธิจ์ันทรแ บานโนนทนัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4776. นางละออ บํารุงเชื้อ บานโนนทนัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4777. นายไชยนันทแ คําเวยีง บานโนนทนัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4778. นายนพมงคล ไพศาล บานโนนทนัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4779. นางนันทกิานตแ กงสะเด็น บานโนนบรุุษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4780. นายประกอบ บวัจังหรีด บานโนนบรุุษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4781. นายนอย กงสะเด็น บานโนนลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4782. นางสิริลักษณแ สามารถ บานโนนลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4783. นางวนีัส สมใจ บานโนนสวางทากระบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4784. นางอังศุมาลิน ภพูนัลา บานโนนสวางทากระบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4785. นางพสิมัย ผังรัมยแ บานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4786. นางอรอุมา ธารากุลทพิยแ บานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4787. นางสาวอุมาพร สวสัด์ิศรี บานโนนหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4788. นายโสพล มาตยแวเิศษ บานโนนหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4789. นางจินดา จันทรแทอง บานโนนหวานไฟประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4790. นางพจมาลยแ ฆองคํา บานโนนแหลมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4791. นางสุปใญญา เหลาทอง บานปาุกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4792. นายสมวา เพยีศักด์ิ บานปาุกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4793. นายสุวทิยแ ลีลาศ บานปาุกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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4794. นางเยาวเรศ บูแกว บานพระบาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4795. นางอรสา โทพนัธแ บานพระบาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4796. นายสุริยะ ชิดทอง บานพระบาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4797. นางขวญัใจ พลนิกร บานโพนเพก็วทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4798. นางลําไพร มนูศิลป บานฟาูเหล่ือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4799. นายคมสัน หลาวมา บานฟาูเหล่ือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4800. นายบริบรูณแ ชนะชัย บานฟาูเหล่ือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4801. นายสุจินดา หณุสิงหแ บานฟาูเหล่ือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4802. นางนิวาส จันทรแไข บานภมููลเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4803. นางริยาภรณแ ศรีสุโคตร บานเม็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4804. นางลําใย วฒันวไิลกุล บานเม็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4805. นายเขียว ศรีสุโคตร บานเม็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4806. นายชัยศักด์ิ วฒันวไิลกุล บานเม็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4807. นายอวน ศรีมาน บานเม็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4808. นางประภาพร ตรีเหลา บานยอดหวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4809. นางอมรา ผลานิสงคแ บานรองแซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4810. นางกัญญมน ปุุงฆอง บานรองสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4811. นางพนิดา สาสิมมา บานรองสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4812. นางอมรรัตนแ พงษแสุวรรณ บานรองสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4813. นายทรงฤทธิ์ สาสิมมา บานรองสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4814. นายทกัษณิ วรรณโชติ บานรองสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4815. นายสิทธโิชค ดีศรี บานรองสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4816. นางสุปราณี บนัเทงิใจ บานวงัขอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4817. นางสุภาวดี ฝุายบญุ บานวงัขอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4818. นายนิพนธแ พลกลาง บานวงัขอนแดงหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4819. นางสาวจันเที่ยง จินดาพงษแ บานวงัยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4820. นายประวทิยแ จําปานิล บานวงัยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4821. นางลําพรวน บบุผา บานวงัสวาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4822. นายนุโยค บบุผา บานวงัสวาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4823. นางฐิติรัช ดอนโชติ บานศรีสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4824. นางสาวกมลทพิยแ โคตรนรินทรแ บานศรีสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4825. นางสาวสมจิตร คงพรุิณ บานศรีสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4826. นางวลิาวรรณ ภมูาศ บานสงเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4827. นายสุรศักด์ิ จันทะแจม บานสงเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4828. นางเจียม กงสีหา บานสวางดอนชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4829. นางบริมาส ตัวงาม บานสารจอดรองกลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4830. นางอารีรัตนแ แสนยายนตแ บานสารจอดรองกลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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4831. นางสาวรภทัภร ศิริปรุ บานสําราญหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4832. นายประพศิ ทองบุ บานสําราญหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4833. นายไกรศร พึ่งภพ บานโสกจานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4834. นายประยูร ทพัทะมาตยแ บานโสกหาดสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4835. นายประหยัด ดวงแสง บานโสกหาดสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4836. นางภทัราวดี ชุมมุง บานหนองกุงคชสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4837. นางนิรมล ทนีอย บานหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4838. นางปยิะวดี ปรัุมพกา บานหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4839. นางศิรประภา ใจชื่น บานหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4840. นางสุริมา ศรีเจ็ก บานหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4841. นางอารีนิจ ทองสีดา บานหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4842. นางอุบล ชาญรอบรู บานหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4843. นายเทวนิทรแ ทนีอย บานหนองเขียดมิตรภาพที่ ๒๐๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4844. นางศิริวรรณ ณ พล บานหนองตาไกตลาดหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4845. นายวเิชียร ชัยดีจันทรแ บานหนองตาไกตลาดหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4846. นางประไพร มูลตรี บานหนองตาไกพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4847. นางสาวจารุณี ลาปะ บานหนองตาไกพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4848. นางสาววงษแเดือน ทนจันทา บานหนองทุมประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4849. นายสนัด บาลเย็น บานหนองทุมประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4850. นายกฤษฎา โซมาลา บานหนองทุมประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4851. นางนิรมล ดวงเทยีน บานหนองนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4852. นางวไิลลักษณแ หลาคํา บานหนองนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4853. นางอรพนิ ยางปอูม บานหนองนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4854. นายภญิโญ บตุรโพธิศ์รี บานหนองนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4855. นายลันดวน มั่นคง บานหนองนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4856. นางศรีภศิาล นกไม บานหนองนาคําประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4857. นางดวงจันทรแ สินไธสง บานหนองโนประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4858. นางสุปรียา ละครขวา บานหนองโนประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4859. นายถาวร จิบจันทรแ บานหนองโนประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4860. นางทศัฎาพร ทยุเวยีง บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4861. นางนิตยา แพงสัมฤทธิ์ บานหนองบวัโนนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4862. นางพรลภสั สุขชีวี บานหนองบวัโนนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4863. นายมานัด กําเหนิดหลม บานหนองบวัโนนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4864. นางงามนิตยแ ลิโปู บานหนองบวัโนนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4865. นายสมพงษแ เรือมา บานหนองปลาซิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4866. นางจารุวตัร คงเมือง บานหนองผือจําเริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4867. นางฉววีรรณ วงศแสุย บานหนองผือจําเริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕



133

4868. นางสาวสุดสงวน จันชมภู บานหนองผือราษฎรแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4869. นายชนาธปิ ศรีสวาง บานหนองผือราษฎรแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4870. นางดอกไม โนพนัธุแ บานหนองไผดุสิตประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4871. นางสราญลักษณแ แกนนาคํา บานหนองไผดุสิตประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4872. นางอัจฉรา สุดสะอาด บานหนองไผดุสิตประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4873. นางอุไรลักษณแ แสนสมบติั บานหนองไผดุสิตประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4874. นางนันทนา เวชกุล บานหนองไผนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4875. นายไพศาล โชติกาญจนา บานหนองไผนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4876. นางอรวรรณ จันทรแผิว บานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4877. นายประเสริฐ ภบูงัดาว บานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4878. นายพลกฤษณ ศึกษา บานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4879. นางกนกอร บรรทมุพร บานหนองพูวงัหนิซา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4880. นายสงา สารพนัธุแ บานหนองพูวงัหนิซา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4881. นางกัลลแชลา คายเพชร บานหนองเม็กหนองทุมโนนศิลาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4882. นางชนิตา ทบัแกว บานหนองเม็กหนองทุมโนนศิลาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4883. นางสุรีรัตนแ เคนจันทรแทา บานหนองเม็กหนองทุมโนนศิลาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4884. นางสมปอง มังคละ บานหนองแวงภเูขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4885. นางจุลจิฬา พชิัย บานหนองศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4886. นางสาวจริาภรณแ เพชรประไพร บานหนองศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4887. นายทพิรัก เพดิภเูขียว บานหนองศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4888. นางนุชกานตแ ขอยุน บานหนองสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4889. นายประหยัด นาคสุวรรณ บานหนองสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4890. นายวศัพล หมื่นพฒั บานหนองสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4891. นายเกรียงศักด์ิ ดวงตะวงษแ บานหนองเสาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4892. นายสมาน โสมาศรี บานหนองเสาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4893. นางจินตนา ศรีสุนนทแ บานหนองแสงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4894. นางดวงจันทรแ สมศรี บานหนองหนามแทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4895. นางศิริฑูรยแ วฒิุกําชัย บานหนองหวาโพนศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4896. นายมานพ ศิริคํา บานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4897. นายวเิชียร หมื่นชั่ง บานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4898. นางจินตนา มีทอง บานหนองไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4899. นางสาวสายรุง ทองภู บานหนองไฮ-วงัขอนยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4900. นางอําพร ลาสอน บานหนองไฮ-วงัขอนยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4901. นางอินทริา ชัชวาลยแ บานหนองไฮ-วงัขอนยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4902. นางสาวสุดารัตนแ แกวคําแสน บานหวยอรุณหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4903. นางทศันียแ แกวปาุระกํา บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4904. นางธติิพา สีดาราช บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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4905. นางน้ําฝน เดชแพง บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4906. นางพสิมัย หอคนดี บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4907. นางยุพนิ สีกา บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4908. นางลัดดาวลัยแ สรอยมณี บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4909. นางสนอง แซงสีนวล บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4910. นางสากล ภมูี บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4911. นายศิริพงคแ สมอุมจารยแ บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4912. นายสุริยันตแ หอคนดี บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4913. นางสาวดรุณี ศรีบริุนทรแ บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4914. นายสุทธพิงษแ ทะกอง บานหวาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4915. นางลัดดา ธนะภมูิชัย บานหวันาจระเขหนองแปน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4916. นายวฑูิรยแ บงึลี บานหวันาจระเขหนองแปน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4917. นางนิภา หลาวมา บานหวับงึสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4918. นางอุไรรัตนแ ศรีพรหม บานหวับงึสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4919. นางสมร ไพรต่ืน บานหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4920. นางอรวรรณแ แพงบบุผา บานเหลาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4921. นายประวติั คายเพชร บานเหลาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4922. นางดวงจันทรแ ทพิยแโกมล บานแหประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4923. นางพสิมัย ทยุเวยีง บานแหประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4924. นายสมชาย อวนพรมมา บานแหประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4925. นายแสงดาว เชิดชู บานแหประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4926. นายบนัทกึ คงพรุิณ บานใหมโสกสมกบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4927. นางวนิดา เมฆสงคแ บานอางศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4928. นายไพโรจนแ พลพมิพแ บานอางศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4929. นายเคมี เพดิภเูขียว บานอาจสามารถ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4930. นายนพดล แสงงาม บานอาจสามารถ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4931. นางโสภา จันทรแศรี ฝายหนิหนองทุมหนองทองศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4932. นายสมชาย นิธปิใญญา ฝายหนิหนองทุมหนองทองศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4933. นายสวรรคแ นาคสุวรรณ ฝายหนิหนองทุมหนองทองศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4934. นางนิลุบล งามฉลวย ภเูวยีงวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4935. นายเสนหแ ชนปกาสิทธกิุล ภเูวยีงวทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4936. นางกมนฤดี อันศรีเมือง ภหูานศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4937. นางสาวชนาธนิาถ โพธศิรี ภหูานศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4938. นายธรีะพงษแ เจิดภเูขียว ภหูานศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4939. นายประจวบ แกวเรือง ภหูานศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4940. นางยุพนิ สีชมภู วงัหนิลาดวงัเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4941. นายจิระ ลีลาศ วงัหนิลาดวงัเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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4942. นายสนอง ขุนเดช วงัหนิลาดวงัเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4943. นางขวญัเรือน กองแกว วงัหกูวางราษฎรแผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4944. นางสาวชัญญานุช ไรสิงหแ วงัหกูวางราษฎรแผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4945. นายสุรพงษแ ภมูิภกัด์ิ วงัหกูวางราษฎรแผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4946. นางยุวพศิ ปใจมนตรี สวนกลวยหวยชัยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4947. นางจารุรัตนแ ราชชมภู สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4948. นางรุงทพิยแ พรหมหลวงศรี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4949. นางรุจาภา ประถมวงษแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4950. นางวนิดา รัตนรุงโรจนแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4951. นายจารุกิตต์ิ เจนดง โสกเต็นวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4952. นางกรรฑิมา แขนา โสกหางศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4953. นางเกษตรนันทแ ศักขวา โสกหางศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4954. นางสาวกนกอร ดุมชัยภมูิ โสกหางศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4955. นางอรทยั วงษแเชียงยืน หนองกระแหลงกระเดาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4956. นายนิติญวฒันแ วรรทวี หนองกระแหลงกระเดาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4957. นายบญุเยี่ยม แกวตา หนองกระแหลงกระเดาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4958. นายสุพรรณ ระพรหมมา หนองกระแหลงกระเดาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4959. นายอิสรพงษแ พมิพแพงษแ หนองกุงเซินหนองโนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4960. นายสุรพล แสนสุภา หนองกุงเซินหนองโนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4961. นางจรรยพร ขึ้นนกขุม หนองกุงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4962. นายบณัฑิต ขืนเขียว หนองกุงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4963. นายบวัเรียน นามสม หนองกุงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4964. นางสมพศิ กิตติภกัดีกุล หนองกุงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4965. นางจุรีรัตนแ เลืองวฒันะวนิช หนองขามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4966. นางจุไรรัตนแ พมิพระลับ หนองขามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4967. นางนพวรรณ พลอนันตแเดช หนองขามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4968. นางประภสัสร นนทจิตร หนองขามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4969. นางพศิมัย วฒันะ หนองขามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4970. นางสาวพรรณิภา แซงสีนวน หนองขามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4971. นายวรวฒันแ วฒันะ หนองขามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4972. นางจํานงคแ พลลัง หนองผักแวนโปงุสังขแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4973. นางสาวจิรนันทแ สุการะกิจ หนองผักแวนโปงุสังขแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4974. นายวรชาติ แฝงเพชร หนองผักแวนโปงุสังขแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4975. นายสมศักด์ิ เชื้อนาหวา หนองผักแวนโปงุสังขแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4976. นางพรรธนะศรี ชัยบตุร หนองไผพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4977. นางรัตนา พานหลา หนองไผพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4978. นางอนงคแ ขนชัยภมูิ หนองไผพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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4979. นายนิคม คําภเูวยีง หนองไผพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4980. นางปณุยวรีแ วฒิุเจริญสิทธิ์ หนองไผพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4981. นางเพญ็ศรี คําภาหลา หนองโพนนาหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4982. นางอมร จันทรแไข หนองโพนนาหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4983. นายฉกรรจแ จันทรแไข หนองโพนนาหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4984. นางจีระวรรณ ใจซ่ือ หนองมวงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4985. นางพมิล เรือนสอน หนองมวงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4986. นางสมจิตร วรรณชัย หนองมวงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4987. นายพสัิณหแ ทะมานันทแ หนองมวงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4988. นางกองทรัพยแ วทิยา หนองแสงวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4989. นางจิตลดา แสนบรุาณ หนองแสงวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4990. นางสมจิตร ศรีบริุนทรแ หนองหอยเทพเทวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4991. นางสาวชนิสรา ศรีพรหม หนองหอยเทพเทวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4992. นายวจิักษณแ ศิริสุข หนองแหววงัมนศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4993. นางนริศรา จันทะนาม หวยชันวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4994. นางบญุจง สุพนัทวี อนุบาลชุมแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4995. นางจริยา นิตยา อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4996. นางเต็มดวง กาฬะพนัธแ อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4997. นางประเพยีร หาญสมัคร อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4998. นางวฒันาพร อาคมคง อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

4999. นางศุภทธา พลสาร อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5000. นางสาวยุพนิ ชินพลทราย อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5001. นางสิริญา วิง่เดช อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5002. นายกําพล ดําเนตร อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5003. นายคําบอ ลากูล อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5004. นายจรัล มาตราคิด อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5005. นายฉลอง ศรีทน อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5006. นายชาญณรงณแ แขนา อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5007. นายศักด์ิเกษม ศรีพลเรือน อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5008. นายโสภา นามนวด อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5009. นายเอกชัย อาคมคง อนุบาลภเูวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5010. นางราตรี โคตรธสิาร อนุบาลรวมฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5011. นายพรศักด์ิ วงศแโสภา อนุบาลสีชมพู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5012. นางนิภาวลัยแ วจันเจริญ อางทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5013. นางสาวหทัยทิพยแ แสงชาติ อางทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5014. นายวลัิย เทยีมประชา อางทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕

5015. นายศึกษติ แซงดานุช อางทองวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขอนแกน เขต ๕
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5016. นางลัดดา พนัชนัง โรงเรียนตังเอ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5017. นางสมคิด แซเตียว โรงเรียนตังเอ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5018. นางสาวจรีรัตนแ วงษแจินเพชรแ โรงเรียนตังเอ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5019. นางสาวมาลีวรรณ มนัสปใญญากุล โรงเรียนตังเอ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5020. นางสาววารุณี โอภาษี โรงเรียนตังเอ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5021. นางสาววไิลพร เวฬุรัตนะ โรงเรียนตังเอ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5022. นางสาวสโรชา พรมจันทรแ โรงเรียนตังเอ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5023. นางสุวรรณี ดวงแจมใส โรงเรียนตังเอ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5024. นางสาวประมวล ลิขิตสุทธกิุล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5025. นางกรรณิกา รัตนะนาม โรงเรียนบานแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5026. นางกันยา เงินมาก โรงเรียนบานแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5027. นางคณิดา พานิชรัตนแ โรงเรียนบานแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5028. นางฉรียา บรรจง โรงเรียนบานแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5029. นางบษุบา ไหลวจิิตร โรงเรียนบานแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5030. นางเรณู บญุธรรม โรงเรียนบานแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5031. นางลาวลัยแ ศรีมหาพรหม โรงเรียนบานแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5032. วาที่รอยโทกมัพล ผลพฤกษา โรงเรียนบานแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5033. นางเกื้อกูล ทองวเิวก โรงเรียนบานเขาแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5034. นางบญุเรือง จําปาจูม โรงเรียนบานเขาแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5035. นางสุภาพร ธติิลักษณแ โรงเรียนบานเขาแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5036. นางสาวแกว ภบิาลวงษแ โรงเรียนบานเขามะปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5037. นางสาวนิภา อินยะฤทธิ์ โรงเรียนบานคลองลาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5038. นางสาวราตรี จิตตแธรรม โรงเรียนบานคลองลาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5039. นางสุกัลยา วรีพงษแ โรงเรียนบานคลองลาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5040. นางอรุณรุง สุขเกลอ โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5041. นายพชิัย ธนะทรัพยแทอง โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5042. นางสมลักษณแ นอยตามโต โรงเรียนบานชองกะพดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5043. นางสาววิลาวรรณ ตุพมิาย โรงเรียนบานชองกะพดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5044. นางสุพชิญา กะจะวงษแ โรงเรียนบานชองกะพดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5045. นายนิรัญ ผิวผา โรงเรียนบานชองกะพดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5046. นายปรีชา วเิศษสงวน โรงเรียนบานชองกะพดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5047. นายธานินทรแ ปริญโญกุล โรงเรียนบานชองกะพดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5048. นางรมณี แสงจันทรแ โรงเรียนบานชําโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5049. นางสาวกัณฐิกา สุระโคตร โรงเรียนบานซอยสอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5050. นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ โรงเรียนบานซอยสอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5051. นางมลฤดี บญุญะโกศล โรงเรียนบานตนกระบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5052. นางแสงอรุณ ผดุงสมบติั โรงเรียนบานตนกระบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑
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5053. นางอัจฉรา ขวญักิจบญุชัย โรงเรียนบานตนกระบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5054. นางสุวฒันา วฒิุจักร โรงเรียนบานเตาหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5055. นางจิดาภา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานเนินจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5056. นางปรีเปรม ชิตอรุณ โรงเรียนบานเนินจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5057. นางอรัญญา แสงสุวรรณ โรงเรียนบานเนินจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5058. นายพนิิจ คณะดี โรงเรียนบานเนินจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5059. วาที่รอยตรีมนตรี กาบตุม โรงเรียนบานเนินจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5060. นางสาวอมิตดา ชีววริิยะนนทแ โรงเรียนบานบอไฟไหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5061. นางศิละพร มณีคํา โรงเรียนบานโปงุววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5062. นางสาวนพรัตนแ ภริมหวาด โรงเรียนบานโปงุววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5063. นางสาวพรทพิยแ ตรีสกุลวงษแ โรงเรียนบานโปงุววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5064. นางสาวประสมศรี บญุสิทธิ์ โรงเรียนบานมาบโอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5065. นายชาญกิจ พฤกษากิจ โรงเรียนบานไรเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5066. นางแธทรีญา เปดิปใญญา โรงเรียนบานวงัไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5067. นางสาวดวงใจ สุดใจ โรงเรียนบานวงัไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5068. นางสาวมาลินี หมื่นไวยแ โรงเรียนบานวงัไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5069. นางสาวสุกัญญา โถสุวรรณแ โรงเรียนบานวงัไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5070. นางสาวขวญัใจ ปอูมพระเดช โรงเรียนบานวงัอีแอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5071. นางสาวรุจิเรธ สุดสงวน โรงเรียนบานวงัอีแอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5072. นายสมพล ประเสริฐสังขแ โรงเรียนบานวงัอีแอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5073. นางสุวพชัร บตุรฉัยยา โรงเรียนบานสะพานเลือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5074. นางหนูนอย เกตุจํานงคแ โรงเรียนบานสะพานเลือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5075. นางสาวเนื้อนอง ไชยโชติ โรงเรียนบานหนองเจ฿กสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5076. นางชุติมนฑนแ ยมหา โรงเรียนบานหวงกระแจะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5077. นางนันทพร เวชมณี โรงเรียนบานหวงกระแจะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5078. นางพฒันา สิมทอง โรงเรียนบานหวงกระแจะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5079. นางภาวพนัธนแ พจนแโสภณ โรงเรียนบญุสมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5080. นางละเมียด พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบญุสมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5081. นางสาวบรรเทา ปุุงคํานอย โรงเรียนบญุสมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5082. นางสาวสมปอง นิยมศิลป โรงเรียนบญุสมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5083. นางสําอาง อุสิมาศ โรงเรียนบญุสมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5084. นางสุจินดา วรีะธรรม โรงเรียนบญุสมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5085. นางสาวดาวเรือง ทาหนิ โรงเรียนบญุสมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5086. นางสุดใจ มุงจองกลาง โรงเรียนบญุสมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5087. นางชลธชิา อาจยุทธ โรงเรียนบญุสมอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5088. นางศิรประภา เซ่ียงฮะ โรงเรียนบญุสมอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5089. นายวชิัย วงศาโรจนแ โรงเรียนบญุสมอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑
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5090. นายพชิญาน ดิษฐเวชชัย โรงเรียนบญุสมอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5091. นางณัฏฐวรียแ หวัหวา โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5092. นางดวงใจ ศรีเจริญ โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5093. นางระววีรรณ ชาวไร โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5094. นางสาวกาญจนแโกมุท รัตนธรรมถาวร โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5095. นางสาวมนสิชา บญุเทยีม โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5096. นางสุรียแ ถีนารมยแ โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5097. นางอรสา มัชฌิมา โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5098. นางอังคณา ศรีวฒันะ โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5099. นางอัมพร ถือสัตยแ โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5100. นางอุไร ประสมสุข โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5101. นายกฤษฎา แสวงการ โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5102. นายดนัย นาชัยดี โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5103. นายธรรมรงคแ ยศเครือ โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5104. นายนพดล ถีนารมยแ โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5105. นายปยิะณัฐ บญุรอดรักษแ โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5106. นางศศิธร แจมโภคา โรงเรียนประดิษฐแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5107. นางดวงสมร สาริการ โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5108. นางนงนุช สัตยแพานิช โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5109. นางปรียาภรณแ ขมสนิท โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5110. นางภทัรพร บรรจง โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5111. นางมุกดา ซ่ือตรง โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5112. นางรัชฎา อนันตวงศแ โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5113. นางวนัดี ประเสริฐสกุล โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5114. นางศศิธร เจริญกิจ โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5115. นางสมฤดี ชิดศรี โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5116. นางสาวปริมญาขวัญ ราชาธริาช โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5117. นางสาวรัตยา พทัราภรณแ โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5118. นางอรทยั สุขสวสัด์ิ โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5119. นางอรวรรณ วงศแเขาออน โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5120. นายพนิโย ไขศรี โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5121. นายพนิัน ชิดศรี โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5122. นายรังสิมา กิจสุวรรณ โรงเรียนยอแซฟวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5123. นางธญัยธรณแ พพิธิธนสุขสิน โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5124. นางวราพร ศิริวรรณ โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5125. นางสาวกิง่กาญจนแ มั่งค่ัง โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5126. นางสาวจีรนุช บรุาณรมยแ โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑
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5127. นางสาวณัฐฐา สินบํารุง โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5128. นางสาวนงลักษณแ สันจิตร โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5129. นางสาวสมศิริกุล หวัใจ โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5130. นางสาวหนึ่งฤทัย สามกองงาม โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5131. นางสาวอัญชลี เรงรอน โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5132. นางสาวยุวดี ลอคํา โรงเรียนลัมแบรตแพชิญาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5133. นางเกศินี สิทธโิชติ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5134. นางจินตนา สุนทร โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5135. นางฐิติวรดา พลบตุร โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5136. นางนงเยาวแ ธรรมจันทรแ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5137. นางนวลปรางคแ ไชยเจริญ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5138. นางปานทพิยแ สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5139. นางปยิพร ชัยศักด์ิประเสริฐ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5140. นางมารยาท อานามนารถ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5141. นางสรินทร รัตนสรอย โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5142. นางสาวขจติพรรณ ศรีประเสริฐ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5143. นางสาวจันทรรัตน หวัใจ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5144. นางสาวชลธร บวัตูม โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5145. นางสาวชาลิดา เหด็ตุม โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5146. นางสาวนพมาศ วสิพนัธแ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5147. นางสาวนันทภคั สารเนตร โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5148. นางสาวพรพมิล เอี่ยวชู โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5149. นางสาวรุงนภา ทองเกิด โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5150. นางสาววชัรี น้ําจันทรแ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5151. นางสาววไิลวรรณ ศิริธรรม โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5152. นางสาวสุรียแรัตนแ พลูทรัพยแ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5153. นางสาวอภริดี งามไสว โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5154. นางอังคณา เหลารักผล โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5155. นายเทวา หรัิญโรจนแ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5156. นายพนา วทิยานุกรณแ โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5157. นายโอฬาร กองจินดา โรงเรียนลาซาลจันทบรีุ(มารดาพทิกัษแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5158. นางสาววนัทนา แกวสีมวง โรงเรียนวดัเกาะขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5159. นายมนตรี ประทมุวงศแ โรงเรียนวดัเกาะขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5160. นางสาวนงลักษณแ บญุสวสัด์ิ โรงเรียนวดัเกาะขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5161. นางอุดมลักษณแ สุวรรณเจริญ โรงเรียนวดัเกาะโตนด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5162. นางสาวเรวดี โหนแหยม โรงเรียนวดัแกงหางแมว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5163. นางอติภา บวัแกว โรงเรียนวดัแกงหางแมว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑
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5164. นายโกเมท มิ้นคง โรงเรียนวดัแกงหางแมว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5165. นายตฤณศิษฐแ ราชนิยม โรงเรียนวดัแกงหางแมว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5166. นางธวิตี การบญุ โรงเรียนวดัขุนซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5167. นางวนัเพญ็ เขงกรอก โรงเรียนวดัขุนซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5168. นางสาวทศันียแ เจ็ดจําลอง โรงเรียนวดัขุนซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5169. นายถิรวฒันแ ถัมพาพงษแ โรงเรียนวดัขุนซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5170. นายสมชาย เมโฆ โรงเรียนวดัขุนซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5171. นายสมยศ ฟุูงเฟืๆอง โรงเรียนวดัขุนซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5172. นายเอกลักษณแ สีฉ่ํา โรงเรียนวดัขุนซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5173. นายเดชา พลูวงศแ โรงเรียนวดัขุนซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5174. นางละเอียด ธนะทรัพยแทอง โรงเรียนวดัเขานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5175. นางสาวเยาวรัตนแ ปล้ืมใจ โรงเรียนวดัโขดหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5176. นายณัฐวฒิุ รสชื่น โรงเรียนวดัโขดหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5177. นางจันทรา ชํานาญชล โรงเรียนวดัคลองขุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5178. นายปราโมทยแ ผลอุดม โรงเรียนวดัคลองขุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5179. นางนพนันตแ โชคนิยมธรรม โรงเรียนวดัจันทนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5180. นางพศิมัย มลาสานตแ โรงเรียนวดัจันทนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5181. นางวรรณญา ปิๆนเจริญ โรงเรียนวดัจันทนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5182. นางสมพร แสงประทมุ โรงเรียนวดัจันทนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5183. นางสําเนา จิตนาวสาร โรงเรียนวดัจันทนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5184. นางสุกัญฐพฒันแ บวัเผ่ือน โรงเรียนวดัจันทนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5185. นางเสาวภา อังศุสิงหแ โรงเรียนวดัจันทนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5186. นางแสงนิสา แกวสวาง โรงเรียนวดัจันทนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5187. นางอุบล นิลพนัธแ โรงเรียนวดัจันทนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5188. นางนิตยา ศรีกลํ่า โรงเรียนวดัชางขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5189. นางสาวอมรา บําบดัทกุขแ โรงเรียนวดัชางขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5190. นางปนัดดา เร่ิมรักษแ โรงเรียนวดัดอนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5191. นางสาววรรณภา บญุเกิด โรงเรียนวดัดอนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5192. นางสมศรี ปาละกะวงศแ โรงเรียนวดัทุงเบญจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5193. นางจันทร บญุรอดรักษแ โรงเรียนวดันายายอาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5194. นางเพญ็สิริ ดีเสมอ โรงเรียนวดัเนินสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5195. นายมณเฑียร สอนธรรม โรงเรียนวดัเนินสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5196. นางวรวรรณ มวงทองเกตุ โรงเรียนวดัโปงุแรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5197. นางสาวพรรณทวี พทิกัษแผล โรงเรียนวดัโปงุแรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5198. นายมงคล ศรีมหาพรหม โรงเรียนวดัโปงุแรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5199. นางธญัญารัตนแ ตันตวาที โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5200. นางปราณี ชินวฒันแ โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑
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5201. นางสาวบรุารักษแ สามิภกัด์ิ โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5202. นางสุทธธิาดา ฮายีมา โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5203. นายสมชาย สกุลนอก โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5204. นางสาวสุพร ทองดี โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5205. วาที่รอยตรีสุรชัย ภัทราภรณแไพบูลยแ โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5206. นางนงคแเยาวแ สังคีรี โรงเรียนวดัพลับพลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5207. นางบหุงา แนวชาลี โรงเรียนวดัพลับพลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5208. นางพศิสมัย ตอพล โรงเรียนวดัพลับพลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5209. นางมารศรี ชมยินดี โรงเรียนวดัพลับพลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5210. นางลาวลัยแ อรุณโณ โรงเรียนวดัพลับพลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5211. นางวนัทนา ธารารัตนแสาธติ โรงเรียนวดัพลับพลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5212. นางเพยีงใจ รสชื่น โรงเรียนวดัโพธิลั์งกามิตรภาพที่ ๑๗๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5213. นางภธัรวดี สุรพศิาลพฒันแ โรงเรียนวดัโพธิลั์งกามิตรภาพที่ ๑๗๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5214. นางสาวธารทพิยแ ตันติปาละ โรงเรียนวดัโพธิลั์งกามิตรภาพที่ ๑๗๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5215. นางอัมพร สาระลึก โรงเรียนวดัโพธิลั์งกามิตรภาพที่ ๑๗๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5216. นางยุพา รัตโนภาส โรงเรียนวดัรําพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5217. นางลําใย รัตนพนัธุแ โรงเรียนวดัรําพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5218. นายวชิัย สรอยกูล โรงเรียนวดัรําพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5219. นางศรีเวยีง ประสมสาสตรแ โรงเรียนวดัสามผาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5220. นางสาวปรานอม อองละออ โรงเรียนวดัสามผาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5221. นายสมบติั สละชั่ว โรงเรียนวดัสามผาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5222. นายมานพ สารศิลป โรงเรียนวดัสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5223. นางชนิศา ศรีกระจาง โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5224. นางนิรมล เนินทราย โรงเรียนวดัหนองสีงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5225. นางดุษณี บรรจง โรงเรียนวดัหนองแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5226. นางนิชรัตนแ หงษแทอง โรงเรียนวดัหนองแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5227. นางสาวบญุเรือน ปอูงหมู โรงเรียนวดัหนองแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5228. นางสิริพนัธุแ มงคลสุข โรงเรียนวดัหนองแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5229. นางกัญญาภคั บตุรธาจารยแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5230. นางจรูญ พุมพวง โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5231. นางจินตนา ทพัรัตนแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5232. นางทชัชกร อานาภรณแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5233. นางนฤมล ทองกอน โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5234. นางนุชนาฏ ลิขิตตานนทแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5235. นางบษุบา จันทสดิษฐ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5236. นางประภาพรรณ ทองสิมา โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5237. นางพงศแสิริ พวงพลับ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑
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5238. นางภคัณิชา สุจินตแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5239. นางมะลิวลัยแ สงวนวทิยแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5240. นางมาลี สิทธพิงษแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5241. นางรัตนา หฤทยั โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5242. นางรุงทพิยแ ราษฎรแเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5243. นางศิริลักษณแ ลวนรัตนแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5244. นางศุภานัน วเิศษศรี โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5245. นางสาวบวัหลวง วรวทิยาทร โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5246. นางสาวพลับพลึง นาคสกุล โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5247. นางสาววรางคณา ลลิตพงศแสกุล โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5248. นางสาววชิุณี บญุจทติยแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5249. นางสาวศิริวรรณ วงษแบรูพา โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5250. นางสาวศิริวรรณ เชื้อแกว โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5251. นางสาวอัมพร สุโรพนัธแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5252. นางสุดา เจียรสถิต โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5253. นางสุภาพร อองละออ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5254. นางอุมา วสุิทธแิพทยแ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5255. นายชัยพงษแ แกวสวาง โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5256. นายธนาภทัร ผาฏนิิธชิาติ โรงเรียนสตรีมารดาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5257. นางกาญจนา กมุทโยธนิ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5258. นางจารุนันทแ สุธาสีกุล โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5259. นางจารุวรรณ อรุณธญัญา โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5260. นางชลลดา ถนอมสัตยแ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5261. นางทวิาพร สุบติัคํา โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5262. นางธรรศญา ไตรรัตนแ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5263. นางนภาวรรณ บญุชุม โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5264. นางนันทา นรากร โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5265. นางปใทมา สฤษฎิ์ศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5266. นางพจนา ดาวไสว โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5267. นางเพยีงนิล ฉิมพสุทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5268. นางมะลิ ภริมยแสุข โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5269. นางรัตนา วะสิโน โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5270. นางวชัรี บรรจงการ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5271. นางสมปอง นาคพงษแ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5272. นางสาวธญัพร ตันหยง โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5273. นางสาวพชิามญชุแ มวงแกว โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5274. นางสาววรสิทธิ์ โกศาคาร โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑
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5275. นางสาววนัทนา ศรีทอง โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5276. นางสาวสมจิตตแ มั่นภกัดี โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5277. นางสาวสมปอง นาคปใ็น โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5278. นางสาวอุไรวรรณ เจริญการ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5279. นางสิริเพญ็ คงประการ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5280. นางอัมพร เนียมละออง โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5281. นางอารียแ สัจจวาที โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5282. นางอารีรัตนแ พลูวงศแ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5283. นางเอนก ดํารงชีพ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5284. นายจิรพงศแ ใจบญุ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5285. นายณัฐพงษแ วงษแแกว โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5286. นายสมมารถ มังคลสุ โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5287. นายวรพนัธแ เพชรางกูร โรงเรียนสฤษดิเดช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5288. นางบํารุง วฒันศาสตรแ โรงเรียนสุดแสวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5289. นางไขมุก ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสุดแสวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5290. นางจริยา ฤทธพิฤกษแ โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5291. นางจันทนา ฝากกาย โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5292. นางจันทรแฉาย ศรีโพธิท์อง โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5293. นางเชณิสา เสมาเงิน โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5294. นางดารารัตนแ ภมูิภกัด์ิ โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5295. นางธนภรณแ วานิชสรรพแ โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5296. นางนิภา โต฿ะสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5297. นางวนัทนา ศีลรักษแ โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5298. นางสาวฐิติวรรณ วฒันรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5299. นางสาวณัฏฐณา อองโอภาส โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5300. นางสาวบษุบา ผลพชื โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5301. นางสาวเปรมฤดี อภวินัทแ โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5302. นางสาวมะลิ ครุปติิ โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5303. นางสาวสมพศิ ไกรนารถ โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5304. นางสาวสิริกาญจนแ เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5305. นางสาวสุนิสา เอกปยิะกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5306. นางสุนทรียแ กอมณี โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5307. นางอมรา บวัเผ่ือน โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5308. นายสุวทิยแ นราศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5309. นางพรกมล พรอมพรชัย โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5310. นางยุพดี ล้ีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5311. นางระพพีร คํานวนแสง โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑
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5312. นางรุงสุรียแ ประสมรัตนแ โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5313. นางวนัดี กิตติกรัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5314. นางศิริวรรณ ศรีสัจจะ โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5315. นางสาวดนยา ภูระหงษแ โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5316. นายธนสิษฐแ มีศิลป โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5317. นายสายชล บญุลอม โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5318. นายสุเมธ พรพานิช โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5319. นางจินตนา กิตติธนะวงศแ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5320. นางนฤมล พนัธแโน โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5321. นางวริษา รัตนสรอย โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5322. นางวชิชุรี ชวยชูวงศแ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5323. นางสมพร ปใๆนเมืองปใก โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5324. นางสาวเดือนเพญ็ ชูสกุล โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5325. นางสาวศรุดา พานทอง โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5326. นางสุชาดา บญุอากาศ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5327. นางอรุณรัตนแ พรฐิติชญากิตต์ิ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5328. นางอุไรวรรณ อรุณโชติ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5329. นายกรกช ชวยชูวงศแ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5330. นายทวศัีกด์ิ สุทธศีล โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5331. นางสาวฐิดา วณิวนักแ โรงเรียนอํานวยวทิยแพฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5332. นางสาวพวงแข พฤษดี โรงเรียนอํานวยวทิยแพฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑

5333. นางศุภาวรีแ นาคคํา โรงเรียน ส. ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5334. นางสาวพชัรา จุนหวัโทน โรงเรียน ส. ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5335. นางสาวอังคณา บญุญะรักษแ โรงเรียนโฆวนิทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5336. นายศิวะรักษแ ชินวงคแ โรงเรียนบานเกาะเปริด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5337. นางกัญญาลักษณแ ปกครอง โรงเรียนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5338. นางวรนุช นิ่มออน โรงเรียนบานเขาแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5339. นางกุญชร เขียวพรม โรงเรียนบานคลองคต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5340. นางวไิล เกตุกัญญา โรงเรียนบานคลองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5341. นางธญัญรัตนแ อินอวม โรงเรียนบานคลองใหญ(โปงุน้ํารอน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5342. นางพิชฌญามณฑแ สามารถ โรงเรียนบานคลองใหญ(โปงุน้ํารอน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5343. นางสาวอรวรรณ เขมะบาล โรงเรียนบานคลองใหญ(แหลมสิงหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5344. นางสาวขนิษฐา ทองไทย โรงเรียนบานชากไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5345. นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล โรงเรียนบานชากไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5346. นางลัดดา ธรรมคงทอง โรงเรียนบานโชคดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5347. นางนงพร ผิวพรรณ โรงเรียนบานซับตารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5348. นางนารี เกื้อกูล โรงเรียนบานซับตารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒
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5349. นางสมจิตร จันพกัลาน โรงเรียนบานซับตารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5350. นางสาวละมุล ทบวงศรี โรงเรียนบานซับตารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5351. นางอรุณพร ครองชนมแ โรงเรียนบานซับตารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5352. นายปรีชา วฒิุเกษตรสกุล โรงเรียนบานซับตารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5353. นางมาลินี จรัลทรัพยแ โรงเรียนบานตรอกนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5354. นางวรรณวนัช ไขแกว โรงเรียนบานตรอกนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5355. นางสาววนัทนียแ เวชทรัพยแ โรงเรียนบานตรอกนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5356. นางหสัยา สุขสาคร โรงเรียนบานตรอกนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5357. นางอังคนา ศิริวมิลกุล โรงเรียนบานตรอกนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5358. นางสาวธญัพรรณ โกศลานันทแ โรงเรียนบานตามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5359. นางอลิษา ต้ังอยูสูง โรงเรียนบานตามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5360. นางอุไร ล้ิมเจริญ โรงเรียนบานตามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5361. นางกันนิกา ทองทมุ โรงเรียนบานตาเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5362. นางญาณิศา เบญ็จกิจ โรงเรียนบานตาเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5363. นางดวงพร จันทรแประดิษฐแ โรงเรียนบานตาเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5364. นางปราณี ประสิทธผิล โรงเรียนบานตาเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5365. นางปองจิรา จตุรวงคแ โรงเรียนบานตาเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5366. นางวรรณิดา ทองมี โรงเรียนบานตาเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5367. นางศุภรัตนแ บบุผาหอม โรงเรียนบานตาเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5368. นางสาวขนิษฐา พรีพล โรงเรียนบานตาเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5369. นางสุปราณี รอบคอบ โรงเรียนบานตาเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5370. นางจารุณี จันทรแศรีชั้น โรงเรียนบานทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5371. นางชฎาภรณแ กุบแกว โรงเรียนบานทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5372. นางสาวยุพา ทองเรือง โรงเรียนบานทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5373. นางอรชุมา ศรีสิงหเดช โรงเรียนบานทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5374. นายชาญชัย จันทรแศรีชั้น โรงเรียนบานทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5375. นางสาวกานดา วนัดี โรงเรียนบานทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5376. นางสาวกมลรัตนแ รุงระวี โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5377. นางสาวจันทรแเพ็ญ กลําภกัด์ิ โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5378. นางสาวบงัอร ศรีสด โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5379. นางสาวอัญชลี มั่งมูล โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5380. นางสุกัญญา ภทูองขาว โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5381. นางเสาวรักษแ ธญัญารักษแ โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5382. นายประภาส นาคประวติั โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5383. นายชูชาติ งามจริต โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5384. นางศรีวรรณ อยูไสว โรงเรียนบานทุงบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5385. นายสุพร พงศแวฑูิรยแ โรงเรียนบานนาสนาดกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒



147

5386. นางขวญัดาว พลอยแหวน โรงเรียนบานเนินมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5387. นางถาวร โหลยาพพิฒันแ โรงเรียนบานเนินมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5388. นางนาฏอนงคแ ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนบานเนินมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5389. นางพวงเพชร เอกฉัตร โรงเรียนบานเนินมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5390. นางเพญ็จันทรแ ผองสวสัด์ิ โรงเรียนบานเนินมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5391. นางมะลิวลัยแ เกลียดความชั่ว โรงเรียนบานเนินมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5392. นางสนทนา ไทยเจริญ โรงเรียนบานเนินมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5393. นายบญุเรือง เอกฉัตร โรงเรียนบานเนินมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5394. นายสุรพล วงษแปรีชา โรงเรียนบานเนินมะหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5395. นางจารุวลัยแ สุทธเิชษฐแ โรงเรียนบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5396. นางทตัชญา นิยมไทย โรงเรียนบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5397. นางจุไรรัตนแ สุรเชษฐแ โรงเรียนบานปะตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5398. นางนิรมล งามจริต โรงเรียนบานปะตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5399. นางสถาพร ทวิาวฒันแ โรงเรียนบานปะตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5400. นายปราโมทยแ แสงสุวรรณ โรงเรียนบานปะตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5401. นายสมเกียรติ โกกิละนันทนแ โรงเรียนบานปะตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5402. นางสรัลชนา นิ่มวาศ โรงเรียนบานปใ็นหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5403. นางสาวสมศรี งามกมลรัตนแ โรงเรียนบานปใ็นหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5404. นายณัฐพล อารีเพื่อน โรงเรียนบานปใ็นหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5405. นายเรวตัร ภแูยม โรงเรียนบานปาุวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5406. นางปานจิตรแ บวัรินทรแ โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5407. นางพตุตาล บตุรละคร โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5408. นางมณีรัตนแ ชุมนิรัตนแ โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5409. นางสาวปณุยนุช ไพยสูตร โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5410. นางหทยัชนก บรรจง โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5411. นายธานิตยแ ชุมนิรัตนแ โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5412. นางสาวนงลักษณแ กองแกว โรงเรียนบานไผลอมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5413. นางสาวศิวดี สุขสําราญ โรงเรียนบานไผลอมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5414. นางมยุรี ปะทกัขินัง โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5415. นางกาญจนา ศิริวฒันเมธานนทแ โรงเรียนบานมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5416. นางนพพร คูณธนา โรงเรียนบานมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5417. นางนพวลัยแ อุตมัง โรงเรียนบานมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5418. นางเยาวพร ชูพงษแ โรงเรียนบานมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5419. นางสกุณา นิโรจนแ โรงเรียนบานมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5420. นางสาวกัญญา หอมประเสริฐ โรงเรียนบานมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5421. นางจุฑามณี สืบวงศแ โรงเรียนบานวงัตัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5422. นายมานพ ชมยินดี โรงเรียนบานสามสิบพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒
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5423. นายโท จินากูล โรงเรียนบานสามสิบพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5424. นางสาวพนุชดา จินากูล โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5425. วาที่พนัตรีกรุณา สืบอุดม โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5426. นางนิตยา คงเพช็รดิษฐแ โรงเรียนบานหนองสลุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5427. นางบานชื่น ผลประพฤติ โรงเรียนบานหนองสลุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5428. นางศิริยา สรวมศิริ โรงเรียนบานหนองสลุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5429. นางสุนันทแ อมรรัตนายุทธแ โรงเรียนบานหนองสลุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5430. นายสมบติั มีสุข โรงเรียนบานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5431. นางพรเพญ็ ถังไชย โรงเรียนบานแหลมสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5432. นางจินตนา เจริญกัลป โรงเรียนบานแหลมสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5433. นางยุพา รมเย็น โรงเรียนปะตงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5434. นางวนัเพญ็ สุบรรณชม โรงเรียนปะตงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5435. นางสาวยาใจ งามสงา โรงเรียนปะตงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5436. นางสาวสุวรรณดี ฉันวจิิตร โรงเรียนปะตงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5437. นายกิจติพงษแ อินทรแบํารุง โรงเรียนปะตงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5438. นายเดชา ศรีเพชร โรงเรียนปะตงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5439. นายประเทอืง มีศรี โรงเรียนปะตงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5440. นางจงกล สัตยาพงษแ โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5441. นางจารุณี พานิชผล โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5442. นางถนอม พรมาชิ โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5443. นางประภสัสร โพธพิฒันแ โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5444. นางปยิะดา ศรีจันทรแ โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5445. นางลัดดาวรรณ ผลอนันตแ โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5446. นางศรีนวล บวัตูม โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5447. นางสาวยุพา เชาวแอารียแ โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5448. นายครรชิต ปรีชาอนันตแ โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5449. นายบนัเทงิ สุขสําราญ โรงเรียนพล้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5450. นางนิปใทมแ สนิทเธอ โรงเรียนมิตรภาพ ๒๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5451. นางวภิา เนินสถาน โรงเรียนมิตรภาพ ๒๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5452. นางวชีญา หอมถวลิ โรงเรียนมิตรภาพ ๒๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5453. นางแกนจันทรแ พลลํ้า โรงเรียนวดักะทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5454. นางวมิลวรรณ ชูเลิศ โรงเรียนวดักะทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5455. นางสาวกนกวรรณ บญุอาจ โรงเรียนวดักะทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5456. นางสาวเยาวนิตยแ ยางนึก โรงเรียนวดักะทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5457. นายสมเดช พลลํ้า โรงเรียนวดักะทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5458. นายประจวบ มะลิทอง โรงเรียนวดักะทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5459. นางพาณี เขียวผอง โรงเรียนวดัเกวยีนหกั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒
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5460. นางไพรัตนแ เพช็รฉลูกรรณแ โรงเรียนวดัเกวยีนหกั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5461. นางสาวศิริลักษณแ เหลาเจริญ โรงเรียนวดัเกาะจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5462. นางสาวกชกร พฒัเสมา โรงเรียนวดัคลองตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5463. นางลินดา วงษแรัตนะ โรงเรียนวดัตกพรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5464. นางสุดใจ สาคร โรงเรียนวดัตกพรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5465. นางอุทยัวรรณ ศรีสุขใส โรงเรียนวดัตกพรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5466. นายบดินทรแ อรัญญา โรงเรียนวดัตกพรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5467. นางพอใจ อรรถเจดียแ โรงเรียนวดัตะเคียนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5468. นางวถิี รัชคง โรงเรียนวดัตะปอนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5469. นายมณฑล มณีกาญจนแ โรงเรียนวดัตะปอนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5470. นางฌานิยา จําเริญ โรงเรียนวดัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5471. นางทพิยแวรรณ เปลงปล่ัง โรงเรียนวดัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5472. นางบษุบา เหมะวศัิลยแ โรงเรียนวดัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5473. นางภมุรี ยินดีฉัตร โรงเรียนวดัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5474. นางสมใจ ร่ืนรักษา โรงเรียนวดัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5475. นางสาวณัฐฑิยา มีโบ โรงเรียนวดัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5476. นายรัตนพงศแ ริมคีรี โรงเรียนวดัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5477. นายวรัิช สนออน โรงเรียนวดัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5478. นายพรพทิกัษแ คํามวน โรงเรียนวดัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5479. นางเรืองรอง กลีบจันทรแ โรงเรียนวดัทาหวัแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5480. นางสมศรี สามัคคี โรงเรียนวดัทาหวัแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5481. นางสาวอําพร บรรเทาวงษแ โรงเรียนวดัทาหวัแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5482. นางสาวสุชาฎา กรรณิกากลาง โรงเรียนวดัทุงกบลิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5483. นางสาวพณิทอง ผลดี โรงเรียนวดัน้ําขุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5484. นางสาววิชญาพร นริยากุล โรงเรียนวดัน้ําขุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5485. นางณัฐธดิา โวหาร โรงเรียนวดับางกะไชย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5486. นางบญุลือ ลอยศักด์ิ โรงเรียนวดับางสระเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5487. นางกานดา เต็มเต฿ะ โรงเรียนวดับานอาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5488. นางสาวกิ่งแกว ภมุรินทรแ โรงเรียนวดัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5489. นางสาววรรษนา แกวเจริญ โรงเรียนวดัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5490. นางอโนชา ขุนศรีธรรมรา โรงเรียนวดัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5491. นางสุวรรณา ศิลธรรม โรงเรียนวดัมะทาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5492. นางสมคิด พนิิจไพฑูรยแ โรงเรียนวดัวงัจะอาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5493. นายชาญเกียรติ พมิพแณรงคแเดช โรงเรียนวดัวงัจะอาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5494. นางทศันียแ อวรัญ โรงเรียนวดัวงัจะอาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5495. นางจันทรแฉาย อัศโม โรงเรียนวดัวงัสรรพรส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5496. นางสาวยอดขวัญ ศรีวรัิญ โรงเรียนวดัวงัสรรพรส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒
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5497. นางสุธาทพิยแ ถนอมสิน โรงเรียนวดัวงัสรรพรส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5498. นายประสาร สุขพงษแไทย โรงเรียนวดัวงัสรรพรส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5499. นางนวลจันทรแ นาวารัตนแ โรงเรียนวดัวงัสรรพรส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5500. นางดาราพรรณ เฉลิมพงษแ โรงเรียนวดัวนัยาวลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5501. นางพรรณี เจริญประมง โรงเรียนวดัวนัยาวลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5502. นางวลิาวณัยแ วงศแดินดํา โรงเรียนวดัวนัยาวลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5503. นางสาวอัญชลี จรกิจ โรงเรียนวดัวนัยาวลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5504. นางนภา จะแจง โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5505. นางนารี เจริญประโยชนแ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5506. นายสุริยแ อาชีวะ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5507. นายวรุณฤทธิ์ ศิริกุล โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5508. นางณกานตแ เนาวรัตนแ โรงเรียนวดัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5509. นางสมพศิ โมฬี โรงเรียนวดัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5510. นางสาวรินทรแลภัส ศิริอมรนิธกิุล โรงเรียนวดัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5511. นางทวิา โศภษิฐแสิทธกิุล โรงเรียนวดัอิมั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5512. นางพชัรินทรแ บญุชุม โรงเรียนวดัอิมั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5513. นางพชัฤทสรณแ ยินดีสิทธิ์ โรงเรียนวดัอิมั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5514. นางชุติกาญจนแ วระกาญจนแ โรงเรียนวริิยาลัยโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5515. นางพรทพิยแ ชาวดา โรงเรียนวริิยาลัยโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5516. นางรัตนาภรณแ เกศเกษี โรงเรียนวริิยาลัยโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5517. นางสาวเพลินจติร นาบญุ โรงเรียนวริิยาลัยโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5518. นางสาวเภตรา เกษมศรี โรงเรียนวริิยาลัยโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5519. นางสาวสกุณา ชัยโวหาร โรงเรียนวริิยาลัยโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5520. นางสาวสุภาพร เพิ่มพลู โรงเรียนวริิยาลัยโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5521. นางวภิาดา สีทองเหลือง โรงเรียนหนองมะคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5522. นางสาวนงลักษณแ สุกทน โรงเรียนหนองมะคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5523. นางปฤษณา บญุจิตสิทธิศั์กด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5524. นางสาวพลอยไพลิน ชังอิน วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5525. นางสาววลัญา สุภาพ วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5526. นางสาววภิาพร พนูเกษม วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5527. นางสาวอธษิฐาน โปรยเจริญ วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5528. นางสุนันทา นันทะแพง วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5529. นายชลิต ฉ่ําเฉื่อย วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5530. นายรุงโรจนแ พวงสุวรรณ วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5531. นายสมาน บญุจิตสิทธิศั์กด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5532. นายองอาจ บําเพญ็ผล วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5533. นายประพนัธิ์ แจงสวาง วทิยาลัยเทคโนโลยีจันทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒



151

5534. นางสาวรัตนา อยูสวสัด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5535. นายดําเนิน ปรางพรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5536. นางสาวประชิต จรกิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5537. นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี เขต ๒

5538. นางสุนันทา ชูทบัทมิ โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5539. นางกรุณา ภูมะลิ โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5540. นางกัลยกร รักสุจริต โรงเรียนจันทรแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5541. นายอนุรัญชแ มาคํา โรงเรียนจันทรแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5542. นางกษภิร ปาูนนวม โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5543. นางกาญจนา พงษแเจริญ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5544. นางจรรยา สินถาวร โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5545. นางเจนจิรา เชื้อแกว โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5546. นางชุทมิา มุยฮะสูญ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5547. นางฐิติมา ลายประดิษฐแ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5548. นางณัฐภา ธนภมูิ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5549. นางนพรัตนแ รัตนบวร โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5550. นางพนิตตา จิตตแอารียแเทพ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5551. นางพชัรแธภิรณแ ชื้อผาสุข โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5552. นางพมิพแพศิา จุลศักด์ิ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5553. นางยุพาพนัธแ โคตรพฒันแ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5554. นางยุวดี ทองคํา โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5555. นางสนิทรัตนแ แสงทอง โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5556. นางสาคร บํารุงบตุร โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5557. นางสาวขวัญชนก สุดเสมอใจ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5558. นางสาวจิดาภา กงทอง โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5559. นางสาวณฐาพัชรแ อัฐพรวรรักษแ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5560. นางสาวทิพาภรณแ แกวบรรจง โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5561. นางสาวนภา สงพทิกัษแชัย โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5562. นางสาวเปรมฤดี ศรีสุนารถ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5563. นางสาวพจนารถ กล่ินเชิดชู โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5564. นางสาวมาลินี เขียวชะอุมงาม โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5565. นางสาวรัชนก อบรม โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5566. นางสาวสมฤทธิ์ แสงจันทรแ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5567. นางสาวสุกัญญา เลาหลี โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5568. นางสาวสุภทัรา ชินะกรติเมธ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5569. นางสาวสุภาพร เกตุสุวรรณ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5570. นางสาวอมร สุขสวสัด์ิ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
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5571. นางสิริญาพร รุงเรือง โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5572. นางสุพรรษา ชัยสงคราม โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5573. นางสุพตัรา ทบัพวง โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5574. นางสุพมิพแ รอดเมือง โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5575. นางเสาวคนธแ ปิๆนสุวรรณแ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5576. นางอรพนิทแ พลูถาวร โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5577. นางอาภญิญา อรุณพงษแ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5578. นายเชษฐา รักษาศรี โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5579. นายธรรมนูญ คําสัตยแ โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5580. นายปริญญา สมบติั โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5581. นายศิริพงษแ จรัสโรจนกุล โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5582. นายสกล สายสุดสวาท โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5583. นายสุเทพ วสุิทธศิรีศิลป โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5584. นายเอ ดีหลี โรงเรียนเซนตแหลุยสแ ฉะเชิงเทรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5585. นางชุติมา ลาภงัยะวทิยแ โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5586. นางทองสุข กรรณแกว โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5587. นางทชิารัตนแ ชูเชิด โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5588. นางวรารัตนแ ทองถาวร โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5589. นางวมิลรัตนแ แสงเกิด โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5590. นางวลิานันทแ บญุเฮียง โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5591. นางศิริลักษณแ จันทรแประเสริฐ โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5592. นางสาวธญัภา บญุภพสิริโชค โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5593. นางสาววนัเพญ็ แดงจันทรแ โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5594. นางสุภาภรณแ วฒันอุษา โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5595. นางสุรียแพร ศรีจํารัส โรงเรียนเซนตแแอนโทนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5596. นางนัยนันทแ สมันนะ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5597. นางสาวจรรยา ซาฟอีี โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5598. นางสาวอารียแ เทยีนมณี โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5599. นางอมรา เสนหา โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5600. นางวไิล ชางนอย โรงเรียนตลาดเปร็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5601. นางสาวรัตนลักษณแ ดอกไมไหว โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5602. นางสาวสายรุง โสมนัส โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5603. นายสุนทร สงวนทรัพยแ โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5604. นางสิริทรง ริยะกุล โรงเรียนบานแขวงกล่ัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5605. นายนุกูล เทศกุล โรงเรียนบานแขวงกล่ัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5606. นางกรรนิการแ รามางกูร โรงเรียนบานคลอง ๒๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5607. นายแดน ศรีชนะวฒันแ โรงเรียนบานคลอง ๒๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
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5608. นางพาชื่น วชิิตกุล โรงเรียนบานคลองเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5609. นางไลลา หมัดหมุด โรงเรียนบานดอนเกาะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5610. นางสุภาพร เดชพบิลูยแ โรงเรียนบานดอนเกาะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5611. นางบปุผา นุชแดง โรงเรียนบานบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5612. นางยิ่งพรรณ บญุพทิกัษแ โรงเรียนบานบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5613. นางเรณู พลอยงาม โรงเรียนบานบางขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5614. นางเพญ็สิณี ลายประดิษฐแ โรงเรียนบานวงัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5615. นางอรนุช เอี้ยวนาว โรงเรียนบานวงัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5616. นายนิทศันแ ธรรมประทปี โรงเรียนบานวงัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5617. นางเข็มพร ฮีมวเิศษ โรงเรียนบงึเทพยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5618. นางนิตยา พฒันาภรณแ โรงเรียนปากคลองบางขนาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5619. นางพฒันาวรรณ จันทรแกระจาง โรงเรียนปากคลองบางขนาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5620. นางจิราภรณแ ซันลัง โรงเรียนปากบงึสิงโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5621. นายจรัญ ทองเกล้ียง โรงเรียนปากบงึสิงโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5622. นางจํานงคแ เกล้ียงแกว โรงเรียนแพงพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5623. นางราตรี เกิดสันติ โรงเรียนแพงพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5624. นางเกษรินทรแ รวงผ้ึง โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5625. นางณัฐพชัร คัมภริานนทแ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5626. นางทพิวรรณ คําวจันัง โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5627. นางธรีภรณแ ชอยเครือ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5628. นางนภสัวรรณ ลํ้าเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5629. นางนัยนา รัตนารักษแ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5630. นางพมิพแ ภาคศักด์ิศรี โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5631. นางพทุธชาติ สกุลศรี โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5632. นางราตรี ศรีลัย โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5633. นางวรกมล อุนใจ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5634. นางสาวกนกวรรณ ทองยัง โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5635. นางสาวนราภรณแ เนียมขํา โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5636. นางสาวนันทนา แสงทอง โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5637. นางสาวนันทา เลิศพรีพนัธุแ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5638. นางสาวนันทดิา หนูงาม โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5639. นางสาวพจนารถ ชมพนูุช โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5640. นางสาวพรทพิยแ ใยสวสัด์ิ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5641. นางสาวเรไร เกิดกลาง โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5642. นางสาววราลักษณแ อินทรแศวร โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5643. นางสาววชัรินทรแ อิ่มจิต โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5644. นางสาววาสนา สุดเสมอใจ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
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5645. นางสาวศิริพร โอเหรียญ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5646. นางสาวศิริพร คําอินทรแ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5647. นางสาวอลิสา ฤทธเิดชะ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5648. นางสาวอารมณแ บญุเผย โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5649. นางอรุณี รุงอาทติยแอุทยั โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5650. นายอุดมศักด์ิ รัตนารักษแ โรงเรียนมารดานฤมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5651. นางเพญ็จิตตแ ถาวรศิลป โรงเรียนวดักลางราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5652. นางนันทวลัยแ ศรีสมัย โรงเรียนวดัเกตุสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5653. นางวนัทนียแ สงวนบญุญพงษแ โรงเรียนวดัเกตุสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5654. นายสมคิด มีทรัพยแทอง โรงเรียนวดัเกตุสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5655. นางสาวสายสุนี เกิดนนทแ โรงเรียนวดัเกาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5656. นายพรหม บญุวฒันแ โรงเรียนวดัเกาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5657. นางอารียแ บญุสราง โรงเรียนวดัเกาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5658. นายมานพ จิ้มล้ิม โรงเรียนวดัเกาะจันทาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5659. นางกมลรัตนแ ล่ิมต๋ี โรงเรียนวดัเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5660. นางยุพนิ ไทยเจริญ โรงเรียนวดัเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5661. นายสมยศ ศรนิล โรงเรียนวดัเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5662. นางธารทพิยแ อรุณแสงศรี โรงเรียนวดัคลอง ๑๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5663. นางพไิลพรรณ โฉมเฉลา โรงเรียนวดัคลอง ๑๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5664. นางวลิาวณัยแ ธรรมสาโร โรงเรียนวดัคลองเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5665. นางสุกัญญา นุชถนอม โรงเรียนวดัคลองเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5666. นางนิดหนอย พวงทอง โรงเรียนวดัคลองตนหมัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5667. นายสนั่น นุชพงษแ โรงเรียนวดัคลองสวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5668. นางลลิดา ลุนราศรี โรงเรียนวดัคลองสวน ( พบิลูธรรมขันธแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5669. นางวริวรรณ พลอยสมุทรแ โรงเรียนวดัคลองสวน ( พบิลูธรรมขันธแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5670. นายวรพล พลอยสมุทรแ โรงเรียนวดัคลองสวน ( พบิลูธรรมขันธแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5671. นางณัฐนันทแ อินทสงคแ โรงเรียนวดัไชยธารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5672. นางนพรัตนแ สาสมจิตตแ โรงเรียนวดัไชยธารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5673. นางสมลักษณแ วหิครัตนแ โรงเรียนวดัไชยธารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5674. นางสาวจินตนา กิมเต็ง โรงเรียนวดัญาณรังษาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5675. นางอัมมารี คงเจริญ โรงเรียนวดัญาณรังษาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5676. นายวทิยา ศิริศักด์ิ โรงเรียนวดัญาณรังษาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5677. นางศรีนวล วงศแพยัคฆแ โรงเรียนวดัดอนทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5678. นางกิ่งแกว ส่ือไทรงาม โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5679. นางจริยา วญิญรัตนแ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5680. นางณัฐชา เปีๆยมเต็ม โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5681. นางนัยนา ปานพวงแกว โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
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5682. นางประริญาพร แสนธาตุ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5683. นางปใณฑาฐิสา แสงอรุณ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5684. นางวไิลลักษณแ เล็กขํา โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5685. นางศิริรัตนแ เปล่ียนเจริญ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5686. นางสมพร รอบคอบ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5687. นางสาวนุชนาฎ ตอแสงธรรม โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5688. นางสาวภทัรวดี ราชนิยม โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5689. นางสาวเรณู สีเอง โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5690. นางสาวอัจจิมา อูวเิชียร โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5691. นางแสงเดือน นิลลาภานนทแ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5692. นายไพรัช เปล่ียนเจริญ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5693. นายวลัลภ มาลัย โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5694. นายวรีชน บวัพนัธแ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5695. นายสําเนา คงประพนัธแ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5696. นายประสาน อูวเิชียร โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5697. นายสมนึก งามศิริ โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5698. นางวนิดา ทองภสูวรรคแ โรงเรียนวดัดอนสีนนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5699. นางพรทพิยแ พทุธสุวรรณแ โรงเรียนวดัทด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5700. นางศิลปใจ นิ่มเจริญ โรงเรียนวดัทด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5701. นางสาวมะลิวลัยแ เกลาเกล้ียง โรงเรียนวดัทาสะอาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5702. นางอาพร มะนูน โรงเรียนวดัทาสะอาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5703. นายเสถียร เขียวนิล โรงเรียนวดัทาสะอาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5704. นางนฤมล พรหมประเสริฐ โรงเรียนวดัเทพนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5705. นางสรวงสิน จํารัส โรงเรียนวดัเทพราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5706. นางสุรียแ สําอางเอม โรงเรียนวดัเทพราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5707. นายธชัพงศแ รุงเรือง โรงเรียนวดัเทพราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5708. นายปฏพิทั สําอางเอม โรงเรียนวดัเทพราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5709. นางสมจิตร จีนปรีชา โรงเรียนวดัเที่ยงพมิลมุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5710. นางสาวสุมาลี นวมทอง โรงเรียนวดัเที่ยงพมิลมุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5711. นางสาวอัมพร วรรณพรุิณ โรงเรียนวดัเที่ยงพมิลมุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5712. นางสุดาภร สกุลศรี โรงเรียนวดัเที่ยงพมิลมุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5713. นางพรทพิยแพา แพลูกอินทรแ โรงเรียนวดันครเนื่องเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5714. นางพมิพแพร สังขวดี โรงเรียนวดันครเนื่องเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5715. นางสิริลักษแ ชูแดง โรงเรียนวดันครเนื่องเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5716. นางสุธาศินี สุขศิริ โรงเรียนวดันครเนื่องเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5717. นายอนันตแ บญุญาวฒันแ โรงเรียนวดันครเนื่องเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5718. นางวรพร ปายะนันทนแ โรงเรียนวดับน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
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5719. นางสาวณัฎฐินี ศิริพพิฒันแ โรงเรียนวดับน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5720. นางรัชนี ธรรมประทปี โรงเรียนวดับน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5721. นางเมตตา มวงศรี โรงเรียนวดับางเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5722. นางสมใจ อนโต โรงเรียนวดับางเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5723. นางสาวอําไพ นาคเงิน โรงเรียนวดับางเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5724. นางสาวศิริเพญ็ สัตยาภรณแ โรงเรียนวดับางปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5725. นางอารมยแ พานิชนาวา โรงเรียนวดับางปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5726. นายสินสมัย มาตรกําจร โรงเรียนวดับางปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5727. นางวชัรา เอี่ยมศิริ โรงเรียนวดับางปลานัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5728. นายสงกรานตแ แสงวงศแทอง โรงเรียนวดับางปลานัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5729. นางดาราณี กรานเขียว โรงเรียนวดับางผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5730. นางวภิา แสนบณัฑิต โรงเรียนวดับางววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5731. นางสาววรรณา จํารัสพนัธุแ โรงเรียนวดับางววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5732. นางอัจฉราวรรณ ทองสุวรรณ โรงเรียนวดับางววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5733. นางอุไรวรรณ อนถาวร โรงเรียนวดับางววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5734. นายกานดิศ แพทอง โรงเรียนวดับางววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5735. นางชูจิตตแ พรมมิ โรงเรียนวดับางสมัคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5736. นางพชัรา พนัธุแโยธี โรงเรียนวดับางสมัคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5737. นางสาวนงเยาวแ ดีอิ่ม โรงเรียนวดับางสมัคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5738. นางสาววนัรี เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวดับางสมัคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5739. นายสายัณหแ พนัธุแโยธี โรงเรียนวดับางสมัคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5740. นางสาววภิา เดชพทิกัษแศิริกุล โรงเรียนวดับางสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5741. นางสุดคํานึง อยูสุข โรงเรียนวดับางสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5742. นายวทิยา ธรรมธร โรงเรียนวดับางสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5743. นางชุติมา พนัธศรี โรงเรียนวดับางแสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5744. นางธญัญาภรณแ พลายงาม โรงเรียนวดับางแสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5745. นางมนทพิยแ นาดี โรงเรียนวดับางแสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5746. นางสาวปวณีา ศรีรักษแสูงเนิน โรงเรียนวดับางแสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5747. นางดวงพร บญุสงคแ โรงเรียนวดับงึตาหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5748. นายชื่นจิตร สีสดดี โรงเรียนวดับงึตาหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5749. นางกิจลดา สุรัสโม โรงเรียนวดับงึน้ํารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5750. นายวาทติ วศิิษฏแรัตนวาทนิ โรงเรียนวดับงึน้ํารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5751. นายสมบติั บญุเกิด โรงเรียนวดับงึน้ํารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5752. นางศศิวมิล ซ้ิมฉันทแ โรงเรียนวดัประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5753. นางสาวสมสุข เมฆโหรา โรงเรียนวดัประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5754. นายวนิัย ทองจันทรแ โรงเรียนวดัประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5755. นางกัญญา คําแหง โรงเรียนวดัประตูน้ําทาไข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
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5756. นางสมพร พุมระยา โรงเรียนวดัประตูน้ําทาไข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5757. นางสาวปนัดดา แกวกฤษฎางคแ โรงเรียนวดัประตูน้ําทาไข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5758. นางอมรา เกตุผดุง โรงเรียนวดัประตูน้ําทาไข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5759. นางยาณี สรรพคุณ โรงเรียนวดัประศาสนแโสภณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5760. นางสมลักษณแ พวัพนัธุแ โรงเรียนวดัประศาสนแโสภณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5761. นายสุวทิยแ ชัยรัตนแ โรงเรียนวดัผาณิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5762. นางกัลยา หวงน้ํา โรงเรียนวดัไผดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5763. นางนวลจันทรแ สดศรี โรงเรียนวดัไผดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5764. นายพงศแพนัธุแ สุขพงษแไทย โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5765. นางณัฐฏนันทแ ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวดัพพิธิประสาทสุนทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5766. นายรังสรรคแ โพธิผ์า โรงเรียนวดัพพิธิประสาทสุนทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5767. นายวฒิุ อิสระกุล โรงเรียนวดัพพิธิประสาทสุนทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5768. นางรุงรัตนแ วรรณสิทธิ์ โรงเรียนวดัพมิพาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5769. นางวณีา สุวพรศิลป โรงเรียนวดัพมิพาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5770. นางสมศรี พงศและไม โรงเรียนวดัพมิพาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5771. นางอัญชัน หลํ่าโสภา โรงเรียนวดัแพรกนกเอี้ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5772. นางจริญญา เอี่ยมออน โรงเรียนวดัโพธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5773. นางบญุตา ดาวเรือง โรงเรียนวดัโพธิแ์สงกาญจนราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5774. นายชาติชาย สุขใจ โรงเรียนวดัโพธิแ์สงกาญจนราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5775. นางงามชื่น เหงแจง โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุงศักด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5776. นางสาวลักษณี โชคพทิกัษแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5777. นายธนวฒันแ เกตุงาม โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5778. นางจันทรแจิรา ธรรมสุวรรณแ โรงเรียนวดัลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5779. นางเนตรชนก ขาวเจริญ โรงเรียนวดัลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5780. นางมณเฑียร บญุเลิศ โรงเรียนวดัลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5781. นางสละ คุมยา โรงเรียนวดัลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5782. นางสาวจนิดาวรรณ ประยูรรัตนแ โรงเรียนวดัลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5783. นางมัฏฐพร บําเพญ็เชาวแ โรงเรียนวดัลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5784. นางทวพีร เอื้ออารียแ โรงเรียนวดัศรีมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5785. นางนพรัตนแ อินทรียแวงศแ โรงเรียนวดัศรีมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5786. นางปยินาถ ดีรัศมี โรงเรียนวดัสนามจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5787. นางรัตนจิตร วงศแจันทรแ โรงเรียนวดัสนามจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5788. นายสมจิตตแ ชัยพนู โรงเรียนวดัสมานรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5789. นางปติีรัตนแ ปใญญา โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5790. นางสาวเบญญาภา สุมิรัตนะ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5791. นายขวญัชัย ปใญญา โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5792. นางสมพศิ กุลพพิฒันรแรัตนแ โรงเรียนวดัสองคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
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5793. นางสาวประทมุ จิตตแชอบใจ โรงเรียนวดัสองคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5794. นางสาวพรอําพันธุแ พลัดสร โรงเรียนวดัสองคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5795. นางสาวยุพนิ บญุเรือง โรงเรียนวดัสองคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5796. นางนงลักษณแ ทองคํา โรงเรียนวดัสามกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5797. นางจิราภา จันทมิา โรงเรียนวดัสุขาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5798. นางรุงอรุณ เมียงอารมณแ โรงเรียนวดัสุขาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5799. นางสมศรี ล้ิมเจริญ โรงเรียนวดัสุคันธศีลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5800. นางสาวจิตโสภา กาญจนนัติ โรงเรียนวดัสุคันธศีลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5801. นางอมร จุลศรีไกลวลัยแ โรงเรียนวดัสุคันธศีลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5802. นายอํานาจ พณิสุวรรณแ โรงเรียนวดัหนองกระสังสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5803. นางสุชิน มาลา โรงเรียนวดัหนามแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5804. นางสุวรรณา ที่ภกัดี โรงเรียนวดัหลวงแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5805. นางอรสา มนตแวฒันชัย โรงเรียนวดัใหมประเวศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5806. นางบษุยมาศ จันทรแงาม โรงเรียนวดัอรัญญิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5807. นางสังวาลยแ เรืองรัชนีกร โรงเรียนศรีวรการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5808. นางสาวดวงตา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนศรีวรการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5809. นางสาวนงลักษณแ คุณวชัระกุล โรงเรียนศรีวรการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5810. นางสาวนวลจันทรแ ผุดผองมาก โรงเรียนศรีวรการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5811. นายอภชิาติ ทองเจริญ โรงเรียนศรีวรการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5812. นางวาสนา สงวนทรัพยแ โรงเรียนศรีวรการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5813. นางจารุนันทแ ชาติชาตรี โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5814. นางดวงใจ หมอกพรม โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5815. นางวนิดา ทนุวงษแ โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5816. นางวจิิตรา ศิลปสม โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5817. นางสาวจิดาภา แกวสุริยะ โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5818. นางสาวธนภร เปีๆยมเจริญ โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5819. นางสาวพรเพญ็ ปรากฏมงคล โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5820. นางสาวรัตนา ชื่นชม โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5821. นางสาววรรณพร โชติชื่น โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5822. นางสาวสุกัลยา พลดร โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5823. นางสุนทรี พทุธพรทพิยแ โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5824. นางอลิษา แกวดวงดี โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5825. นางวรุณี ดวงจําปา โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5826. นางสายสุนียแ มียิ้ม โรงเรียนสกุลดีประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5827. นายอธคิม ทมิยายงาม โรงเรียนสกุลดีประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5828. นางพะเยาวแ บญุชู โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5829. นางสมนึก สวสัดี โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
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5830. นางรุจี ฮับสมบรูณแ โรงเรียนสุเหราเกาะไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5831. นางสาวนฤมล ไวยฉาย โรงเรียนสุเหราเกาะไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5832. นางวรินทรแญา ประดิษฐสุวรรณ โรงเรียนสุเหราคลอง ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5833. นายธวชั ปานโศก โรงเรียนสุเหราคลอง ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5834. นางภชัราพา อารีราษฎรแ โรงเรียนสุเหราคลอง ๑๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5835. นางมะลิ ตยุติวฒิุกุล โรงเรียนสุเหราคลอง ๑๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5836. นางสุดารัตนแ กาสุรงคแ โรงเรียนสุเหราคลอง ๑๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5837. นายนิสิต นาคคนึง โรงเรียนสุเหราคลอง ๑๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5838. นายพลัลภ สินสมใจ โรงเรียนสุเหราคลอง ๑๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5839. นายฉัตยแ มีอนันตแ โรงเรียนสุเหราคลอง ๑๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5840. นายอราม เจริญศักด์ิ โรงเรียนสุเหราคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5841. นายอารี เจริญศักด์ิ โรงเรียนสุเหราคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5842. นางฉันทนา เกตุอุดม โรงเรียนสุเหราแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5843. นายอุทยั เปล่ียนเดชา โรงเรียนสุเหราแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5844. นางสุรางคแ พบิลูธนพฒันแ โรงเรียนสุเหราจรเขนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5845. นายเฉลิม เกล้ียงแกว โรงเรียนสุเหราดอนเกาะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5846. นางทองอยู แดงชาติ โรงเรียนสุเหราดารุลนาอีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5847. นางรัชนี จันทรแปล่ัง โรงเรียนสุเหราดารุลนาอีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5848. นางสุธาจิตร โซ฿ะเฮง โรงเรียนสุเหราดารุลนาอีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5849. นางศรีสอาด จิตตแหมวด โรงเรียนสุเหราปากคลอง ๒๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5850. นางศุภวรรณ จิตตแหมวด โรงเรียนสุเหราปากคลอง ๒๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5851. นางสุลีพร เดวเิลาะ โรงเรียนสุเหราปากคลอง ๒๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5852. นางประไพพรรณ ศรีนวล โรงเรียนสุเหราลาดน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5853. นางสาวจงกล จั่นนิล โรงเรียนสุเหราลาดน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5854. นางจินตนา เดวเิลาะ โรงเรียนสุเหราลําชะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5855. นางเบญจวรรณ สุไลมานดี โรงเรียนสุเหราลําชะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5856. นางสุธรีา สามารถมานะกิจ โรงเรียนสุเหราลําชะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5857. นางณัฏกาญ เอื้อสุวรรณา โรงเรียนสุเหราลําชะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5858. นางสาวทองพนู ฤกษแจันทรแ โรงเรียนสุเหราสมอเซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5859. นางสาวสุขโสม มวงศรี โรงเรียนสุเหราสมอเซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5860. นางสาวสุนียแ อนุศิษยแ โรงเรียนสุเหราสมอเซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5861. นายวฒิุธนะ ศิริจุมพลพงษแ โรงเรียนสุเหราสมอเซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5862. นายแสง สรอยสุวรรณ โรงเรียนสุเหราสมอเซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5863. นายธงชัย สุขพงษแไทย โรงเรียนแสมขาววทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5864. นางกัณญพสัตรแ เลิศพเิชียรศรี โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5865. นางคมขํา บญุศิริวทิยแ โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5866. นางธดิา รอบรู โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑



160

5867. นางนฤมล ประเสริฐสรรคแ โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5868. นางนิโลบล ศิริเตชะวงศแ โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5869. นางบบุผา ทองฉาย โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5870. นางปวณีา พพิฒันกุล โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5871. นางพยูง ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5872. นางยุพนิ ธนธรรมพทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5873. นางรัชพณิ ธรรมปใญญวฒันแ โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5874. นางวริษฐา อยูอิ่ม โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5875. นางสาวจินตนา ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5876. นางสาวนงลักษณแ บํารุงวงศแ โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5877. นางสาวสมบญุ อินทรขันตี โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5878. นางสุนทรี คงเกิดผล โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5879. นางสุรภี อยูรักษา โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5880. นายสุชา อินทรแโพ โรงเรียนอนุบาลวดัปตุิลาธริาชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

5881. นางกลอยใจ บญุเงิน โรงเรียนดาราจรัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5882. นางฉลวย ก฿วยเจริญ โรงเรียนดาราจรัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5883. นางปราณี จูเจริญ โรงเรียนดาราจรัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5884. นางเมตตา ศรีจําลอง โรงเรียนดาราจรัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5885. นางรสสุคนธแ เหลาไชย โรงเรียนดาราจรัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5886. นางลําปาง ชัยชะนะ โรงเรียนดาราจรัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5887. นางสุภาภรณแ บญุสวน โรงเรียนดาราจรัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5888. นายนพเจริญ วไิลรักษแ โรงเรียนดาราจรัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5889. นายสมศักด์ิ ลอคํา โรงเรียนดาราจรัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5890. นางสาวชุลีพร จีนธรรม โรงเรียนตลาดบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5891. นางสุกัญญา พทุธรัตนแ โรงเรียนตลาดบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5892. นางอภญิญา แสงศรี โรงเรียนตลาดบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5893. นายสมทบ เจรีรัตนแ โรงเรียนตลาดบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5894. นางสาวอํานวย ธเนศาภร โรงเรียนทุงสะเดาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5895. นายพนิัย สรอยมาลี โรงเรียนทุงสะเดาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5896. นางอรทยั วรรณแประเสริฐ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5897. นางรัตนา ทองจรัส โรงเรียนไทรทองอุปถัมถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5898. นางสมคิด พลูสวสัด์ิ โรงเรียนไทรทองอุปถัมถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5899. นางสาวขวัญหทยั เหรียญทอง โรงเรียนไทรทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5900. นางสมใจ สาติวงคแ โรงเรียนธรีาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5901. นางสาวมณเฑียร เนาวภาส โรงเรียนธรีาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5902. นางสาวศิริพร เนาวภาส โรงเรียนธรีาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5903. นายกฤษดา หวงัพทิกัษแ โรงเรียนบางพะเนียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
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5904. นางสาวตรีทพิยแ นันทสินธแ โรงเรียนบาน ก.ม.๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5905. นางสาวปารดา ปยิศิริภคั โรงเรียนบาน ก.ม.๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5906. นายสินชัย เทพารักษแ โรงเรียนบาน ก.ม.๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5907. นางบษุยพรรณ คนใจบญุ โรงเรียนบานกระบกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5908. นางมยุรา มีภู โรงเรียนบานเขาสะทอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5909. นายเพยีร บญุดาว โรงเรียนบานคลองยายสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5910. นายวรีศักด์ิ ชูกระจาง โรงเรียนบานคลองยายสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5911. วาที่ ร.ต.พนัธแศักด์ิ บริสุทธิ์ โรงเรียนบานคลองยายสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5912. นางปราณี ยวงแกว โรงเรียนบานคลองอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5913. นางสาวชัยยาพร ศิริเวช โรงเรียนบานคลองอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5914. นางสาวสุทธิมนตแ อินทรแจันทรแ โรงเรียนบานคลองอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5915. นายณัฐพล แพไธสง โรงเรียนบานคลองอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5916. นางมนสิริ คําภาวงษแ โรงเรียนบานโคกตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5917. นางดสณี สมใจ โรงเรียนบานทากลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5918. นางสาวเบญจมาศ เพลิศฤทธิ์ โรงเรียนบานทากลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5919. นางสาวหยาดรุง แสงสุโท โรงเรียนบานทากลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5920. นางหทยัชนก จันทรแอาหาร โรงเรียนบานทากลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5921. วาที่ ร.อ.ภวูเดช นิธธิานนทแ โรงเรียนบานทากลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5922. นางสาวน้ําทพิยแ สุขเหมา โรงเรียนบานทาเลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5923. นางประนอม ผาวนัดี โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5924. นายสัณหแชัย แดงมณี โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5925. นายสันติ พึ่งน้ํา โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5926. นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5927. นางนรีรัตนแ คลายสุวรรณ โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5928. นางสาวอารมภแ เฮงเจริญ โรงเรียนบานเนินไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5929. นายสมชาติ ศรีสมวงศแ โรงเรียนบานเนินไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5930. นางบญุนํา คําวงษแ โรงเรียนบานปรือวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5931. นางสมใจ ณ บางชาง โรงเรียนบานปรือวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5932. นางสาวสุรีพร ตันเต็ง โรงเรียนบานปรือวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5933. นายมนตรี ประการะสังขแ โรงเรียนบานปรือวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5934. นางวาสนา สุทธโร โรงเรียนบานปลายคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5935. นางสิริวรรณ บนุนาค โรงเรียนบานปลายคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5936. นายสมพร ไทรศาศวตั โรงเรียนบานแปลงไผ-ขุนคลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5937. นางสาววไิล ศรีไพบลูยแ โรงเรียนบานโปงุเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5938. นางเกษแกว สุวรรณเกิดผล โรงเรียนบานมวงโพรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5939. นางสาวอรุณรัตนแ บุงนาม โรงเรียนบานมาบนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5940. นายเดชา สุขทวี โรงเรียนบานมาบนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
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5941. นายมานิตยแ สุขโยยศ โรงเรียนบานมาบนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5942. นางรุจิราภรณแ ล้ิมรักษแ โรงเรียนบานลาดกระทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5943. นางสุนันทา ทองพนัชั่ง โรงเรียนบานลาดกระทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5944. นายพรเทพ พรมตา โรงเรียนบานลาดกระทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5945. นางสุภาภรณแ เกษมสวสัด์ิ โรงเรียนบานศรีเจริญทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5946. นายพนิิจ เกษมสวสัด์ิ โรงเรียนบานศรีเจริญทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5947. นางจินตนา แสงสุข โรงเรียนบานสระไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5948. นายพชิัย ศรีสังวร โรงเรียนบานสระไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5949. นายสมศักด์ิ เกตุสุวรรณแ โรงเรียนบานสระไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5950. นายไพบลูยแ ยอแซ โรงเรียนบานหนองขาหยั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5951. นายโชคชัย ศิริศักด์ิภญิโญ โรงเรียนบานหนองขาหยั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5952. นางกําไรมาศ ศรีวรนันทแ โรงเรียนบานหนองคอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5953. นางวเิวยีน นาวนิโพธิท์อง โรงเรียนบานหนองคอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5954. นางสมจิตร สงาเอี่ยม โรงเรียนบานหนองคอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5955. นางสาวประภาภรณแ อิสระ โรงเรียนบานหนองคอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5956. นางสาวมาลีวลัยแ ตุมสังขแทอง โรงเรียนบานหนองคอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5957. นางอัมพวนั จันทรแพวง โรงเรียนบานหนองคอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5958. นายเกรียงยศ แกวสระคู โรงเรียนบานหนองคอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5959. นางรัชนี หมื่นเดช โรงเรียนบานหนองน้ําขาวเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5960. นางปยิะพร บญุดี โรงเรียนบานหนองประโยชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5961. นางสาววาสนา รวดเร็ว โรงเรียนบานหนองประโยชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5962. นางสาวสุรียแพร เพยีรพจิิตร โรงเรียนบานหนองประโยชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5963. นายนิเวศ กัลปะ โรงเรียนบานหนองประโยชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5964. นายสมภทัรแ รสกระโทก โรงเรียนบานหนองประโยชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5965. นายนิติพฒันแ กาญจนกุล โรงเรียนบานหนองปรือกันยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5966. นายรอยเอ็ด เจริญนางรอง โรงเรียนบานหนองปรือกันยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5967. นายศิโรจนแ หนูจอย โรงเรียนบานหนองปรือกันยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5968. นางพรรณี ทาวศรีบญุเรือง โรงเรียนบานหนองปลาไหลราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5969. นางลักขณา ไชยฤทธิ์ โรงเรียนบานหนองปลาไหลราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5970. นางทพิรัตนแ วนิิจฉัย โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5971. นางวาสนา ยันตนะ โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5972. นางศุภสิรา สงวนชม โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5973. นางสาวนันทวนั วนิิจฉัย โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5974. นางสาวเสาวลักษณแ สุขประเสริฐ โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5975. นายเกียรติศักด์ิ แกวมหาชัย โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5976. นายศักด์ิชัย เจี่ยเพิ่มสุข โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5977. นายสมควร จันทรแเขียว โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
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5978. นายสัญญา ไทยประเสริฐ โรงเรียนบานหนองสถิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5979. นางสาวอารยา ตันพกิุล โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5980. นางสาวกนกกรานตแ คชชะ โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5981. นางลําเจียก กติิทรัพยแกาญจนา โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5982. นางวงษแจันทรแ วยัเจริญ โรงเรียนบานหวยน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5983. นางนงลักษณแ เจริญฐานะ โรงเรียนบานหวยพลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5984. นางสาวสุวารี วงษแกําภู โรงเรียนบานหวยหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5985. นางจินตนา นุมจันทรแ โรงเรียนบานหนิแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5986. นายบญุฤทธิ์ สวสัด์ิวงคแชัย โรงเรียนบานหนิแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5987. นายวะสินตแ ดอกยี่สุน โรงเรียนบานหนิแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5988. นางสมถวลิ สมบติัทพิยแ โรงเรียนบานแหลมตะครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5989. นางสาวอรกมล วาดรอด โรงเรียนบานแหลมตะครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5990. นายกมล วุนหนู โรงเรียนบานแหลมตะครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5991. นางแสงระวี ไทยเจริญ โรงเรียนบานอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5992. นายสุนทร จารุทโรภาสนแ โรงเรียนไมแกวประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5993. นายกัณฑพฒันแ ทองเพชร โรงเรียนไมแกวประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5994. นางเพญ็ทพิยแ เฟืๆองทอง โรงเรียนราษฎรนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5995. นายอภรัิกษแ ทองจรัส โรงเรียนวดักอนแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5996. นางจงรัก สีเหลือง โรงเรียนวดัเกาะแกวเวฬุวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5997. นางวารี พนัธุแสิน โรงเรียนวดัเกาะแกวเวฬุวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5998. นายศิริพงษแ ทองศิริ โรงเรียนวดัเกาะแกวเวฬุวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

5999. นางสาวสุฑามาศ รอดอุดม โรงเรียนวดัเกาะแกวสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6000. นางเจียมใจ จุมณี โรงเรียนวดัโกรกแกววงพระจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6001. นางเรณู พรมมิ โรงเรียนวดัคลองเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6002. นางพยอม กิจโกศล โรงเรียนวดัคูมอญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6003. นางดารณี บญุเจริญ โรงเรียนวดัโคกหวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6004. นางสาวปอร วมิลสถิตยแ โรงเรียนวดัโคกหวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6005. นางระพพีร ตันเจริญ โรงเรียนวดัชําปาุงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6006. นางสาวมานิด แสงกลา โรงเรียนวดัชําปาุงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6007. นายชลทศิ ชลานุเคราะหแ โรงเรียนวดัชําปาุงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6008. นางณภคั เจริญจิตร โรงเรียนวดัดอนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6009. นางสมควร พนัธุแไม โรงเรียนวดัดอนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6010. นางวชัรี ศรีอุดร โรงเรียนวดัดอนทานา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6011. นางสาวจรรยา เวชชิรารัตนแ โรงเรียนวดัดอนทานา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6012. นายทวี วยัเจริญ โรงเรียนวดัดอนทานา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6013. นางทรรศนียแ อินทศรี โรงเรียนวดัตนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6014. นางสาวเสาวณียแ อินทรรักษแ โรงเรียนวดัตนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
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6015. นายอานุภาพ เจริญจิตร โรงเรียนวดัตนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6016. นางกัลยา สงาผาสุข โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6017. นางญาณี อึงสวสัด์ิ โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6018. นางพวงชมภู แกวศรี โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6019. นางรัชนี ชาติตะคุ โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6020. นางรัชนีวรรณ วรรณพรุิณ โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6021. นางราตรี วชัวงศแ โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6022. นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพร โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6023. นางสาวนันทวนั สุทธโธ โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6024. นางหทยัรัตนแ วชัรศัสตรา โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6025. นายกุลโรจนแ จุลววิฒันแ โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6026. นายจุมพล สมบติัทพิยแ โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6027. นายชาตรี นพกาล โรงเรียนวดัทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6028. นางพเยาวแ อยูนอน โรงเรียนวดัทางขามนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6029. นางสุภานัน เสนหา โรงเรียนวดัทางขามนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6030. นายศิลปชัย หงษแทพิรัตนแ โรงเรียนวดัทาลาดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6031. นางสาวอุไรวรรณ มานาค โรงเรียนวดันานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6032. นางสาวไฟฝใน วงชารี โรงเรียนวดันานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6033. นางเพยีงเพญ็ อิ่มสมบติั โรงเรียนวดันาเหลาบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6034. นางศิริวรรณ วฒันจึงโรจนแ โรงเรียนวดันาเหลาบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6035. นางอนงคแ ผมทอง โรงเรียนวดับางกระเจ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6036. นางเสาวลักษณแ จันทวฒันแ โรงเรียนวดับางกระเจ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6037. นายปราโมทยแ จินดางาม โรงเรียนวดับางกระเจ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6038. นางทศันี การเนตร โรงเรียนวดับางโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6039. นางพวงทพิยแ เจริญ โรงเรียนวดับงึกระจับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6040. นางกันยารัตนแ รัตนเวคิน โรงเรียนวดัปากน้ําโจโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6041. นางรุงรัตนแ รวมพุม โรงเรียนวดัแปลงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6042. นางเสมอ ตันเจริญ โรงเรียนวดัแปลงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6043. นายวฒันะ เอี่ยมสุโร โรงเรียนวดัแปลงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6044. นางพรสวรรคแ ศรีบวั โรงเรียนวดัไผแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6045. นายประจวบ ตันเจริญ โรงเรียนวดัไผแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6046. นายเลียงศักด์ิ เมี้ยนศิริ โรงเรียนวดัไผแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6047. นางวาสนา ประเสริฐสรรคแ โรงเรียนวดัไผขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6048. นางสาวระเบยีบ โคมเดือน โรงเรียนวดัลาดบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6049. นางณิชาภา เจริญรุงเรืองชัย โรงเรียนวดัลาดบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6050. นางสาวจุฬาพร แกวเสนา โรงเรียนวดัลํามหาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6051. นางสาวเฉลิมศรี เทพสาตรา โรงเรียนวดัลํามหาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
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6052. นายมณู แจมจํารัส โรงเรียนวดัลํามหาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6053. นางวาสนา คุมครอง โรงเรียนวดัวงักะจะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6054. นางอัญญาดา ตันไล โรงเรียนวดัวงัเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6055. นายจวน ดาแดง โรงเรียนวดัวงัเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6056. นางจิตรนภา ศรีสมวงศแ โรงเรียนวดัศรีสุตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6057. นางพมิพแพรรณ ปใญญาศร โรงเรียนวดัศรีสุตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6058. นางราตรี ศรีจันทนากุล โรงเรียนวดัศรีสุตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6059. นางมารศรี นพรัตนแ โรงเรียนวดัสระสองตอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6060. นางสุกัญญา สระบริุนทรแ โรงเรียนวดัสระสองตอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6061. นางวารี คชสิงหแ โรงเรียนวดัสวรรคแนิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6062. นางสุนันทา พทุธวเิศษสรรคแ โรงเรียนวดัสามแยก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6063. นายสมเจตนแ คําพนันอย โรงเรียนวดัสามแยก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6064. นางสาวเมตตา เกิดไพบลูยแ โรงเรียนวดัสามรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6065. นางสุนันทา โกธา โรงเรียนวดัสามรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6066. นายมานะ อิศระกุล โรงเรียนวดัสาวชะโงก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6067. นายสุเนตร อัมพรศักด์ิ โรงเรียนวดัสาวชะโงก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6068. นางวนัเพญ็ พลรักษา โรงเรียนวดัเสม็ดใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6069. นางทพิาพรรณ ดีรักษา โรงเรียนวดัเสม็ดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6070. นางสาวประภาพรรณ เจียมเจริญ โรงเรียนวดัเสม็ดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6071. นางสาวศิริรัตนแ ศิริธร โรงเรียนวดัเสม็ดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6072. นางณัชชาพร ทองดี โรงเรียนวดัหนองปาตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6073. นางพชันี พงษแสุภา โรงเรียนวดัหนองปาตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6074. นางอุไรรัตนแ ดาศรี โรงเรียนวดัหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6075. นายจรุญ จันทสี โรงเรียนวดัหวักระสังขแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6076. นายสมปอง สังขแทอง โรงเรียนวดัหวักระสังขแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6077. นางนันทนา โสภา โรงเรียนวดัหวัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6078. นางวรัิติ มะเหศวร โรงเรียนวดัหวัสวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6079. นางกมลทพิยแ วงศแโชติพชิัย โรงเรียนวดัหวัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6080. นางเพญ็ทพิยแ วรดิลก โรงเรียนวดัหวัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6081. นางสาวนิติกรณแ แกวมรกต โรงเรียนวดัหวัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6082. นางสาวสุชาดา จันทรแเขียว โรงเรียนวดัหวัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6083. นายสุนทร คชสิงหแ โรงเรียนวดัหวัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6084. นางชนิดาภา พวงเจริญ โรงเรียนวดัอาวชางไล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6085. นางศรินรัตนแ ฉัตรทวพีฒันแ โรงเรียนวดัอาวชางไล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6086. นางไสลทพิยแ วชิรพนัธุแ โรงเรียนวดัอาวชางไล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6087. นางจําลอง จารุทโรภาสนแ โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6088. นางทองสุข ผองใส โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
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6089. นางอัญทชิา ยิ้มเนียม โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6090. นายทองสุข ร้ิวทอง โรงเรียนหนองน้ําขาวเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6091. นางสาวกองแกว กระษาปณแการ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6092. นางสาวสันทนา ปาละโค โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6093. นางดรุณจิต มวงมงคล สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6094. นางนงลักษณแ โฉมศรี สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6095. นายภควตั ตลับเพชร สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

6096. นางกัลยา สุขพานิช พงศแสิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6097. นางนราทพิยแ วรสุพฒันแ พงศแสิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6098. นางพวงพยอม ถึงนอก พงศแสิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6099. นางพมิพแพรรณ ปใญญารัตนะ พงศแสิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6100. นางรัชยา สุขขี พงศแสิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6101. นางสังเวยีน เกตุสิริ พงศแสิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6102. นางสาวสายใจ เชียงสา พงศแสิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6103. นางสุภาภรณแ ธติะจารี พงศแสิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6104. นายสนธยา มาไกล พงศแสิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6105. นายปยิะชาติ เศวตรแ โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6106. นางจรียแพร คงคํา โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6107. นางฉัตรสุดา หงสแวจิิตรกุล โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6108. นางโชติมา พฤกษแเพิ่มพลู โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6109. นางนวลฉวี ปใกษานนทแ โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6110. นางศิริรัตนแ ทรงทบัทมิ โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6111. นางสมจิตตแ จิรหฤทยั โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6112. นางสาวอนงคแ ฉันทภาค โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6113. นางสุวภิา นามดุง โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6114. นางอัญชนา เนื่องจํานงคแ โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6115. นายสาธติ สุขสถาน โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6116. นางสาวนิตยาภรณแ อยูกลัด โรงเรียนชุมชนบานหวักุญแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6117. นางจีรพงษแ ประภาสะวตั โรงเรียนชุมชนบานอางเวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6118. นางสาวศศิวมิล จิตพลูผล โรงเรียนชุมชนบานอางเวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6119. นายมาโนช แยมเสนาะ โรงเรียนชุมชนบานอางเวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6120. นางจุฑารัตนแ ออนเฉวยีง โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6121. นางทองเครือ ภูประจําศิลป โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6122. นางมะลิ ธรรมเมธา โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6123. นางสาวกานตแวชิญา เกษนอก โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6124. นางสาวณัฎฐแชญานันทแ ชราชิต โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6125. นางสาวบษุรา จุฑาเพช็รแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
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6126. นางสาวปยินันทแ อุดมมั่นถาวร โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6127. นางสาวพมิผกา สุวรรณา โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6128. นางสาวรัตนแวรา สามารถ โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6129. นางสาวอัชณี วยัรัตนา โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6130. นายวลัลภ รักษาศิล โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6131. นายอนุสรณแ สกุลเบกิไพร โรงเรียนชุมชนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6132. นางไขศรี ภกัดี โรงเรียนนาปาุมโนรถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6133. นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดา โรงเรียนนาปาุมโนรถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6134. นายไพศาล เจริญศรี โรงเรียนบานเกาะไมแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6135. นางไพลิน สามบญุลือ โรงเรียนบานเขาแรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6136. นายชาญณรงคแ กุลไผ โรงเรียนบานเขาแรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6137. นางเฉลา สุขทนารักษแ โรงเรียนบานชองมะเฟอืง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6138. นางวไิล สุวรรณโพธิ์ โรงเรียนบานชองมะเฟอืง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6139. นายชูชาติ อรามพงษแ โรงเรียนบานชองมะเฟอืง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6140. นายชาญชัย ทมุดี โรงเรียนบานชากนา(ประเสริฐราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6141. นางมาลี วรรัตนแ โรงเรียนบานชากพดุซา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6142. นางศุภลักษณแ ยิ่งยง โรงเรียนบานชากพดุซา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6143. นายวนิัย อิ่มกมล โรงเรียนบานชากพดุซา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6144. นางไพเราะ ไตรมาส โรงเรียนบานตาลดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6145. นายศักด์ิชัย อินทชิต โรงเรียนบานตาลดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6146. นางทวี วงษแบญุจันทรแ โรงเรียนบานทาจาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6147. นางสาวสมพศิ ใชเฮ็ง โรงเรียนบานทาจาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6148. นางโกสุมภแ ทองบณัฑิต โรงเรียนบานเนินโมก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6149. นางพวงเพญ็ สวสัดีมงคล โรงเรียนบานบานหวัโกรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6150. นางรัตนา ดาวลัยแ โรงเรียนบานบานหวัโกรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6151. นางวรารัตนแ ธารวทิยแ โรงเรียนบานบานหวัโกรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6152. นางศรีสงวน เนื่องจํานงคแ โรงเรียนบานบานหวัโกรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6153. นางอรอนงคแ มงคลธนวฒันแ โรงเรียนบานบานหวัโกรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6154. นายโรจนินทรแ ลิขิตอริยธรณแ โรงเรียนบานบานหวัโกรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6155. นางนิพภา สันติศิริ โรงเรียนบานปาุแดง(ไชยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6156. นางบปุผา สมภาค โรงเรียนบานปาุแดง(ไชยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6157. นางสุพรรณี นิยมดี โรงเรียนบานปาุแดง(ไชยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6158. นายธวชัชัย สันติศิริ โรงเรียนบานปาุแดง(ไชยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6159. นายศุภกิจ สมภาค โรงเรียนบานปาุแดง(ไชยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6160. นางสาวกมล หงสแประสิทธิ์ โรงเรียนบานปาุแดง(ไชยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6161. นางสาวจันทรแเพ็ญ โพธสิาร โรงเรียนบานปาุยุบ(บุนกีประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6162. นางสาวพรทพิยแ คํากายปรง โรงเรียนบานปาุยุบ(บุนกีประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
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6163. นางสาววนัทนา ยิ้นปใๆน โรงเรียนบานปาุยุบ(บุนกีประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6164. นางฬิเอ โคตรมุงคุณ โรงเรียนบานปาุยุบ(บุนกีประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6165. นายสุทศันแ สุภาพล โรงเรียนบานปาุยุบ(บุนกีประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6166. นายสุเทพ จิรโรจนาการ โรงเรียนบานปาุยุบ(บุนกีประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6167. นางจันทรแเพญ็ กิตยารักษแ โรงเรียนบานมาบกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6168. นางพรพรหม มาศมะลิวลัยแ โรงเรียนบานมาบกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6169. นางเพญ็ศรี ศิริธรรม โรงเรียนบานมาบกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6170. นางมนสินี เจริญศิลป โรงเรียนบานมาบกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6171. นางสาวจีรนันทแ ดีดานคอ โรงเรียนบานมาบกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6172. นางสาวอัญชลี จันทเปรมจิตตแ โรงเรียนบานมาบกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6173. นางอมรรัตนแ ตันติรักษแโรจนแ โรงเรียนบานมาบกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6174. นายคีรี กนะกาศัย โรงเรียนบานมาบกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6175. นายวชิิต ธาดาคุณากร โรงเรียนบานมาบกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6176. นางสาวบญุเอื้อ เอี่ยมรัตนแ โรงเรียนบานมาบคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6177. นางบญุญรัตนแ เจริญศรี โรงเรียนบานมาบไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6178. นางอัปษร ยาทพิยแ โรงเรียนบานมาบไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6179. นายทองคํา ลิขิตตระกูล โรงเรียนบานมาบไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6180. นายเสริมสิริ รอบคอบ โรงเรียนบานมาบไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6181. นางสาววริศรา สายสุวรรณ โรงเรียนบานมาบลําบดิ(สงาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6182. นายสมชาย ตรีภริูทตั โรงเรียนบานมาบลําบดิ(สงาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6183. วาที่ ร.ต.วลัลภ เสรีชัยรักษแ โรงเรียนบานมาบลําบดิ(สงาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6184. นางจรีรัตนแ เกษตรสุนทร โรงเรียนบานไรใหหลํ่า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6185. นางนันทแนภสั แสงจํารัส โรงเรียนบานไรใหหลํ่า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6186. นางสาวพชันี วลัิยรักษแ โรงเรียนบานวงัตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6187. นางสาวยุพยงคแ ขจรผดุงกิตติ โรงเรียนบานวงัตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6188. นางสุรีรัตนแ วงษแศิริ โรงเรียนบานวงัตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6189. นางกิตติมา เทยีมเมฆ โรงเรียนบานสวนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6190. นางทพิวรรณ พวกดี โรงเรียนบานสวนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6191. นางปใญจรัตนแ โอวาท โรงเรียนบานสวนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6192. นางรัตติยา อาจวาริน โรงเรียนบานสวนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6193. นางสาววไิล ทจิะยัง โรงเรียนบานสวนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6194. นางสาวสุนันทแ พลาบดีวฒัน โรงเรียนบานสวนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6195. นางสาววรัญญา ธรีธรรมากร โรงเรียนบานสวนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6196. นางกรรณิการแ แสงโนราช โรงเรียนบานโสม(วงศแทวอีุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6197. นางศรันยา ทมุดี โรงเรียนบานโสม(วงศแทวอีุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6198. นางสาวสุภวรรณ โพธิอ์ิ่ม โรงเรียนบานโสม(วงศแทวอีุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6199. นางลดาวลัยแ อุมเงิน โรงเรียนบานหนองชาก(ประโยชนแบุพการีอุทิศ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
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6200. นางสาวลําเภา ศรีสุข โรงเรียนบานหนองชาก(ประโยชนแบุพการีอุทิศ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6201. นางสาวศิริพร ตันติพลพนัธแ โรงเรียนบานหนองชาก(ประโยชนแบุพการีอุทิศ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6202. นางลําเนา เรืองทอง โรงเรียนบานหนองซํ้าซาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6203. นายวฒุทิ อัศวนนทแววิฒันแ โรงเรียนบานหนองซํ้าซาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6204. นางสาวณัฐกฤตา สวสัดี โรงเรียนบานหนองตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6205. นางสาวนวลจันทรแ พรรณพจิิตร โรงเรียนบานหนองตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6206. นางสาวมัลลิกา สามารถ โรงเรียนบานหนองตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6207. นางสาวลัดดา บญุศรี โรงเรียนบานหนองตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6208. นางสุชาดา คงศิริ โรงเรียนบานหนองตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6209. นางสาวจรรยา มีนะพงคแ โรงเรียนบานหนองประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6210. นางสาวสําออย เทพสวสัด์ิ โรงเรียนบานหนองประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6211. นางณัฐกานตแ จันทนา โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6212. นางมยุรี รัตนดาดาษ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6213. นางวรีดา รักษาศีล โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6214. นางสาวฌัชฌา ตันติปชูิตานนทแ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6215. นางสาวพมิลพรรณ มงคลแกว โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6216. นางธวลัรัชวแ ธญัสิริรพี โรงเรียนบานหนองไผแกว(พลูสุขสหการอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6217. นางลํายอง สุภาผล โรงเรียนบานหนองไผแกว(พลูสุขสหการอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6218. นางจันทรแเพญ็ ชาญชลสมุทร โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6219. นางปรมาภรณแ สุขกุล โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6220. นางวรรณรัตนแ ฉัตรมงคล โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6221. นางสัญญา สุธรรมาววิฒันแ โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6222. นางสาวกนกลักษณแ ลาภประเสริฐโชค โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6223. นางสาวกัญญา สามารถ โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6224. นางสาวสุนียแ ลดาอัมพร โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6225. นางสาวสุวมิล อภรัิกษแศรานนทแ โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6226. นางอัมพร พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6227. นางปรีชญา สังขพฒันแ โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6228. นางรมยแรวนิทแ ตันติฤทธพิล โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6229. นายววิฒันแไชย ศรีวพิฒันแ โรงเรียนบานหวยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6230. นางพนูสุข สุขประยูร โรงเรียนบานหวยมะระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6231. นางจิราพร นาคภมูิ โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6232. นางรัชดาพร บงัคม โรงเรียนบานแหลมแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6233. นางวนีัส มงคลากร โรงเรียนบานแหลมแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6234. นายจารึก ขาวเหลือง โรงเรียนบานแหลมแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6235. นางบงัอร แสงวโิรจนแฤทธิ์ โรงเรียนบรูพาวทิยา ชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6236. นางประทมุทพิ เมตตา โรงเรียนบรูพาวทิยา ชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
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6237. นางปิๆนชนก รัสมี โรงเรียนบรูพาวทิยา ชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6238. นางวนัเพญ็ ศุภเสรีสกุล โรงเรียนบรูพาวทิยา ชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6239. นางสาววรรณกร ทศัจันทรแ โรงเรียนบรูพาวทิยา ชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6240. นางสุภคัวดี สามาทมุ โรงเรียนบรูพาวทิยา ชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6241. นางอุไรรัตนแ สําราญราษฎรแ โรงเรียนบรูพาวทิยา ชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6242. นายสําราญ เหลืองออน โรงเรียนบรูพาวทิยา ชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6243. นายหสักิจ วนิิจฉัย โรงเรียนบรูพาวทิยา ชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6244. นางนพพา อองสมบรูณแ โรงเรียนประภสัสรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6245. นางละเอียด โพธิศ์รี โรงเรียนประภสัสรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6246. นางสาวมะลิ ปอูมมาก โรงเรียนประภสัสรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6247. นางสาวเรณุกา แซต๊ัน โรงเรียนประภสัสรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6248. นางสาววไิลวรรณ เจริญสุข โรงเรียนประภสัสรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6249. นายประนต แสงไพบลูยแ โรงเรียนประภสัสรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6250. นางเกษร โชติประทมุเวช โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6251. นางจรรยา มานุพรีะพงษแ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6252. นางจันทมิา พเิชฐจินดากุล โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6253. นางจุไรวรรณ นาคสุวรรณ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6254. นางนงลักษณแ กัปปยิบตุร โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6255. นางมณฑา บญุเสริมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6256. นางรัศมี วรสุข โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6257. นางรุงนภา นิ่มเสนาะ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6258. นางวนัดี ชุมศรี โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6259. นางวลัชุลี กิตติวงษแกําจร โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6260. นางวติิญา มัณฑุสินธุแ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6261. นางศิริลักษณแ กุลศิริแพทยแ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6262. นางศุภสิร นาเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6263. นางสวาง ศรีศักด์ินอก โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6264. นางสายใจ มั่นเจริญพร โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6265. นางสาวดวงนภา สมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6266. นางสาวนิภา วชิาจารณแ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6267. นางสาววนิดา ศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6268. นางสาววไิลวรรณ อาจวารินทรแ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6269. นางสาวอนงคแ แสนเสนาะ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6270. นางสุนันทา ฉิมงาม โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6271. นางสุพตัรา รัตนวจิิตร โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6272. นางสุภรณแ จันทรแเกตุ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6273. นางสุภรณแ โพธิท์รัพยแ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
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6274. นางสุภา ตรีชวา โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6275. นางสุภาภรณแ พงษแศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6276. นางสุภาภรณแ อยูเจริญพงษแ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6277. นางสุวรรณี กูชาติ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6278. นางอนินทติา จินตแประยูร โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6279. นางอารีรัตนแ ขมเล็ก โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6280. นายเกษมสุข วรสุข โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6281. นายฉัตรชัย อยูเจริญพงษแ โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6282. นายชัยสวสัด์ิ ขมเล็ก โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6283. นายสมเดช ดวงมหมึา โรงเรียนปรีชานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6284. นางกรวภิา จังพล โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6285. นางดรรชนี พริิยะพนัธแ โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6286. นางนัฐพร พรหมศิริ โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6287. นางนิสาชล เปีๆยมแสง โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6288. นางปณิดา ยิ้มโต โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6289. นางพมิพา ดาวบริบรูณแ โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6290. นางภทัทรา อินทะศรี โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6291. นางวภิาดา ทองดา โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6292. นางสาวจันทรแแรม ยินดีสุข โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6293. นางสาวนงนุช สุขเกษม โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6294. นางสาวนุสรา บญุเรือง โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6295. นางสาวมะลิ สกุลเดชธนา โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6296. นางสาวมัลลิกา มนูญกิตติพนัธุแ โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6297. นางสุธารัตนแ กุลเกล้ียง โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6298. นางสุมาลี พรมภกัษร โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6299. นางออยทพิยแ ไทยเจริญ โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6300. นางอําพรพนัธแ พงษแวฒิุธรรม โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6301. นายณัฐวฒิุ มณีขัติยแ โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6302. นายนรากร จรรยาสวสัด์ิ โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6303. นายนิธิ วฒันเวช โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6304. นางสาวบงัอร ไชยเผือก โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6305. นางกรุณา กลมทกุส่ิง โรงเรียนวอนนภาศัพทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6306. นางกุลทวิา บญุสืบชาติ โรงเรียนวอนนภาศัพทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6307. นางสุมาลิน บวัอรุณแสงสวาง โรงเรียนวอนนภาศัพทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6308. นางวรรณิภา ทองธรรมชาติ โรงเรียนวดัเขาไผ(เชี่ยววทิยาคุณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6309. นายวรกิจ ชิโณรโส โรงเรียนวดัเขาไผ(เชี่ยววทิยาคุณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6310. นางราตรี จันทรแสวย โรงเรียนวดัเฉลิมลาภ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
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6311. นางสาวภมีรตา มาฤษี โรงเรียนวดัเฉลิมลาภ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6312. นางสาวศิราภรณแ อยูหลา โรงเรียนวดัเฉลิมลาภ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6313. นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัย โรงเรียนวดัเฉลิมลาภ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6314. นางสุวรรณา รัตนศรีสอางคแ โรงเรียนวดัเฉลิมลาภ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6315. นายจีรศักด์ิ ประยงคแขํา โรงเรียนวดัเฉลิมลาภ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6316. นายฉัตรชัย ภาแกดํา โรงเรียนวดัเฉลิมลาภ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6317. นางยุคลธร รัตนะ โรงเรียนวดัดอนดํารงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6318. นางสาวกุลิสรา คําเหลากุลธรา โรงเรียนวดัดอนดํารงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6319. นางสาวปวันรัตนแ วฒิุธรรมรักษแ โรงเรียนวดัดอนดํารงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6320. นางสาวสายฝน อัมรี โรงเรียนวดัดอนดํารงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6321. นางสุนิสา สัมฤทธิ์ โรงเรียนวดัดอนดํารงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6322. นางสุภางคแ สวสัดิผล โรงเรียนวดัดอนดํารงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6323. นางอภสันันทแ สงคลังธนพฒันแ โรงเรียนวดัดอนดํารงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6324. นายณัฏฐแศักด์ิชัย เจริญเตียวงศแ โรงเรียนวดัดอนดํารงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6325. นางนุชรียแ วรชุตินธร โรงเรียนวดัทองคุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6326. นางสมฤดี มากทรัพยแ โรงเรียนวดัทองคุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6327. นางสายสุนียแ เจเนส โรงเรียนวดัทองคุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6328. นางสาวณัฏฐิญา เจียรพฒันาวงศแ โรงเรียนวดัทองคุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6329. นางสาวประกายลัตนแ อาชุมไชย โรงเรียนวดัทองคุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6330. นางโสภนา ไวเรียบ โรงเรียนวดัทองคุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6331. นางนิตยา ใจคง โรงเรียนวดันาเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6332. นางเนาวรัตนแ วารีรักษแ โรงเรียนวดันาเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6333. นางสุธาทพิยแ วรรณจุฑา โรงเรียนวดันาเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6334. นางสุรียแ ธวิรรณลักษณแ โรงเรียนวดันาเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6335. นางอมรรัตนแ ไหลไพบลูยแ โรงเรียนวดันาเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6336. นายจารึก ยิ้มแยม โรงเรียนวดันาเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6337. นางชุติมา เกษรมาลา โรงเรียนวดับญุญราศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6338. นางชนิดา แกวกา โรงเรียนวดับญุญราศรี(ตําหรุราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6339. นางนิตยา มวงพฒันแ โรงเรียนวดับญุญราศรี(ตําหรุราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6340. นางสมคิด สีหะไตร โรงเรียนวดับญุญราศรี(ตําหรุราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6341. นางกมลวรรณ ชยาภบิาล โรงเรียนวดัผาสุการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6342. นางทพิวลัยแ จิรชัยพร โรงเรียนวดัผาสุการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6343. นางสุจินดา ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียนวดัผาสุการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6344. นางนวรัตนแ ธาดากิตติสาร โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6345. นางบญุญาพร แสงสุข โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6346. นางเพญ็พกัตรแ พลูบวั โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6347. นางรัชนี วงษแปุุน โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
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6348. นางสมจิตรแ ศุภมิตรมงคล โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6349. นางสาวภทัราวรรณ แสงสุวรรณแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6350. นางอารีรัตนแ เมฆหมอก โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6351. นายกิตติพงษแ เลขะพนัธุแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6352. นายสิปปกร วนิิจฉัย โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6353. นายสุพรรณ พมิเสน โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6354. นายสงัด กระจาง โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6355. นางวลิาวลัยแ โฉมเฉลา โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6356. นางสาวเกศทพิยแ ขจรนาถ โรงเรียนวดัศรีพโลทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6357. นางประนอม โสภพิงษแ โรงเรียนวดัหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6358. นางกัญญา แกวสุข โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6359. นางกิจพร วฒิุประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6360. นางญาณวรีแ คําแผลง โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6361. นางถนอมพร หริะประยูรพงษแ โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6362. นางนวลจันทรแ เทพบตุร โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6363. นางพชัรา นพรัมภา โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6364. นางเพญ็พรรณ เทวาประดับ โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6365. นางยุพา วาจายิ้ม โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6366. นางรัตนา วยัรัตนา โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6367. นางเรณู อุปพงษแ โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6368. นางเรณู เจิมนาค โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6369. นางวริศนันทแ พงศแโนนคํา โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6370. นางวนัเพญ็ การสมโชค โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6371. นางสมพศิ จํานงจิต โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6372. นางสาวแกวฟาู ถนอมศิลป โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6373. นางสาวจันทภา นิวรณแ โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6374. นางสาวธฐิีพร ชาติชาตรี โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6375. นางสาวนิตยา ฮวดเจย โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6376. นางสาวศุภลักษณแ ศรีดอกไม โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6377. นางสาวสุภาพ วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6378. นางสุนันทแ จิรหฤทยั โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6379. นายธนสาร นพรัมภา โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6380. นางสาวสมสนิท บญุญาภสิมภาร โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6381. นายปใญญาศักด์ิ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6382. นายศิลปชัย สัมพนัธแพร โรงเรียนอนุบาลชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6383. นางพชัรา คาววีงษแ โรงเรียนอนุบาลบานบงึ(อํานาจคณูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6384. นางพนูทรัพยแ ชื่นวงศา โรงเรียนอนุบาลบานบงึ(อํานาจคณูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
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6385. นายชาญศักด์ิ ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลบานบงึ(อํานาจคณูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6386. นางลัดดาวลัยแ สุขขะ โรงเรียนอนุบาลพทุธยาคม(วดัเขาบางทราย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6387. นางสาวฉันธนา นิกรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพทุธยาคม(วดัเขาบางทราย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6388. นางสาวรุงระวี เจริญพทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลพทุธยาคม(วดัเขาบางทราย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6389. นางสาวลักษมีกานตแ เที่ยงพมิล โรงเรียนอนุบาลพทุธยาคม(วดัเขาบางทราย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6390. นางสุทศิษา ศิริดิษฐกูล โรงเรียนอนุบาลพทุธยาคม(วดัเขาบางทราย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6391. นางกุลริศา พนูบางยุง โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6392. นางขวญัฤดี อุสาหแดี โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6393. นางศิริลักษณแ คําทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6394. นางสาวกมลวนั โพธิท์อง โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6395. นางสาวพรรณี ศรีประสงคแ โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6396. นางสาวเพญ็ศรี เชิดชู โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6397. นางสุพตัรา สิงหแพร้ิง โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6398. นายกิจจา เนื่องจํานงคแ โรงเรียนอนุบาลวดักลางดอนเมืองชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6399. นางมาลัย วรมังครัตนแ โรงเรียนอนุบาลวดัชองลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6400. นางศิริพร ชมโฉม โรงเรียนอนุบาลวดัชองลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6401. นางสมรัก พงษแทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลวดัอรัญญิกาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6402. นางสาวสุวมิล ศิริตรานนทแ โรงเรียนอนุบาลวดัอรัญญิกาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6403. นางสุนันทา มีประสงคแ โรงเรียนอนุบาลวดัอรัญญิกาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6404. นางจินตนา จันทพฒันแ โรงเรียนอนุบาลวดัอูตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6405. นางจิราภรณแ ศรีสละ โรงเรียนอนุบาลวดัอูตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6406. นางณัฐฐากุล ศรีวพิฒันแ โรงเรียนอนุบาลวดัอูตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6407. นางสมนึก เสถียรเขต โรงเรียนอนุบาลวดัอูตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6408. นางสาวคํานึง คชชา โรงเรียนอนุบาลวดัอูตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6409. นางสาวบญุยิ่ง อารีมี โรงเรียนอนุบาลวดัอูตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6410. นางสาวอรทยั สากร โรงเรียนอนุบาลวดัอูตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6411. นางอุไรรัตนแ สุริยะสิงหแ โรงเรียนอนุบาลวดัอูตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6412. นางประภสัสร ผลจันทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6413. นางรัตนสุดา เทพษร วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6414. นางวลิาวรรณ เตรแยาซิงหแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6415. นางสาวกนกพร ถาวร วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6416. นางสาวจุฑามาศ ทศันะศร วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6417. นางสาวผุสดี คาแพดี วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6418. นางสาวพรเทยีน ปใกเกตุ วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6419. นางสาวรัติยา วจิิตรวงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6420. นางสาววลิาวลัยแ สุนิพฒันแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6421. นางสาวสาวติรี โยธาจันทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
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6422. นางสาวสุรัตนา กลอมสกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6423. นางสุภรณแ ชางงาเนียม วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6424. นางอรัญญา อนุจารีวฒันแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6425. นายทนง ตันติวงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6426. นายพพิธิ อังติกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6427. นายไพบลูยแ ริบรวมทรัพยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชลบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6428. นางสาวนิอร ศรีสุนทร สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6429. นายเกษม เนียมสันเทยีะ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑
6430. นางกอบกุล พพิฒันานุกูล โรงเรียนชุมชนบานตลาดทุงเหยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6431. นางวไิลลักษณแ โตประภสัรแ โรงเรียนชุมชนบานตลาดทุงเหยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6432. นางศิริสุข สุรินทรแ โรงเรียนชุมชนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6433. นายอามร มุตวงศแ โรงเรียนชุมชนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6434. นางฐิตนาฎ เหลืองออน โรงเรียนชุมชนวดัหนองตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6435. นางสมใจ หนูยงคแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6436. นางสาวพฤทธิมา บรรยงคนันทแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6437. นางสาววาสนา ชลอํานวย โรงเรียนชุมชนวดัหนองตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6438. นางสุกันยา สุขญาติ โรงเรียนชุมชนวดัหนองตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6439. นางสาวนภาพักตรแ วงศแมณีนิล โรงเรียนชุมชนวดัหนองตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6440. นางชอทพิยแ ทพิยแวงศแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6441. นางรสสุคนธแ บณัฑิตจีน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6442. นางสาวนิยม กิมานุวฒันแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6443. นางกันตยา สิริกิตติยา โรงเรียนบานเกาะโพธิ ์(วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6444. นางปล้ืมใจ ปใงวฒันกุล โรงเรียนบานเกาะโพธิ ์(วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6445. นางสาววลัลภา บญุซุนหลี โรงเรียนบานเกาะโพธิ ์(วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6446. นางสาวศิริพร กาญจนบตัร โรงเรียนบานเกาะโพธิ ์(วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6447. นายปรีดา งามโขนง โรงเรียนบานเกาะโพธิ ์(วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6448. นายปรีดา เกียงขวา โรงเรียนบานเกาะโพธิ ์(วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6449. นายมนู ธนูทอง โรงเรียนบานเกาะโพธิ ์(วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6450. นางสําอางคแ มั่งค่ัง โรงเรียนบานเกาะโพธิ ์(วนัครู ๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6451. นางมนัสนันทแ ทองสวาง โรงเรียนบานเขาดินวงัตาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6452. นายเถลิง องอาจ โรงเรียนบานเขาดินวงัตาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6453. นางขวญัเรือน เหลืองออน โรงเรียนบานเขาสัตตพรหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6454. นายฉลอม แผลงเดช โรงเรียนบานเขาอํานวยสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6455. นางสาวพจณียแ ทองพราย โรงเรียนบานคลองโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6456. นางกฤติกานตแ สิงหนารถ โรงเรียนบานคลองโอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6457. นายคณุตมแ คงนิวฒันแศิริ โรงเรียนบานคลองโอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6458. นางวชัรินทรแ สมณะ โรงเรียนบานโคงประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒



176

6459. นางสุรียแพร วรรณศรี โรงเรียนบานโคงประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6460. นางแสงจันทรแ ศรีแกว โรงเรียนบานเจ็ดเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6461. นางกรรณิการแ มิตรภมูิวบิลูยแ โรงเรียนบานชุมนุมปรกฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6462. นางสาวรัญชนา สีหะนาม โรงเรียนบานชุมนุมปรกฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6463. นายถนอม มิตรภมูิวบิลูยแ โรงเรียนบานชุมนุมปรกฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6464. นายสนธิ อุมา โรงเรียนบานทรายมูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6465. นายสมรัก คําวงษแ โรงเรียนบานทรายมูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6466. นายวฒันา โพธิสุ์วรรณ โรงเรียนบานทบัสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6467. นางสาวอุทมุพร ศรีสุข โรงเรียนบานธรรมรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6468. นางเสาวรัก วงษแแกว โรงเรียนบานน้ําซับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6469. นายอาวธุ โอชาพงศแ โรงเรียนบานน้ําซับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6470. นางเจริญศรี นพโสภณ โรงเรียนบานเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6471. วาที่รอยตรีเกษมศานตแ อาปะโม โรงเรียนบานเนินทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6472. นางรัมภา คําบปุผา โรงเรียนบานเนินหลังเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6473. นายสุพชัร สุพชัรมงคลกิจ โรงเรียนบานเนินหลังเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6474. นางสาวน้ําทพิยแ เจริญสุข โรงเรียนบานบอกวางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6475. นางสาวรจนา ทองธรรมชาติ โรงเรียนบานบอกวางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6476. นางสาวอัญชลี พรอมพอชื่นบญุ โรงเรียนบานบอกวางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6477. นายเมธา ภมูิเขต โรงเรียนบานบอกวางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6478. นางชวนชม ชัยณรงคแ โรงเรียนบานบางแสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6479. นายสวรรคแ สรวยสุวรรณแ โรงเรียนบานบางแสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6480. นางเบญ็จมาศ วฒันกรกิจเจริญ โรงเรียนบานโปรงเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6481. นางสาววนิดา ประเสริฐกุล โรงเรียนบานโปรงเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6482. นายศักด์ิ เบาภาระ โรงเรียนบานโปรงเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6483. นางสาวศศิธร ต่ิงแตง โรงเรียนบานยานซ่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6484. นายนธภิทัร เสง่ียม โรงเรียนบานไรเสธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6485. นายบญัชา แดงเปีๆยม โรงเรียนบานสระนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6486. นางจุไรลักษณแ องอาจ โรงเรียนบานสระส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6487. นางวราภรณแ พรหมศรี โรงเรียนบานสระส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6488. นางพมิลรัตนแ โรจนไพฑูรยแ โรงเรียนบานสามแยก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6489. นางสาววัชราภรณแ เก็จประยูร โรงเรียนบานสามแยก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6490. นายสัน สุขมวง โรงเรียนบานสามแยก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6491. นางเพยาวแ สกุลสุทธวิฒันแ โรงเรียนบานหนองเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6492. นายสมฤทธิ์ กะทงยาม โรงเรียนบานหนองเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6493. นายอภนิันทแ ชมเชย โรงเรียนบานหนองเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6494. นางสาวศรัญญา ไพรวนัรัตนแ โรงเรียนบานหนองเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6495. นางนิตยา ตันศิริ โรงเรียนบานหนองขยาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
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6496. นางสาววไิล เกาะงาม โรงเรียนบานหนองขยาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6497. นายสุวฒันแ เกตุแกว โรงเรียนบานหนองชุมเหด็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6498. นางนิธศิา ยศเรืองศักด์ิ โรงเรียนบานหนองชุมเหด็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6499. นายบญุลักษณแ สิงหแครุ โรงเรียนบานหนองไผแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6500. นางภานียแ ดวงประเสริฐ โรงเรียนบานหนองพรหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6501. นางสาววณารัตนแ เถรวอง โรงเรียนบานหนองพรหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6502. นายวชิาสุทธิ์ ทพิยแวงศแ โรงเรียนบานหนองพรหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6503. นางสาวจรรยา สุวรรณวร โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6504. นางสาวสมทรง นามจิตร โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6505. นางบญุยืน อุมา โรงเรียนบานหนองหวัหม ู(บํารุงราษฎรแอปุถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6506. นางจิราพชัร เที่ยงตรง โรงเรียนบานหวยหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6507. นางจีรนันทแ จันทรแชุม โรงเรียนบานหวยหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6508. นางสาวจันทนา สิริสัตตบษุยแ โรงเรียนบญุญวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6509. นางสาวนภาพร พนิภริมยแ โรงเรียนประชาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6510. นางกาญจนแมน พนัธุแคุณากร โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6511. นางบญุสง สรรพาณิชยแ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6512. นางประคอง วฒันะตันทะ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6513. นางปวณีา อิทธปิระเสริฐ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6514. นางพรทพิยแ เจนการกิจ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6515. นางมณีโรจนแ ถ้ําอมร โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6516. นางรังสิมา ไทยธรรม โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6517. นางรัตนา วงศแพยัคฆแ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6518. นางสมนึก พบพภิกัตรแ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6519. นางสาวจริยา นิวรณแ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6520. นางสาวชูจิตตแ วรสายัณหแ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6521. นางสาวสีนวล วรดิลก โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6522. นางสาวสุวารี ใจไว โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6523. นางอัจฉรา สุขอุดม โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6524. นางอัมพนัธแ ทฆีพงศแ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6525. นางเอื้องทพิยแ ทองเล็ก โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6526. นายสมาน ปาละพนัธุแ โรงเรียนวฒันานุศาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6527. นางอาภรณแ ประสิทธิ์ โรงเรียนวดักลางคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6528. นางจุฑามาศ เวนิสันเทยีะ โรงเรียนวดัเกาะลอย (วเิวกวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6529. นางเพญ็ศรี วชิิรัมยแ โรงเรียนวดัแกวศิลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6530. นางยุพนิ ดิษฐพร้ิม โรงเรียนวดัแกวศิลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6531. นางอรนุช ยืนยง โรงเรียนวดัแกวศิลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6532. นางจันทรา ปานขวญั โรงเรียนวดัเขาคีรีรมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
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6533. นางอรศิริ แซล้ี โรงเรียนวดัเขาวนาพทุธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6534. นายนิพนธแ ประมงคล โรงเรียนวดัเขาวนาพทุธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6535. นางรัตนาภรณแ นงนุช โรงเรียนวดัโคกขี้หนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6536. นายปยิะ ธวชัไพบลูยแ โรงเรียนวดัโคกขี้หนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6537. นางมะลิ นิสารัตนแ โรงเรียนวดัโคกพระศิลาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6538. นางชูชื่น เมืองแกว โรงเรียนวดัโคกเพลาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6539. นางยุพนิ เฉลิมสุข โรงเรียนวดัชุมแสงศรีวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6540. นางสาววรรณา เมืองแกว โรงเรียนวดัชุมแสงศรีวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6541. นายชุติเดช สุขรัตนแสกุล โรงเรียนวดัเซิดสําราญ (บานเซิดวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6542. นางสาวมาริน สุขสําราญ โรงเรียนวดัทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6543. นางสาวสาคร สุวรรณแ โรงเรียนวดัทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6544. นายโกสนธิ์ ชวนะศักด์ิ โรงเรียนวดัทุงเหยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6545. นางมยุรี ทองธรรมชาติ โรงเรียนวดันากระรอก (อรุณราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6546. นางวาสนา พรมลอย โรงเรียนวดันากระรอก (อรุณราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6547. นายประกอบ ธารวทิยแ โรงเรียนวดันากระรอก (อรุณราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6548. นางยุพา บญุยิ่ง โรงเรียนวดันาวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6549. นายไพรัตนแ ญาติเสมอ โรงเรียนวดันาวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6550. นายจีระศักด์ิ พรมรักษแ โรงเรียนวดัเนินตามาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6551. นางดวงกมล อุดมผล โรงเรียนวดัเนินสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6552. นางนพมาศ มั่งมี โรงเรียนวดัเนินสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6553. นางจรรยา กล่ินโพธิ์ โรงเรียนวดับานกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6554. นางดารณี สุขแสง โรงเรียนวดับานเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6555. นายจงกล ชัยปฏวิติั โรงเรียนวดับานง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6556. นางสาวสายพณิ อินทรําพรรณ โรงเรียนวดับานศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6557. นายวรีะเดช รัตนธาํรงคแ โรงเรียนวดับานศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6558. นางนพพร ธาราดล โรงเรียนวดัปาุแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6559. นายชัยสวสัด์ิ กุลกั้ง โรงเรียนวดัปาุแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6560. นางวไลลักษณแ คําดี โรงเรียนวดัแปลงเกต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6561. นายวนัส ศิวะวรเวท โรงเรียนวดัแปลงเกต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6562. นายวชิัย สิทธกิุล โรงเรียนวดัแปลงเกต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6563. นางสุวารี มหารัตนวงศแ โรงเรียนวดัโปงุตามุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6564. นางวารุณี รอดมา โรงเรียนวัดโปงุปากดง (สงา, รุธิระราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6565. นางสาวพนมเทียน นามโคตร โรงเรียนวดัศรีประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6566. นางสาวพศิพร อินทสงคแ โรงเรียนวดัศรีประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6567. นางสาวสุนทรี เตียงกูล โรงเรียนวดัศรีประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6568. นายจักรพงศแ นันทาธรรม โรงเรียนวดัศรีประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6569. นายมานพ ไกวลัสกุล โรงเรียนวดัศรีประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
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6570. นายยงยุทธ ศรัทธา โรงเรียนวดัศรีประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6571. นางสมจิต จันทนา โรงเรียนวดัสําเภาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6572. นายสุวฒันแ นิลวฒันแ โรงเรียนวดัสําเภาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6573. นางกันธอร กุลบตุรดี โรงเรียนวดัหนองกะขะ (บญุยิ่งประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6574. นางชวนชม แสงสวาง โรงเรียนวดัหนองกะขะ (บญุยิ่งประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6575. นางสาววภิา อนันตกูล โรงเรียนวดัหนองกะขะ (บญุยิ่งประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6576. นางพชัรี ทองแพง โรงเรียนวดัหนองปรือ (สามัคคีราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6577. นายภาควชัร จันทรแกุล โรงเรียนวดัหนองมวงใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6578. นางรัตนา นิลประภา โรงเรียนวดัหนองสังขแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6579. นายจิรชัย สุจิรานุธรรม โรงเรียนวดัหนองสังขแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6580. นายชิงธง บรูณะ โรงเรียนวดัหนองสังขแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6581. นางปณุยวรีแ ยุนประยงคแ โรงเรียนวดัหนาพระธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6582. นางเรณู เพี้ยนศรี โรงเรียนวดัหนาพระธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6583. นางจรรยา เปๅนสุข โรงเรียนวดัหลวงพรหมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6584. นางจันทพร ไกรสังขแ โรงเรียนวดัหลวงพรหมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6585. นางสมหวงั ทาววเิศษ โรงเรียนวดัหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6586. นางสาวอุษา อัคคะสาระกุล โรงเรียนวดัหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6587. นายสมศักด์ิ สาครสุขกิจ โรงเรียนวดัหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6588. นางอารีรักษแ เกษรางกูล โรงเรียนวดัหวัถนน (สภาจังหวดั ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6589. นางทศันี สาทพนัธแ โรงเรียนวดัหวัถนน (สภาจังหวดั ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6590. นางลําพรวน มธรุส โรงเรียนวดัแหลมแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6591. นางสาวแวนแกว สรอยสําลี โรงเรียนวดัใหมทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6592. นางสาวนันทวนั ปาูนสวาท โรงเรียนสวนปาุคลองตาเพชรบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6593. นายระดม มารยาท โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6594. นางนาฏเฉลียว คงนิวฒันแศิริ โรงเรียนอนุบาลบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6595. นางสมพร ธรรมนิติพงศแ โรงเรียนอนุบาลบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6596. นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6597. นางสาวนารีรัตนแ อนุรัตนแ โรงเรียนอนุบาลบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6598. นางสาวสายใจ ปรีดา โรงเรียนอนุบาลบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6599. นายเชาวแ ตีรณานนทแ โรงเรียนอนุบาลบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6600. นายยุทธนา สกุลสุทธวิฒันแ โรงเรียนอนุบาลบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6601. นายสมพล กระจาง โรงเรียนอนุบาลบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6602. นายไพรัช หนูยงคแ โรงเรียนอนุบาลบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6603. นางดวงใจ ขุนแกว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6604. นางดวงเดือน แดงกระจาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6605. นางนิชวรรณ วฒันาภรณแ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6606. นางนิภา ธรรมมิญช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
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6607. นางพรเทวา เทวหงสแ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6608. นางพรรณี สอนจันทรแ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6609. นางเยาวลักษณแ สําราญราษฎรแ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6610. นางสมศรี ขยันหา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6611. นางสาววนิดา เงาะจันทรา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6612. นางสุชาดา ทองขัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6613. นางอณัญญา ริยะสาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6614. นางอนงคแ นิธปิระดิษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6615. นางอัมพวนั สุวรรณพนัธแ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6616. นายวสันตแ น฿อกชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6617. นายสงเกตุ ทองขัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6618. นายวรีะกานทแ ศรีสมัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6619. นางชูศรี ปาระดี โรงเรียนอนุบาลพานทองวดัหนองกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6620. นางอรพนิทแ ทวมชุมพร โรงเรียนอนุบาลพานทองวดัหนองกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6621. นางชุติมา ผาสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6622. นางฐาปนียแ อนุกูลเวช วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6623. นางเนาวรัตนแ บญุญา วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6624. นางบรรจง รัตนเลิศ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6625. นางภคัภญิญา แสงพทิกัษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6626. นางภทัรแฐิตา เลิศเกียรติวรา วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6627. นางรัตตินันทแ บณุยสิทธิว์กิุล วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6628. นางวชัรียา สุวรรณรินทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6629. นางวารุณี บวัทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6630. นางสาวเกษราพร ววิฒันะ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6631. นางสาวจินตนา สุกแสงปใญญา วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6632. นางสาวณหทยั คงนมนาน วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6633. นางสาวบญุยงคแ เปรมศรี วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6634. นางสาวพนิชนาถ อรุณแสงฉาน วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6635. นางสาวพสิมัย ผุยผัน วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6636. นางสาววชัรียแ ทองยอย วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6637. นางสาววรีาภรณแ อุทยั วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6638. นางสาวศิริวรรณ จิตตแบญุ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6639. นางสาวอังสนา ธเนศานนทแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6640. นางอังคแวรา ใบปลอด วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6641. นายกฤษณะ สันติสถาพรสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6642. นายณรงคแกร สีจันทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6643. นายเตชสิทธิ์ ปณุโณทก วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
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6644. นายทวศัีกด์ิ สามารถกิจ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6645. นายทวศัีกด์ิ แสงพทิกัษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6646. นายธนกร สายสน วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6647. นายนิราศ สุขวลัิย วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6648. นายบญุสง บญุสืบ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6649. นายประชาญ บญุสง วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6650. นายปิๆน ประมาพนัธแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6651. นายพงศแนริศยแ อิ่มจิตรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6652. นายพรสวสัด์ิ มะรุมดี วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6653. นายภไูทย รุงศิริธนะกร วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6654. นายยงยุทธ คงคํา วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6655. นายรังสิทธิ์ บางขาม วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6656. นายสมศักด์ิ วชิรดุสิต วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6657. นายสุดเขต หนูรอด วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6658. นายสุทนิ พยนตแเลิศ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6659. นายสุรกิจ มโนรัศมี วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6660. นายอมร กล่ินชู วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6661. นายอุเทน โชติเชื้อ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6662. วาที่รอยตรีเชลงศักด์ิ กิจวรรณ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6663. วาทีร่อยตรีศุภวทิยแ แฉลมกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6664. นางสาวอัมพร อุนทสูรยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อ.ีเทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6665. นางสาวธนรัตนแ มังคะโชติ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6666. นางสาวปรียาภรณแ เสริมศรี สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6667. นางสาวสวาง จันทมุมี สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6668. นายสมพร ไตยวงคแ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒
6669. นางถนอม จันทรแศรี โรงเรียนเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6670. นางรัชนีวรรณ แกวสมสิน โรงเรียนเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6671. นางมณี สําราญจิตตแ โรงเรียนเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6672. นางจิตติมา ขุนศรีจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6673. นางณัฐวรา ศรีวฒันะ โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6674. นางสุณี จงเจริญ โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6675. นางเสาวรส สนศิริ โรงเรียนชุมชนบานชองแสมสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6676. นางจุฑาทพิยแ สันติ โรงเรียนชุมชนบานบางเสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6677. นางพรทพิยแ จําเริญพานิช โรงเรียนชุมชนบานบางเสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6678. นางพชิยาภรณแ จันทรแอากรณแ โรงเรียนชุมชนบานบางเสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6679. นางมยุรี หมื่นสุข โรงเรียนชุมชนบานบางเสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6680. นางเยาวรัตนแ พทุธสรณแ โรงเรียนชุมชนบานบางเสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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6681. นางอริสรา หลวงเจริญ โรงเรียนชุมชนบานบางเสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6682. นางนภสัสร วลัภา โรงเรียนชุมชนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6683. นางนภาพร อดิศักด์ิ โรงเรียนชุมชนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6684. นางสุวารี พนูพงศา โรงเรียนชุมชนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6685. นายประสิทธิ์ แสงกระจาง โรงเรียนชุมชนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6686. นางกัญญา ชูฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวดัเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6687. นางสาวพชัรี บญุธรรม โรงเรียนชุมชนวดัเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6688. นางกรรณาภรณแ ประสิทธิ์กุลไพศาล โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6689. นางคนึงนิจ สมสวสัดิวฒันแ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6690. นางจันทนา ภพูานทอง โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6691. นางชารินียแ สวางไพร โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6692. นางชูศรี สกาวจิต โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6693. นางณปภชั ไหลรุงเรือง โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6694. นางณัชฎา สกุลปยิไชย โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6695. นางนันทนาพร เทศกรณแ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6696. นางแนงนอย ชื่นจิตรแ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6697. นางมาลัย ธรรมารักษแ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6698. นางวนิดา จํานงคแผล โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6699. นางวราภรณแ ชื่นชอบ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6700. นางสาวกาญจนแมณี ธรรมารักษแ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6701. นางสาวจงกล อัศวานุรักษแ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6702. นางสาวนันทา พรหมฤทธิ์ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6703. นางสาวบญุยืน ชลธารมุนี โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6704. นางสาวภรณแพมิพแอร สุขปล้ืม โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6705. นางสาววสิณี โกยผดุงเกียรติ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6706. นางสาวสิริกรานตแ คาแหวน โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6707. นางสาวสุนันทา เนวลัิย โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6708. นางสาวสุรียแรัตนแ อิ่มประภากมล โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6709. นางสุนันทแ นิติรัตนโชติ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6710. นางอัจิรวดี วโิรจนแปกรณแ โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6711. นางอําไพ เพยีรพศิเนตร โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6712. นายไพรักษแ กําเนิดเรือง โรงเรียนเซนตแปอลคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6713. นางศิริวรรณ จันทรัศมี โรงเรียนณัฏฐเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6714. นายสุดสยาม จันทรัศมี โรงเรียนณัฏฐเวศมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6715. นางสาวดาราวรรณ บานเย็น โรงเรียนดวงมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6716. นางสาวธญัญวลัยแ ความชอบ โรงเรียนดวงมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6717. นางสาวพรทพิา รัตนศักด์ิธารา โรงเรียนดวงมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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6718. นางสาววนัรพี บญุเชิด โรงเรียนดวงมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6719. นางสาวเสาวนียแ ฤทธวิงศแจักร โรงเรียนดวงมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6720. นางสาวอุทยั สิทธสัิงขแ โรงเรียนดวงมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6721. นายมัฆวนิศแ ขันพรมมา โรงเรียนดวงมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6722. นางฉลอง เทยีนดํา โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6723. นางปริสา ถําอุทก โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6724. นางพชันี ประถมปใทมะ โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6725. นางไพรพนา แยมประดิษฐแ โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6726. นางภทัราภรณแ อินทรแจันทรแ โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6727. นางภริูตา สิทธเิวช โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6728. นางรัชฎาพร โฉมยา โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6729. นางรัฐใจ สังขรัตนแ โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6730. นางวรรณพา เดชะบญุ โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6731. นางศรีรัตนแ นาคเกิด โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6732. นางศิริรัตนแ สํารวมจิตร โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6733. นางศุภวรรณ โควนิทแ โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6734. นางสมรักษแ แสงทอง โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6735. นางสาวสุวภรณแ นาคมี โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6736. นางสํารวย แสงทอง โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6737. นางสุภาวดี ศรีสารคาม โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6738. นายณัฐพนธแ มานะ โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6739. นายธนพล หวายฤทธิ์ โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6740. นายบรรจง แกวทอง โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6741. นายประชัญ ผองแผว โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6742. นายสมยศ สําโรงลุน โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6743. นายอนุวฒันแ สุวรรณโชติ โรงเรียนธมัมสิริศึกษา สัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6744. นางขนิษฐา หนิมสุข โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6745. นางประดับ สัตยาชัย โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6746. นางยุภาภติั พมิพะวงคแ โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6747. นางละอองดาว เพชรสุข โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6748. นางศรีประเสริฐ รุงจรูญ โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6749. นางสังวรณแ เพง็นู โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6750. นางสาวนงศมนตแ ไชยบตุร โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6751. นางสาวศรีนวน รังผ้ึง โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6752. นางสุพรรณทภิา เกตุเมฆ โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6753. นางหทัยาพร ใบสันตแ โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6754. นางอรุณี ขุนสอาดศรี โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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6755. นางอัญชัญ ตันติวบิลูยแวงษแ โรงเรียนนาวกิโยธนิบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6756. นางลัดดาวลัยแ ใจไว โรงเรียนบริษทัไทยกสิกรสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6757. นางสาวจินตนา เปีๆยมลาภ โรงเรียนบริษทัไทยกสิกรสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6758. นางสาวณัชชา ทรงภกัศิลปดี โรงเรียนบริษทัไทยกสิกรสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6759. นางสาวอริสรา สาทํา โรงเรียนบริษทัไทยกสิกรสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6760. นางวมิลรัตนแ จันอวน โรงเรียนบาน กม.หา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6761. นางอัจฉรา สุทศันแ โรงเรียนบาน กม.หา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6762. นางสายพณิ จันทรแการ โรงเรียนบาน กม.หา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6763. นางชลหทยั ทศันแเจริญ โรงเรียนบานขลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6764. นางนิดา ฉายาชวลิต โรงเรียนบานขลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6765. นางวยิะดา จันทสิทธิ์ โรงเรียนบานขลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6766. นางอุบลรัตนแ สมานจิต โรงเรียนบานขลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6767. นางพจมาน อรุณสวสัด์ิ โรงเรียนบานเขาคันทรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6768. นางสาวศิริ ทองแกว โรงเรียนบานเขาคันทรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6769. นางฐิติมาวลัยแ นารีจันทรแ โรงเรียนบานเขาชีจรรยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6770. นางระพพีรรณ รัตนพนัธแ โรงเรียนบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6771. นางสาวจุไลพร ธรรมเชียง โรงเรียนบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6772. นางสุภาวรรณ สิทธชิัย โรงเรียนบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6773. นายศุภกร สวางวงษแ โรงเรียนบานเขาตะแบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6774. นางจิราพร แกวผลึก โรงเรียนบานเขาบายศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6775. นางพรรณี สลีวงศแ โรงเรียนบานเขาบายศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6776. นางอโนทยั พชิัยกมล โรงเรียนบานเขาบายศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6777. นางอังสนา มะธปิะโน โรงเรียนบานเขาบายศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6778. นางปรานี รอดภยัปวง โรงเรียนบานโคงดารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6779. นางภสัสรา กิฬาภกัด์ิ โรงเรียนบานโคงดารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6780. นางสาวศิริรัตนแ อุนประดิษฐแ โรงเรียนบานโคงดารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6781. นายประทปี ปรีชา โรงเรียนบานโคงดารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6782. นางวรรณา อินทนา โรงเรียนบานชากนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6783. นางกิตติมา เทพรักษแ โรงเรียนบานชากยายจีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6784. นายมานะ เอื้อสวางพร โรงเรียนบานชากยายจีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6785. นางสาวสุวนียแ มนตแอินทรแ โรงเรียนบานตะเคียนเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6786. นางสุพรรณิการแ พฒุศรี โรงเรียนบานตะเคียนเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6787. นางจําลอง อินกลํ่า โรงเรียนบานทุงกราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6788. นางสาวกันตแสินี นิชสภา โรงเรียนบานทุงกราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6789. นางสาวพัชรินทรแ สรอยสน โรงเรียนบานทุงกราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6790. นายนิพฐิพนธแ ตรวจขุนทด โรงเรียนบานทุงกราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6791. นางมรกต ลิมะนัสสุวรรณ โรงเรียนบานทุงกลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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6792. นางสาวอัครยา เตบญุมี โรงเรียนบานทุงกลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6793. นางจารุพฒันแ หอมหวล โรงเรียนบานทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6794. นางจิราภรณแ นาเมืองรักษแ โรงเรียนบานทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6795. นางจิราภรณแ จันทรแอยู โรงเรียนบานทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6796. นางดวงดาว เรทนู โรงเรียนบานทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6797. นางสาวณัฐฏรภัฏ สมพงษแธรรม โรงเรียนบานทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6798. นางสุพชิญแนันทแ เจริญวงษแ โรงเรียนบานทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6799. นางวไิลวรรณ ชํานาญสิทธิ์ โรงเรียนบานนาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6800. นางธดิารัตนแ ไชยประทมุ โรงเรียนบานเนินพลับหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6801. นางปราณี เบญจวญิโู โรงเรียนบานเนินพลับหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6802. นางสาวมยุรี วงษแอารี โรงเรียนบานเนินพลับหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6803. นางอารี บดิีลและ โรงเรียนบานเนินพลับหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6804. นายกฤษณะ สายสมบติั โรงเรียนบานเนินพลับหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6805. นายจิรเดช แหวนอาจ โรงเรียนบานเนินพลับหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6806. นายสุชาติ คลอยสุวรรณ โรงเรียนบานเนินพลับหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6807. นางกนกรักษแ สุวรรณ โรงเรียนบานบอวนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6808. นางศิริวรรณ สิทธวิงศแ โรงเรียนบานบอวนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6809. นางรติยา สีใสสุข โรงเรียนบานบงึ (ศรีราชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6810. นางสาวรัฐริน กาศเกษม โรงเรียนบานบงึ (ศรีราชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6811. นางสุชาดา วงศแศักด์ิ โรงเรียนบานบงึ (ศรีราชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6812. นางวรรณิภา กัณหาเขียว โรงเรียนบานพนัเสด็จใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6813. นายประศาสนแ ตันเจริญ โรงเรียนบานมาบประชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6814. นายปยิวฒันแ ไกรผจญ โรงเรียนบานวงัคอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6815. นางนิตยา ศรีพยัคฆแ โรงเรียนบานสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6816. นางพศิมัย ผานดาน โรงเรียนบานสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6817. นางสายพนิ บวัขาว โรงเรียนบานสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6818. นางสาวอรวรรณ พงษแบตุร โรงเรียนบานสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6819. นางสุนทรี เวทยังกูร โรงเรียนบานสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6820. นายพริิยะ อังคสุวฒันแ โรงเรียนบานสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6821. นางจุฑารัตนแ ชโลธร โรงเรียนบานสันติคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6822. นางสาวสุริกร เกตุหอม โรงเรียนบานสันติคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6823. นางนิฎฐา ตฤณปฤษฎางคแ โรงเรียนบานสุรศักด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6824. นางสาวรัติกร ปล่ังบวัแกว โรงเรียนบานสุรศักด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6825. นางโชติกา พรอมฉัตร โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6826. นางประไพ พนภยัพาล โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6827. นางสาวอัจฉรา ถนอมรอด โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6828. นางสาวอัจนา สาทศรี โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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6829. นางวาสนา ชมเพลิน โรงเรียนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6830. นางสาวรุงทพิยแ พนภยัพาล โรงเรียนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6831. นางสําอางคแ เมฆพกัตรแ โรงเรียนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6832. นายประโยชนแ เข็มทอง โรงเรียนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6833. นางทิพนภาภรณแ ชวนชม โรงเรียนบานอําเภอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6834. นางสกุลรัตนแ สิงหแสูถ้ํา โรงเรียนบานอําเภอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6835. นางจิราภรณแ ชูศรีทอง โรงเรียนบํารุงศิษยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6836. นางน้ําทพิยแ โต฿ะถม โรงเรียนบํารุงศิษยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6837. นางพลูทรัพยแ ส่ือสุวรรณแ โรงเรียนบํารุงศิษยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6838. นางสวางศรี กล่ินสุนทร โรงเรียนบํารุงศิษยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6839. นางสาวกนัตแฤทัย อภวิฒิุธนพนธแ โรงเรียนบํารุงศิษยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6840. นางสาววงเดือน มณีกรรณแ โรงเรียนบํารุงศิษยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6841. นางสาวสุวมิล ภมูาศ โรงเรียนบํารุงศิษยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6842. นางทศันียา สัตยะวงคแ โรงเรียนบญุจิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6843. นางพชัรินทรแ แถลงดี โรงเรียนบญุจิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6844. นางมาลี อิ่มโอษฐแ โรงเรียนบญุจิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6845. นางลําพนู พนัส่ิว โรงเรียนบญุจิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6846. นางสันทนา สดใส โรงเรียนบญุจิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6847. นางสาวอาภาพร กุดแถลง โรงเรียนบญุจิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6848. นางอุไรวรรณ แกวอุไร โรงเรียนบญุจิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6849. นายสุริยะ วฒันะวจิิตร โรงเรียนบญุจิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6850. นางเยาวลักษณแ วงศแรินทรแ โรงเรียนโปงุสะเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6851. นางสาวภทัรภร บญุสรอย โรงเรียนโปงุสะเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6852. นางสาววาทนิี พลูทรัพยแ โรงเรียนโปงุสะเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6853. นางสาวสมใจ เวยีงรัตนแ โรงเรียนโปงุสะเก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6854. นางจิราภรณแ สีคําทา โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6855. นางทพิสุคนธแ สุนทรวภิาต โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6856. นางสมคิด ศรไชย โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6857. นางสาวยุพา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6858. นายชัยรัตนแ คาไม โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6859. นายนเรศ รักษาคม โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6860. นายเนรมิต วาระสิทธิ์ โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6861. นายวฒิุกร สุนทรวภิาต โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6862. นางวราพร จันทรแเดช โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6863. นางวชัรา วาระสิทธิ์ โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6864. นายนาวนิ หนองใหญ โรงเรียนพทัธยาอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6865. นางพรทพิยแ ซูมิตร โรงเรียนมาบฟใกทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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6866. นางสาวธนัยาภรณแ บวัสอน โรงเรียนมารีวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6867. นางสุพรรณระวี พลูสมบติั โรงเรียนมารีวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6868. นางอัชฌา นิตบงกช โรงเรียนมารีวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6869. นางจิราภรณแ กาฬภกัดี โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6870. นางทกัษณิา จารึกกลาง โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6871. นางทศันี บรรจงราชเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6872. นางนงเยาวแ สิงหแคําปอูง โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6873. นางนงลักษณแ มั่งค่ัง โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6874. นางนิสญา กิจมานะเมตตามิตรแ โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6875. นางนุชนารถ ฉันทะสาร โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6876. นางบญุชวย รัตถา โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6877. นางปยิรัตนแ เครือชะเอม โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6878. นางมยุรี ต้ังเกียรติกําธร โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6879. นางมาลาวรรณ ปอแกว โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6880. นางละไมพร โคตสมบติั โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6881. นางวนิดา ศรีเมืองแพร โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6882. นางวรวลัญชแ ปใญติ โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6883. นางวชัราภรณแ ประดุจชนมแ โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6884. นางสาวปฏญิญา งามโสภา โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6885. นางสาววชิุดา นอยนวล โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6886. นางสาววทิยา บตุรศรีรักษแ โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6887. นางสาวโอใด วนัสีสุข โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6888. นางสุปรียา แสนวา โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6889. นางอภญิญา ไสยา โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6890. นางอุมาพร วรวฒันะ โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6891. นางอุไรรัตนแ วงษแสุรินทรแ โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6892. นางสาวธันฐกานตแ ทองสินเกียรติ โรงเรียนมารีวทิยแสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6893. นางสายพณิ ยาโน โรงเรียนวดัเขาคันธมาทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6894. นางนัยนา ร่ืนรวย โรงเรียนวดัเขาฉลาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6895. นางราตรี ทองใหญ โรงเรียนวดัเขาฉลาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6896. นางณัฐครองขวญั วงษแเพช็ร โรงเรียนวดันาจอมเทยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6897. นางเหมี่ยววดี ทองคําดี โรงเรียนวดันาจอมเทยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6898. นางทศันียแ เภาวเิศษ โรงเรียนวดันาพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6899. นางละเอียด หนูทอง โรงเรียนวดันาพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6900. นางสุลาวรรณ คงถาวร โรงเรียนวดันาพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6901. นายสมชาย รัตนพนัธแ โรงเรียนวดันาพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6902. นางดวงใจ อยูสุข โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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6903. นางลําเพย อุตรัศมี โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6904. นางสาวกรวลัย ถนอมรอด โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6905. นางสาวจันทรแนภา อยูสุข โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6906. นางสาววรีาภรณแ ถนอมรอด โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6907. นางปยินุช นุชประมูล โรงเรียนวดับญุสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6908. นางภมุริน อาทมาท โรงเรียนวดับญุสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6909. นายจิรภทัร แหวนอาจ โรงเรียนวดับญุสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6910. นายประยูร สิงหแกระโจม โรงเรียนวดับญุสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6911. นายโอภาส ขาวเจริญ โรงเรียนวดับญุสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6912. นางอุไร ต้ังวจิิตรพนัธแ โรงเรียนวดัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6913. นางประทมุ สุรารักษแ โรงเรียนวดัพระประทานพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6914. นางสาวบญุมา บญุศิริ โรงเรียนวดัพระประทานพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6915. นางแพรวพร อุดมทรัพยแ โรงเรียนวดัมโนรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6916. นางวรรณแทนา ไชยมิ่ง โรงเรียนวดัมโนรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6917. นางสาวนิตยา ลุนหลา โรงเรียนวดัมโนรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6918. นางสาวปอวลี ผลประทมุ โรงเรียนวดัมโนรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6919. นางสุชาดา กล่ินใจ โรงเรียนวดัมโนรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6920. นางอุทยัวรรณแ ไทรงาม โรงเรียนวดัมโนรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6921. นางเอ็นดู เอื้อสวางพร โรงเรียนวดัมโนรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6922. นายมงคล สุวรรณกลอม โรงเรียนวดัมโนรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6923. นางนัฐนันทแ วสุิทธิอ์ัมพร โรงเรียนวดัรังษสุีทธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6924. นางปยิพร ประมวล โรงเรียนวดัรังษสุีทธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6925. นางเพญ็ศรี หนูเพชร โรงเรียนวดัรังษสุีทธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6926. นางศรีวรรณา ชุมสันเทยีะ โรงเรียนวดัรังษสุีทธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6927. นางสุดารัตนแ เฟืๆองเกษม โรงเรียนวดัรังษสุีทธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6928. นางอังคณา ชัยจํา โรงเรียนวดัรังษสุีทธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6929. นายอิษฏวฒันแ ศิลมงคล โรงเรียนวดัรังษสุีทธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6930. นางชัชนันทแ นันทวสุิทธิ์ โรงเรียนวดัวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6931. นางสาวเมษแวภิา ภูไพบลูยแ โรงเรียนวดัวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6932. นางสาวพาณีวรรณ จันทรแแจมศรี โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6933. นายภาณุ ภาณุพนิทุ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6934. นายณัฏฐพล สาลีพนัธแ โรงเรียนวดัหนองเกตุนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6935. นายประเสริฐ สรอยเพชร โรงเรียนวดัหนองเกตุนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6936. นายวชิัย วงศแสืบ โรงเรียนวดัหนองเกตุนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6937. นายอรชุน กิตติโสภาลักษณแ โรงเรียนวดัหนองเกตุนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6938. นางสาววรียา นากสุก โรงเรียนวดัหนองเกตุใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6939. นางสาวสุกันยา ศรีหาพล โรงเรียนวดัหนองเกตุใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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6940. นางณฐออม สนธลิาภ โรงเรียนวดัหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6941. นางธนัชชา แสงนิล โรงเรียนวดัหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6942. นางมณฑาทพิยแ จิตรตระกูล โรงเรียนวดัหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6943. นางสาวรัชนู พนัจีน โรงเรียนวดัหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6944. นางจงจิตรแ เสนหแ โรงเรียนวดัหนองจับเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6945. นางนาฏฤดี ชาวโพธิ์ โรงเรียนวดัหนองจับเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6946. นางสาวศรินทิพยแ เรืองหรัิญ โรงเรียนวดัหนองจับเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6947. นางสาวเสาวณียแ ศรีอรุณ โรงเรียนวดัหนองจับเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6948. นางบงกช คําภาบตุร โรงเรียนวดัแหลมฉบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6949. นางสาวผองศรี ตันเทยีน โรงเรียนวดัแหลมฉบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6950. นางชลากร กล่ินโชติการ โรงเรียนวดัใหมเนินพยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6951. นางสาวขวญัศรี ชาวสวน โรงเรียนวดัใหมเนินพยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6952. นางสาววรัทกาญจนแ วงศแโชติกาญจนแ โรงเรียนวดัใหมเนินพยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6953. นายปยิวฒันแ ภาพลงาม โรงเรียนวดัใหมเนินพยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6954. นางพชัรา ไพศาลพฒันกิจ โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6955. นางสาวกิตติมา เล้ียงรักษา โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6956. นางสาวแกวใจ เมียดคง โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6957. นางสาวจนัทรแจริา จันทรแอินทรแ โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6958. นางสาวทองดี คลายโต โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6959. นางสาวปาริชาติ แจมจํารัส โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6960. นางสาวมณฑนา กาญจนประภาส โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6961. นางสาววรธมน โชติผลสุด โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6962. นางสาววายุรี พมิพแหนิ โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6963. นางสาวสกุณา ชอบสวย โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6964. นางสาวเเอนนา ธรรมราช โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6965. นางสิริสัมพนัธแ ทองมลีวรรณ โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6966. นางโสภติา ใจใสสุข โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6967. นายพรีลัทธแ เกตุวตัถา โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6968. นายสมชาย ไพศาลพฒันกิจ โรงเรียนสวางบริบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6969. นางกนกวรรณ หมีทอง โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6970. นางดวงกมล เจียรนัยกุล โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6971. นางทพิวรรณ ปิๆนสุวรรณ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6972. นางนงเยาวแ ตีรณานนทแ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6973. นางบญัญัติ พฒุศรี โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6974. นางปราเนียบ นิยมจันทรแ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6975. นางปรารมภแ เลาเจริญ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6976. นางปานทพิยแ มณีกุล โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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6977. นางปยิวดี จันทะเวยีง โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6978. นางผุดผอง โกมลรัตนแ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6979. นางพงศแศรี ปใ็นเกา โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6980. นางพชัรจิตรา สดคมขํา โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6981. นางมลิวลัยแ ตีรณานนทแ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6982. นางวรรณศิริ บตัรเจริญ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6983. นางวนัเพญ็ เนื่องจํานงคแ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6984. นางศจีรัตนแ โชติธรรม โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6985. นางศิริพา เพช็รดี โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6986. นางสาวฉววีรรณ เอี่ยมทบันอย โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6987. นางสุวรรณา ธรรมสุจริต โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6988. นางสุวรรณา พทุธพงษแ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6989. นายจิรศักด์ิ สายตระกูล โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6990. นายตระกูล โตอรุณ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6991. นายบญุทยั ลุยประเสริฐ โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6992. นายประเสริฐ เพยีรธรรม โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6993. นายพมิล อินทรวกิะสิต โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6994. นายอนุรัฐ หมอยา โรงเรียนสัตหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6995. นางเจียมจิตตแ กาหลง โรงเรียนหวยใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6996. นางนิตยา สกุลสุทธวิฒันแ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6997. นางปใญญรัตนแ สีถัน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6998. นางสาวจุทารัตนแ ศรีกระทุม โรงเรียนอนุบาลบางละมุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
6999. นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7000. นายวจิิตร พึ่งปาน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7001. นางมาลินี พลูศิริ โรงเรียนอนุบาลบานเตาถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7002. นางรสริน ครุธแกว โรงเรียนอนุบาลบานเตาถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7003. นางสาวอุษา รักษา โรงเรียนอนุบาลบานเตาถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7004. นายสุริยะ ครุธแกว โรงเรียนอนุบาลบานเตาถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7005. นางนิศาชล อุทยานิก โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7006. นางพรศรี งานดี โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7007. นางสาวชนิคสินี คันธรัตนแชัยกแ โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7008. นางสาวผองศรี สุนทรวงศแสกุล โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7009. นางสาวพมิลศรี บญุเรือน โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7010. นางสาวสมพร มธกุาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7011. นางสาวอุไรวรรณ ทรงโฉม โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7012. นายพสิษฐแ เวชพสิิษวฒิุพร โรงเรียนอนุบาลบานบางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7013. นางยุพา โอบออม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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7014. นางลัดดาวลัยแ สุระปใญญา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7015. นางวรรณา เมตตา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7016. นางวรรณา ออนทบัทมิ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7017. นางสาวบณุยาพร บญุเก โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7018. นางสาวพรรณทิพยแ ล้ิมสุวรรณแ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7019. นางสาวพัชราภรณแ สิทธจิันทรแ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7020. นางสาวมลฤดี คนขยัน โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7021. นางสาววรรณี สุขอยู โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7022. นางอุษา เบาแรง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7023. นางคอลนี ภกัด์ิโพธิ์ โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7024. นางจารุวรรณ ล้ิมภกัดี โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7025. นางชํานาญ แจงเหล็ง โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7026. นางนัยนา ปาลพนัธแ โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7027. นางนิตดา ทววีฒันแ โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7028. นางนิวาดา เหมหา โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7029. นางประทมุพร ศรีประหลาด โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7030. นางภทัรแทฉัตรแ แปนูประเสริฐ โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7031. นางมณฑิตา ทวจีันทรแ โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7032. นางสาวพชันาหทัย โพธิรุ์ง โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7033. นายเกียรติศักด์ิ จันทนาม โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7034. นายเชิดศักด์ิ เจริญเนตร โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7035. นายธงชัย ธรรมชูรสาร โรงเรียนอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7036. นางจําเรียง ฟเูจริญไพบลูยแ โรงเรียนอักษรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7037. นางละมุน จันทรศรี โรงเรียนอักษรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7038. นางกาญจนา สิทธธิรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7039. นางกุลธดิา ทรัพยแพพิฒันา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7040. นางจรรยา เลิศเรืองศิลป โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7041. นางจิราภรณแ พมิพแทอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7042. นางชลทชิา ตอจรัส โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7043. นางณัฐนันทแ รังสิยานุสิต โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7044. นางทพิยแประภา ศุกลอรรจนแ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7045. นางทพิากร สุวรรณกิจเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7046. นางธารินี มะปรางหวาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7047. นางนัยนา ไพจิตตแ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7048. นางนิราภร เพง็มา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7049. นางนุชนารถ ศรีวลัิย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7050. นางปารณียแ ไชยศรีธรรมคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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7051. นางผกาทพิย โสอุดร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7052. นางมนทพิยแ เลามีชัยเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7053. นางวราภรณแ หอมจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7054. นางศรุตา นิจนิรันดรแกุล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7055. นางสาวกนกวรรณ พรมมานนทแ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7056. นางสาวจงจิตรแ ล้ิมบํารุง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7057. นางสาวจีรนันทแ นิยมไทย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7058. นางสาวณัฐชยา ไพรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7059. นางสาวณัฐณิชา บญุชู โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7060. นางสาวบญุธดิา ทองเจริญพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7061. นางสาวปริญญา คงดวง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7062. นางสาวรุงทวิา ประสงคแ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7063. นางสาววรัญญา วนัสบดี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7064. นางสาววไิลวรรณ งามสุนทรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7065. นางสาวศิรินทรา โปรยเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7066. นางสาวสายทิพยแ สวสัดิกูล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7067. นางสาวสุรางรัตนแ แบมขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7068. นางสุจิตรา ขําประเสริฐพร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7069. นางสุนิธ พทิกัษแกรณแ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7070. นางสุภาภรณแ พรรัตนกิจกุล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7071. นางสุวรรณา ณุวงษแศรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7072. นางเสาวนียแ โชติพริิยะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7073. นางหทยัรัตนแ สําเร็จผล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7074. นางอชัณชญา สวาสด์ินา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7075. นางอมราพร ชื่นใจ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7076. นางอัชรา แสงออน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7077. นางอุษา จันทรแพงษแ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7078. นายชัญญณัฐ นิจนิรันดรแกุล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7079. นายชัยวชัรแ ตอจรัส โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7080. นายตฤณ โกมลธนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7081. นายวฑูิรยแ เปยีอรุณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7082. นายวทิยา หอมจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7083. นายศุภวฒันแ จันมี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7084. นายสิทธชิัย สุทธผิล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7085. วาที่รอยตรีหญิงนนทลี ชื่นอารมณแ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7086. นายคําพนัธุแ ราชดา โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7087. นายณรงคแ รัตนโสภา โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
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7088. นายเมืองแมน กุหลา โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7089. นายวทิยา ศรีดารานุชิต โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7090. นางพฒันารี อุดม วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7091. นางสาวนพมล เฉลิมสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีวศิวกรรมแหลมฉบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7092. นางสาวอมรา ต้ังวารี วทิยาลัยเทคโนโลยีวศิวกรรมแหลมฉบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7093. นายนนทชัย กันเพช็ร วทิยาลัยเทคโนโลยีวศิวกรรมแหลมฉบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7094. นายบํารุง การณรงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีวศิวกรรมแหลมฉบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7095. นายศิริพงษแ คําพฒันแ วทิยาลัยเทคโนโลยีวศิวกรรมแหลมฉบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7096. นางมัลลิกา จันตะบตุร วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7097. นางสาวกาญจนาพร ชูธญัญะ วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7098. นางสาวดวงดาว นวลคํา วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7099. นางสาวอรวรรณ สัมฤทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7100. นายเกรียงศักด์ิ ไชยภาพ วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7101. นายณรงคแ ทะโคดา วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7102. นายนพพร วฒันสิทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7103. นายเนรมิตร ภกัดี วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7104. นายบญุฤทธิ์ มีคุณ วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7105. นายปใญญา อริยพทุธวิงศแ วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7106. นายภทัรพล ปลงไสว วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7107. นายรงษแ เรืองวงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7108. นายสัญญา สําเภา วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพทัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7109. นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7110. นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7111. นายธนกร ทองเลิศ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓
7112. นางประทมุ สุภคัวมิล โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7113. นางสาววงเดือน ภูมณี โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7114. นางเสาวลักษณแ สันติจารี โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7115. นายสมโพธิ ปิๆนทอง โรงเรียนคลองเกษม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7116. นางณิชชาภทัร ชัชวาลยแ โรงเรียนชุมชนคลองจันทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7117. นายธรียุทธ บญุสาตรแ โรงเรียนชุมชนคลองจันทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7118. นายสรรเสริญ หุนพวง โรงเรียนชุมชนคลองจันทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7119. นายสมหมาย ลีจอย โรงเรียนชุมชนคลองจันทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7120. นางสันติ ชื่นอยู โรงเรียนชุมชนบานหางน้ําสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7121. นางสุจิต อินโชติ โรงเรียนชุมชนบานหางน้ําสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7122. นางชาดา ผลมะขาม โรงเรียนชุมชนวดัโคกดอกไม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7123. นางนฤมล รอดดี โรงเรียนชุมชนวดัโคกดอกไม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7124. นางนิตยา ทองแกว โรงเรียนชุมชนวดัดักคะนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
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7125. นางพจนี ดีดิษฐแ โรงเรียนชุมชนวดัดักคะนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7126. นายประมวล มวงเงิน โรงเรียนชุมชนวดัดักคะนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7127. นางกาญจนา เหลาสุนทรศิริ โรงเรียนชมุชนวดัพชิยันาวาส(รัฐราษฎรแประดิษฐแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7128. นางจิราณี จิตรดา โรงเรียนชมุชนวดัพชิยันาวาส(รัฐราษฎรแประดิษฐแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7129. นางพจมาน สิมลี โรงเรียนชมุชนวดัพชิยันาวาส(รัฐราษฎรแประดิษฐแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7130. นายวชิัย เรืองทพั โรงเรียนชมุชนวดัพชิยันาวาส(รัฐราษฎรแประดิษฐแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7131. นางทวารัตนแ ฤทธโิชติ โรงเรียนชุมชนวดัวงัเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7132. นายบญุสืบ ทวมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวดัวงัเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7133. นายพภิพ ไทยเขียว โรงเรียนชุมชนวัดสวนลําไย(เสนาณรงคแอถุัมภแ๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7134. นายวรีะ ยอดทองดี โรงเรียนชุมชนวัดสวนลําไย(เสนาณรงคแอถุัมภแ๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7135. นางสาวพลูศรี อํานวยสาร โรงเรียนดอนสีนวนฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7136. นายนคร ศรีกระจิบ โรงเรียนดอนสีนวนฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7137. นายบญุยก เชาวนเกตุ โรงเรียนดอนสีนวนฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7138. นายสมเกียรติ หรัิญวงศแ โรงเรียนดอนสีนวนฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7139. นายสุมิตร ทองแวน โรงเรียนดอนสีนวนฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7140. นายถวลัยแ น้ําจันทรแ โรงเรียนทาบานหลวง(รัฐรังสรรคแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7141. นางยินดี คําสงคแ โรงเรียนเทพรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7142. นางสําราญ คงสนุน โรงเรียนเทพรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7143. นายปฏภิาณ กลัดลอม โรงเรียนเทพรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7144. นางสาวบงัอร ตวนชัย โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๕๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7145. นางรดาณัฐ เปีๆยมสิน โรงเรียนบานกะบกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7146. นางสาวริญญาภทัรแ กิจพงศแชยะกุล โรงเรียนบานกะบกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7147. นายชลอ โพธิรั์ง โรงเรียนบานกะบกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7148. นางอรุณี ลัทธเิดช โรงเรียนบานเขาราวเทยีนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7149. นายบญุลือ เชียงสิน โรงเรียนบานเขาราวเทยีนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7150. นายยุทธนา ตันติเสรีรัตนแ โรงเรียนบานคลองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7151. นายสัมฤทธิ์ ปิๆนเนตรรัตนะ โรงเรียนบานดอนแตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7152. นางทพิวลัยแ ปใ็นจันทรแ โรงเรียนบานทาขามวงัน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7153. นายรัตนะ วสุลีวรรณแ โรงเรียนบานทาขามวงัน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7154. นางเตือนใจ ทองมา โรงเรียนบานทุงกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7155. นายไพฑูรยแ สิงหแคา โรงเรียนบานทุงกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7156. นางพรทรัพยแ วตัถุสินธแ โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7157. นายสุธรีแ คมขํา โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7158. นางภชิญาภา สมบรูณแสิน โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7159. นางสาวมัทนา แพจู โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7160. นางสาวสลิลทิพยแ สิงหแสม โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7161. นายประกาศิต ประสพสิน โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
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7162. นางจินดา เกตุมา โรงเรียนบานไพรนกยูง(วนัชัยประชารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7163. นางนารีนาถ เพช็รไทย โรงเรียนบานไพรนกยูง(วนัชัยประชารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7164. นางสาววญิโู แสงสวาง โรงเรียนบานไพรนกยูง(วนัชัยประชารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7165. นายวรัิช พุมเข็ม โรงเรียนบานไพรนกยูง(วนัชัยประชารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7166. นายอัครา ปิๆนเงิน โรงเรียนบานรางจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7167. นายสมพร มวงพนัธแ โรงเรียนบานรางจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7168. นางสมควร พุมจําปา โรงเรียนบานวงัคอไห(สงฆแประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7169. นางวนัเพญ็ วรรณสูตร โรงเรียนบานวงัตะเคียน(ขยนัการนาวรีาษํารแอุทิศ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7170. นายพรชัย สิงหแดํารงคแ โรงเรียนบานวงัตะเคียน(ขยนัการนาวรีาษํารแอุทิศ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7171. นายปใญญา คงไพ โรงเรียนบานวงัตะเคียน(ขยนัการนาวรีาษํารแอุทิศ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7172. นางงามพศิ เพชรวงษแดี โรงเรียนบานวงัหวัเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7173. นายจีระศักด์ิ ใจแสน โรงเรียนบานสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7174. นางเจือน สมคํา โรงเรียนบานสะพานหนิ(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7175. นางอรวรรณ สงนุย โรงเรียนบานสะพานหนิ(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7176. นายสําราญ ตาคะ โรงเรียนบานสามัคคีธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7177. นางกฤษณา สาพพิตัรแ โรงเรียนบานสุขเดือนหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7178. นางสําราญ กล่ินรอง โรงเรียนบานหนองขุนมิตรภาพที่ ๑๓๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7179. นางสุดารัตนแ หนูพรหม โรงเรียนบานหนองขุนมิตรภาพที่ ๑๓๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7180. นายมนัส นาคชวย โรงเรียนบานหนองขุนมิตรภาพที่ ๑๓๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7181. นายสมพงษแ จูทา โรงเรียนบานหนองขุนมิตรภาพที่ ๑๓๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7182. นางเสาวลักษณแ สีวนันา โรงเรียนบานหนองแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7183. นางเบญจมาศ ศรีเดช โรงเรียนบานหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7184. นายดําเนิน อยูโต โรงเรียนบานหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7185. นายนิติ นิยมศิลปชัย โรงเรียนบานหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7186. นายทรงธรรม พวงเงิน โรงเรียนบานหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7187. นางสมคิด สิงหแสม โรงเรียนบานหนองตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7188. นางสาวภทัภชิาทแ ภคพรลิขิต โรงเรียนบานหนองตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7189. นายวรีะ มุมานะวงศแ โรงเรียนบานหนองตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7190. นายปรีดา ศรีวเิชียร โรงเรียนบานหนองตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7191. นางกชพรรณ คมขํา โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7192. นางสมพร แกวสุวรรณ โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7193. นายสมคิด พระบํารุง โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7194. นายสมศักด์ิ ฉ่ําคุย โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7195. นางประนอม อินสวาง โรงเรียนบานหนองอายสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7196. นางสาวเฉลียว แสงทอง โรงเรียนบานหนองอายสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7197. นางสาวเบญจพร ศรีอินจันทรแ โรงเรียนบานหนองอายสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7198. นางบญุญารัตนแ แคะนาค โรงเรียนบานหมื่นเทพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
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7199. นางสุชาทพิยแ หุนพวง โรงเรียนบานหมื่นเทพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7200. นางณิชาภทัร ทวมวงษแ โรงเรียนบานหวัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7201. นางแปงูลํ่า คงมงคล โรงเรียนบานหวัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7202. นางสาวภาวนิี อยูโต โรงเรียนมูลนิธโิรงเรียนถาวรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7203. นายประเสริฐ สิงหแประโคน โรงเรียนมูลนิธโิรงเรียนถาวรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7204. นางกัณหา เธยีรถาวร โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7205. นางรัตนา ชุติรัตนา โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7206. นางสาวนันทพร ประดิษฐ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7207. นางสาวสาวติรี ขําเดช โรงเรียนวรรณรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7208. นางสุดารัตนแ หยัดเรียน โรงเรียนวรรณรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7209. นายวชิัย สุดโสม โรงเรียนวดักรุณา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7210. นายวมิล มวงเงิน โรงเรียนวดักรุณา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7211. นางน้ําทพิยแ นิวรณุสิต โรงเรียนวดักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7212. นางพรรณี มีผิว โรงเรียนวดักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7213. นางภกัดี โพธิเ์หมือน โรงเรียนวดักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7214. นางสาวพรรณรุจี สรอยทอง โรงเรียนวดักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7215. นางทองคํา ร่ืนอุรา โรงเรียนวดัเขาแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7216. นางยุพนิ กะตะโท โรงเรียนวดัคงคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7217. นางอรทยั คงทรัพยแ โรงเรียนวดัคงคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7218. นายภาณุพงศแ มั่นพรม โรงเรียนวดัคลองกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7219. นายเกรียงไกร อุยตระกูล โรงเรียนวดัคลองง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7220. นางพายัพ สีหลา โรงเรียนวดัคลองธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7221. นางสุดา นุมฟใก โรงเรียนวดัคลองธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7222. นางแจมจันทรแ ศรีพนัธบตุร โรงเรียนวดัคลองบญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7223. นางสมคิด มั่นอวม โรงเรียนวดัคลองบญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7224. นางสมทรง ชาญสุวรรณชัย โรงเรียนวดัคลองบญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7225. นางเสาวลักษณแ สิงหแโตทอง โรงเรียนวดัโคกแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7226. นายประสิทธิ์ นาคสุข โรงเรียนวดัโคกแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7227. นายวสัน โฉมชัย โรงเรียนวดัโคกแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7228. นายเพทาย มาโต โรงเรียนวดัโคกหมู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7229. นางพรพมิล วดัเขง โรงเรียนวดัโฆสิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7230. นางสาวประพา ขําเอี่ยม โรงเรียนวดัโฆสิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7231. นายโสภณ เกียรตินพคุณ โรงเรียนวดัโฆสิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7232. นางศิริพร ลอมลาย โรงเรียนวดัจั่นเจริญศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7233. นางสาววภิา บําเรอจิตร โรงเรียนวดัจั่นเจริญศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7234. นางจําเนียร โพธิก์ลีบ โรงเรียนวดัจันทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7235. นางนุกูล มวงเงิน โรงเรียนวดัดอนตะไล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
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7236. นางสายัณ ฉิมกรด โรงเรียนวดัดอนตะไล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7237. นางสิริพรรณ รุณมณีรัตนแ โรงเรียนวดัดอนตะไล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7238. นางวรรณเพญ็ ชางหวัหนา โรงเรียนวดัดอนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7239. นางสาวนิภา นาคสังขแ โรงเรียนวดัดอนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7240. นายประทปี เกตุนวม โรงเรียนวดัดอนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7241. นายสมบติั มีโพธิ์ โรงเรียนวดัดอนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7242. นางประภาศรี ตุนทอง โรงเรียนวดัดอนตูมกมลาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7243. นายสํารวม แสงทบั โรงเรียนวดัดอนโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7244. นายพชิัย ใจนุม โรงเรียนวดัเดนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7245. นายโสภณ สังขแมุ โรงเรียนวดัเดนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7246. นายอดุลเดช พเิมย โรงเรียนวดัเดนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7247. นางประทมุพร โมทมิ โรงเรียนวดัตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7248. นางบวัลอย ตระกูลอาชาไนย โรงเรียนวดัถ้ําเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7249. นางอํานวยพร เล้ียงหลํ่า โรงเรียนวดัถ้ําเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7250. นางชบา เกษตรศรี โรงเรียนวดัทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7251. นางสาวสาลิตา เรียนทพั โรงเรียนวดัทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7252. นางสุจินตแ จิตพนิิจ โรงเรียนวดัธรรมขันธแ(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7253. นางศรีประไพ ดีประดิษฐแ โรงเรียนวดัธรรมามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7254. นางพศิวาส ฉิมพาลี โรงเรียนวดัธรรมิกาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7255. นางสํารวย อนุสิฏฐกุล โรงเรียนวดัธรรมิกาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7256. นายธงชัย เพช็นอย โรงเรียนวดัธรรมิกาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7257. นายชยุต นามอยู โรงเรียนวดัธรรมิกาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7258. นางสาวสาคร มากมี โรงเรียนวดันางลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7259. นายยงยุทธ พงศแศรีโรจนแ โรงเรียนวดันางลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7260. นายศิลา อริยพฤกษแ โรงเรียนวดันางลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7261. นายวมิล ดีประดิษฐแ โรงเรียนวดันางลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7262. นางอรุณ กําเพช็ร โรงเรียนวดัเนินถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7263. นายภานุกานตแ ชอผกา โรงเรียนวดัเนินถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7264. นางมาลีวลัยแ เปรมปาน โรงเรียนวดับอแร(วจิิตรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7265. นายทวศัีกด์ิ รัดทงุ โรงเรียนวดับอแร(วจิิตรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7266. นายอํานาจ เนตรนิล โรงเรียนวดับอแร(วจิิตรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7267. นางเจตจํานงคแ วรรณพนัธแ โรงเรียนวดับานหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7268. นางอรนงคแ รุจิยาปนนทแ โรงเรียนวดับานหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7269. นายธวชัชัย โพธิห์ลํา โรงเรียนวดับานหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7270. นายพรีะ ถีจันทรแ โรงเรียนวดับานหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7271. นางสาวเมทนิี มั่นนวล โรงเรียนวดับานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7272. นางวลัยพร พรสวสัด์ิ โรงเรียนวดับําเพญ็บญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
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7273. นางสุวาณี ใหญแจม โรงเรียนวดับําเพญ็บญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7274. นางอนันตญา ชางพาลี โรงเรียนวดับําเพญ็บญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7275. นางอารุณ แพรหลาย โรงเรียนวดับําเพญ็บญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7276. นางจําเนียน กลัดสุข โรงเรียนวดัโบสถแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7277. นางเพน็นี ขําปาน โรงเรียนวดัโบสถแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7278. นางวนัเพญ็ ไทยเขียว โรงเรียนวดัโบสถแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7279. นางสาวจรรยารักษแ ลาตา โรงเรียนวดัโบสถแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7280. นางสาวทวพีร พุมมูล โรงเรียนวดัโบสถแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7281. นางอรุณ สุขรักษแ โรงเรียนวดัโบสถแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7282. นางอุษา ขุมเงิน โรงเรียนวดัโบสถแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7283. นายปรีชา สุดมี โรงเรียนวดัโบสถแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7284. นางสาวดาวรุง ขุนบนัเทา โรงเรียนวดัประชุมธรรม(สัจจะญาณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7285. นางสุรัต บวัชื่น โรงเรียนวดัประชุมธรรม(สัจจะญาณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7286. นายอาคม ลํ่าสัน โรงเรียนวดัประชุมธรรม(สัจจะญาณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7287. นายสาธติ ทบัพุม โรงเรียนวดัไผโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7288. นายชํานาญ แกวเขียว โรงเรียนวดัไผโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7289. นางประพาพร แสงทอง โรงเรียนวดัฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7290. นายบญุเลิศ มั่นปาน โรงเรียนวดัฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7291. นางสาวนันทพร บญุวาส โรงเรียนวดัพรหมวหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7292. นางถวลิวลัยแ คุมกลํ่า โรงเรียนวดัพระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7293. นายสมนึก จันนุม โรงเรียนวดัพระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7294. นางนวลนภา เนียมปนู โรงเรียนวดัพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7295. นายณรงคแ รอดแกว โรงเรียนวดัพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7296. นายขจรศักด์ิ ไซฉาย โรงเรียนวดัโพธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7297. นายสังวรณแ กรรํา โรงเรียนวดัโพธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7298. นางสุวรรณลักษณแ อุดมศักด์ิ โรงเรียนวดัโพธิง์าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7299. นางมะลิ บางจั่น โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7300. นางสาวนิรัชรา กลํ่าแกว โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7301. นายสุชีพ ปใ็นจันทรแ โรงเรียนวดัโพธิป์ระสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7302. นางกฤษณา วงศแสงฆแ โรงเรียนวดัโพธมิงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7303. นางมาลัย รักบญุ โรงเรียนวดัโพธมิงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7304. นางสาวสุจิตรแ เดชาติวงศแ ณ อยธุยา โรงเรียนวดัโพธมิงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7305. นายวนิัย รักบญุ โรงเรียนวดัโพธมิงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7306. นางเพลินตา ปใ็นจันทรแ โรงเรียนวดัมะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7307. นางสาวจิตรา พวงพุม โรงเรียนวดัมะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7308. นางสาวราตรี แจมจิตร โรงเรียนวดัมะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7309. นายณรงคแ แสงสน โรงเรียนวดัมะฝุอ(สรรพยาวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
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7310. นางวราภรณแ ภูสุวรรณ โรงเรียนวดัมะเห-ยงคณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7311. นายวเิชียร ปใ็นจันทรแ โรงเรียนวดัยางศรีเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7312. นางปราณี เอี้ยงปาน โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7313. นายประสงคแ พึ่งพวก โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7314. นางพมิพแพร อินต฿ะแสน โรงเรียนวดัโรงววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7315. นางสาววชัรา กําเพช็ร โรงเรียนวดัโรงววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7316. นางสุวชัราภรณแ แยมนุน โรงเรียนวดัโรงววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7317. นางรัตนา วงศแกลม โรงเรียนวดัวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7318. นางสัมฤทธิ์ ก฿กศรี โรงเรียนวดัวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7319. นางสาวนฤมล ครุธอินทรแ โรงเรียนวดัวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7320. นางสาวภคปใต วทิยกิจสกุล โรงเรียนวดัวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7321. นางกําไร พมุมะระ โรงเรียนวดัวงัหมัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7322. นางวรรณดี เพง็ภู โรงเรียนวดัวงัหมัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7323. นางฉววีรรณ คงแจเว โรงเรียนวดัวจิิตรรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7324. นางศกุนตลา วไิลขํา โรงเรียนวดัวจิิตรรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7325. นางสาววนัวษิา สุมงาม โรงเรียนวดัวจิิตรรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7326. นางน้ําทพิยแ ประยูรธรรม โรงเรียนวดัวจิิตรังสิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7327. นางบํารุง นัคราจารยแ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถติมงคลราษฎรแอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7328. นางสวรินทรแ สิมขุนทด โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถติมงคลราษฎรแอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7329. นางสุจิตรา โพธิห์ลํา โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถติมงคลราษฎรแอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7330. นางกฤษณา แชมอุบล โรงเรียนวดัศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7331. นางกาญจศรัณยแ รอดเงิน โรงเรียนวดัศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7332. นางจินตนา พทุธโกสัย โรงเรียนวดัศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7333. นางสาวเตือนใจ เกตุจิ๋ว โรงเรียนวดัศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7334. นางสาวสําเนา หลาวทอง โรงเรียนวดัศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7335. นางอุไร อินทโชติ โรงเรียนวดัศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7336. นางกอบทพิยแ สิงหแดํารงคแ โรงเรียนวดัศรีสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7337. นายสันติ คงมีชนมแ โรงเรียนวดัศรีสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7338. นางวไิลพรรณ ปลองมาก โรงเรียนวัดสกณุาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7339. นางสุนันทแ วงศแพพินัธแ โรงเรียนวดัสนามชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7340. นายกฤษฎา ศรีฉ่ํา โรงเรียนวดัสนามชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7341. นางกมลรัตนแ เลาหะสุวรีะกระจาง โรงเรียนวดัสระดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7342. นายวชิัย เลาหะสุวรีะกระจาง โรงเรียนวดัสระดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7343. นายวงศพทัธแ จงธนวดี โรงเรียนวดัสวนอัมพวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7344. นางกัลยา เกิดนอย โรงเรียนวดัสองคบ(ทายเมืองอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7345. นายไพรัตนแ จิระวงคแ โรงเรียนวดัสองคบ(ทายเมืองอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7346. นางนวลรัตนแ มีสําลี โรงเรียนวดัสังฆาราม(ปล้ืมประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
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7347. นางสมนึก วรีะพงษแ โรงเรียนวดัสังฆาราม(ปล้ืมประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7348. นางสาวพชัรี บญุเมือง โรงเรียนวดัสังฆาราม(ปล้ืมประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7349. นางทองมั่น สุดมี โรงเรียนวดัหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7350. นางสาวบญุลือ ร่ืนฤทธิ์ โรงเรียนวดัหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7351. นายอดุลยแ ละลอกแกว โรงเรียนวดัหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7352. นายธนัฐกรณแ พรธนัยพงศแ โรงเรียนวดัหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7353. นางสาวสมจิตร สุขสิงหแ โรงเรียนวดัหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7354. นายสายชล สุขเทศ โรงเรียนวดัหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7355. นางสมหมาย สุขสุคนธแ โรงเรียนวดัหนองนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7356. นายสมศักด์ิ นวมนิ่ม โรงเรียนวดัหนองนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7357. นายพรีะพงศแ แพบวั โรงเรียนวดัหนองนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7358. นางพจิิตรา อินทสิทธิ์ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7359. นางสาวสุนันทา บญัดิษฐแ โรงเรียนวดัหนองพงันาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7360. นางสาวลักขณา ดวงกลัด โรงเรียนวดัหอระฆัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7361. นายชูชาติ พารีสอน โรงเรียนวดัหอระฆัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7362. นางจรูญศรี มวงสวาง โรงเรียนวดัหวัเดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7363. นางธารารัตนแ อิ่มนอย โรงเรียนวดัหวัเดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7364. นายเชิญ ยิ้มจันทรแ โรงเรียนวดัหวัเดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7365. นายสมบติั มวงมี โรงเรียนวดัหวัเดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7366. นางสาวทองหยบิ เขียวอุบล โรงเรียนวดัหวัยาง(รัฐราษฎรแนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7367. นายเดชะ นฤมลตแ โรงเรียนวดัหวัยาง(รัฐราษฎรแนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7368. นางศิริเนตร เจริญมายุ โรงเรียนวดัหวัหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7369. นางสมพร บวัทอง โรงเรียนวดัหวัหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7370. นางปราณี จาตุรนตแพงศา โรงเรียนวดัหาดอาษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7371. นางวนัเพญ็ มาทพั โรงเรียนวดัแหลมหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7372. นายอนันตแศักด์ิ มาทพั โรงเรียนวดัแหลมหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7373. นายประภาส นอยผล โรงเรียนวดัแหลมหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7374. นางมิ่งขวญั ณัฐรุจาสกุลพงศแ โรงเรียนวดัใหมศรัทธาราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7375. นายศตวรรษ บวัรา โรงเรียนวดัใหมศรัทธาราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7376. นางพรพไิล เกล็ดเกษม โรงเรียนวดัใหมสรรคบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7377. นางเสาวคนธแ โตจีน โรงเรียนวดัใหมสรรคบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7378. นางสาวสุวารีศิริ ภูเปีๆยมสินธุแ โรงเรียนวดัใหมสรรคบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7379. นางฐิติพร บญุทอง โรงเรียนวดัอูตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7380. นางสาวณรังศิยา โพธิว์ฒิุบตุร โรงเรียนสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7381. นางภทัราพร ปติิภทัรภญิโญ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7382. นางสาวปานทิพยแ ระเวกโสม โรงเรียนอนุบาลกิตติกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7383. นางสาวสัมพันธิตา เฉลิมชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลกิตติกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
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7384. นางจารุวรรณ รอดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7385. นางจิตรา ไทยโอสถ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7386. นางดวงจันทรแ โลหาวธุ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7387. นางเต็มดวง ประทมุรัตนแ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7388. นางทเุรียน สุมเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7389. นางนันทนา เจตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7390. นางนิตยา บวัพงษแ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7391. นางบญุเชิญ หมูมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7392. นางประยอม กุสุโมทยแ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7393. นางเฟืๆองลดา แสนสีออน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7394. นางวลิาวณัยแ ตันธรีะพงศแ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7395. นางศรินทรแทพิยแ ธรรมศักด์ิชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7396. นางศรีประภา เถื่อนมา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7397. นางสมใจ เรืองจันทรแ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7398. นางสาวดารารัตนแ เพชรรัตนแ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7399. นางสาวบงัเอิญ พลอยพราย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7400. นางสาวรุจิรา วรรณพนัธแ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7401. นางสาววรรณวิมล กรองสอาด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7402. นางสาววนัทนา หรัิญแพทยแ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7403. นางอุนเรือน นุยปรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7404. นางเอมอร วตัยานนทแ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7405. นายอดิศักด์ิ สีแตง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7406. นางสาวนภัสวรรณ แจงแสง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7407. นางคําฝใน ปอูมใย โรงเรียนอนุบาลเนินขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7408. นางวนัเพญ็ กระแสรแสินธุแ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7409. นายจักรพงษแ กระแสรแสินธุแ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7410. นางลําดวน รอดสถิตยแ โรงเรียนอนุบาลมโนรมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7411. นายสุเทพ นิยมธรรม โรงเรียนอนุบาลมโนรมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7412. นางจรีรัตนแ ดนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7413. นางสาวจรูญศรี วติรสุขุมาลยแ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7414. นางสุจินตแ ดีประดิษฐแ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7415. นางสุณิสา เจติยะกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7416. นางสุดา หนูเกล้ียง โรงเรียนอนุบาลวดัสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7417. นายสมจิตรแ เถื่อนยัง โรงเรียนอนุบาลวดัสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7418. นางปฐมาภรณแ เกตุเดชา โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7419. นางพชัรินทรแ ศรีลําใย โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7420. นางพชิญแชญา เดชพจนแ โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
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7421. นางสําลี เดชมา โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7422. นางสุพตัรา เทยีนฤกษแ โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7423. นายธนิตศักด์ิ หรัิญบณุยพงศแ โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7424. นายนครินทรแ สังขแชัย โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7425. นายวเิชียร บญุงาม โรงเรียนอนุบาลสรรคบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7426. นางผาสุข แกวเขียว โรงเรียนอนุบาลสรรพยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7427. นางสมคิด จิตรเอื้อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสรรพยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7428. นายมนตแศักด์ิ ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7429. นายวเิชียร เงินฉลาด โรงเรียนอนุบาลสรรพยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7430. นายวรัิตนแ อรรถสุรสีหแ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7431. นางกาญจนา น้ําจันทรแ โรงเรียนอนุบาลหนัคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7432. นางเบญจมาศ คุมทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลหนัคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7433. นายวนัชัย รัตนปใญญาโชติ โรงเรียนอนุบาลหนัคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7434. นายสุรัฐพงษแ หงษแมารุต โรงเรียนอนุบาลหนัคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7435. นางกาญจนา บญุรักษา โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7436. นางปราณี คุณเดช โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7437. นางสาวจารุณี ใจฉ่ํา โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7438. นางสุพรรณษา ทองโพธิ์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7439. นายจักกฤช ตรีวชิา โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7440. นางบษุบา โพธคิงคา วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7441. วาทีพ่นัตรีสมเกยีรติ แกวทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7442. นางสาวเกษรา ภทัรเดชไพศาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7443. นางสาวอัมพรรัตนแ วฒันะโชติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7444. นายโชคชัย อินทรอํานวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
7445. นางพชัรี เลิศวริิยะเวทยแ บานชีลองเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7446. นางอนงคแ พนัธุแชัยโย บานชีลองเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7447. นางวไิลวรรณ คําทอง โรงเรียนคายหางเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7448. นางเดือนแรม ใจวนั โรงเรียนคุรุประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7449. นางอภญิญา หลินศรี โรงเรียนคุรุประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7450. นางสาวดวงใจ พลมณี โรงเรียนโคงน้ําตับวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7451. นางสุนี หมั่นหาโชค โรงเรียนโคงน้ําตับวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7452. นายสุทศันแ หมั่นหาโชค โรงเรียนโคงน้ําตับวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7453. นางสมคิด ชาญณรงคแ โรงเรียนฉิมพลีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7454. นางอัมพร ออนละมาย โรงเรียนฉิมพลีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7455. นายบรรจง ออนละมาย โรงเรียนฉิมพลีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7456. นายมานัส ปรีมนวงคแ โรงเรียนฉิมพลีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7457. นางเยาวภา กลาขยัน โรงเรียนฉิมพลีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑
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7458. นายปริญญา บญุภมูิ โรงเรียนฉิมพลีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7459. นางนวลมณี ดีวเิศษศิริ โรงเรียนชุมชนบานจอก(คอนสวรรคแวทิยากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7460. นางสมสิน โสวชิัย โรงเรียนชุมชนบานจอก(คอนสวรรคแวทิยากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7461. นายณรงคแ ครองเคหา โรงเรียนชุมชนบานจอก(คอนสวรรคแวทิยากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7462. นายคํานวณ ตอพล โรงเรียนชุมชนบานโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7463. นายณรงคแเดช ทวชีาติ โรงเรียนชุมชนบานโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7464. นางจรีภรณแ เชื้อจํารูญ โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7465. นางชลธชิา คงสมบรูณแ โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7466. นางปยินุช ไชยมงคล โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7467. นางพมิดาว ต้ังพงษแ โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7468. นางเพชรา มีแกว โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7469. นางมนิดา อาจโยธา โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7470. นางยุพเรศ จิตรปล้ืม โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7471. นางละไม มีพลู โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7472. นางวภิสัรา เชื้อกุล โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7473. นางสายใจ ขวญัสนิท โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7474. นางสายทอง ศรีวงษแชัย โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7475. นางสํารวย ฦาชา โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7476. นายกิติชัย เชื้อจํารูญ โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7477. นายคุณาสรณแ เชื้อกุล โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7478. นายบริบรูณแ ปใญญา โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7479. นายขันทอง เดนพนัธแ โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7480. นางฐิติรัตนแ เจริญวงคแ โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7481. นางววิฒันาพร เชื้อจันอัด โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7482. นางสกุณกานตแ เชื้อจันอัด โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7483. นางสาวฉววีรรณ หาญกุดเลาะ โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7484. นางสาวไพรลิน ขวกเขียว โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7485. นายจุมพล ตาปราบ โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7486. นายชวลิต ขันชัยภมูิ โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7487. นายบญุชู คําพวง โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7488. นายมนตรี ภริมยแชม โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7489. นายลือชัย มาลัย โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7490. นางจรรยา สนิทเชื้อ โรงเรียนชุมชนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7491. นางนุชมณี เติมผล โรงเรียนชุมชนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7492. นางพชัราภรณแ นิลแกว โรงเรียนชุมชนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7493. นางสาวเรณู ถนอมโภชนแ โรงเรียนชุมชนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7494. นายปใญญา ทองบานทุม โรงเรียนชุมชนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑
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7495. นางศิริวรรณ พนมจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานหวยหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7496. นายอุดม ตระกูลรัมยแ โรงเรียนชุมชนบานหวยหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7497. นายฉลอง ฤทธิก์ําลัง โรงเรียนชุมพลสวรรคแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7498. นายสุพล หาญเสนา โรงเรียนทาแกวทิยากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7499. นายบญุสง คณะยอด โรงเรียนโนนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7500. นางอาภรณแ แอนชัยภมูิ โรงเรียนโนนหวานไพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7501. นายประพจนแ คิดการ โรงเรียนโนนหวานไพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7502. นายวรีะ เกตุใหม โรงเรียนโนนหวานไพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7503. นายแสวง เครือบคณโท โรงเรียนโนนหวานไพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7504. นางสาวจิรัญญา เล้ิงชัยภมูิ โรงเรียนบานกวยกนทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7505. นางสาวนภาพร กลาเมืองกลาง โรงเรียนบานกวยกนทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7506. นายชาญชัย ทองอม โรงเรียนบานกวยกนทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7507. นางจินตนา โพธิช์ัย โรงเรียนบานกุดฉนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7508. นางเยาวมาลยแ นวลงาม โรงเรียนบานกุดฉนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7509. นางสาวนันทพร จาชัย โรงเรียนบานกุดฉนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7510. นางสุปราณี แกวสารภมูิ โรงเรียนบานกุดฉนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7511. นางสุภาวดี จิวะนนทแ โรงเรียนบานกุดฉนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7512. นางณัฐิยา เรืองบญุ โรงเรียนบานกุดชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7513. นางเนาวรัตนแ กาบขุนทด โรงเรียนบานกุดชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7514. นางมลิวลัยแ เกษมสุข โรงเรียนบานกุดชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7515. นางวรวรรณ นิดคําหาญ โรงเรียนบานกุดชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7516. นายวทิยา สวสัด์ิศรี โรงเรียนบานกุดชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7517. นายสมชัย วาจานอย โรงเรียนบานกุดชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7518. นายสุพจนแ ทวชีีพ โรงเรียนบานกุดชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7519. พนัจาเอกชาตรี ปะริเวทงั โรงเรียนบานกุดชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7520. นางเพญ็ผกา ทองใบใหญ โรงเรียนบานกุดไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7521. นางสาวนงคแนุช แปนูหาญ โรงเรียนบานกุดไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7522. นางสาวเพญ็ศรี จิตรชัย โรงเรียนบานกุดไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7523. นายกิตติพงษแ สมัยกลาง โรงเรียนบานกุดยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7524. นางบษุบา มีธรรม โรงเรียนบานกุดละลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7525. นางภควรรณ ยันบวับาน โรงเรียนบานกุดละลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7526. นางจิตอารียแ พรหมณี โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7527. นางจุฑามาศ พรมศาสตรแ โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7528. นางนิภาภรณแ เขียวเขวา โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7529. นางพรสมุทร ออนสาร โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7530. นางรัชฎาพร วเิศษศักด์ิ โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7531. นางลาวรรณแ สายโส โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑
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7532. นางสายธาร แนนอุดม โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7533. นางอารียแลักษณแ ยอดสงา โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7534. นางอุทยั บญุพมิพแ โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7535. นายจูนา บญุพมิพแ โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7536. นายณรงคแ สวงโท โรงเรียนบานกุดหลิูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7537. นายธงชัย โสภาค โรงเรียนบานแกงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7538. นางวจิิตรา สุภาพงษแ โรงเรียนบานเขวาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7539. นายสุธรรม นาวเิศษ โรงเรียนบานเขวาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7540. นางบงกช หาญรบ โรงเรียนบานคลองไผงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7541. นายวานิช การบรรจง โรงเรียนบานคอนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7542. นายวบิลูยแ จรูญพนัธุแ โรงเรียนบานโคกกองดอนทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7543. นายนิพนธแ เปลงหนองแซง โรงเรียนบานโคกกองดอนทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7544. นายประพนัธแ ขวาไทย โรงเรียนบานโคกมั่งงอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7545. นางเนตรนภา คําหวาน โรงเรียนบานโคกมั่งงอย(คุรุประชาบําเพญ็) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7546. นายชานนทแ ลอยเมืองกลาง โรงเรียนบานโคกมั่งงอย(คุรุประชาบําเพญ็) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7547. นางชลิลลดา เตาโคกสูง โรงเรียนบานชอระกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7548. นางเสาวลักษณแ เจือกุดขมิ้น โรงเรียนบานชอระกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7549. นางอิงอร ยวงทอง โรงเรียนบานชอระกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7550. นายประพนัธแ ออนละมาย โรงเรียนบานชอระกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7551. นายสมบติั เงาชัยภมูิ โรงเรียนบานชอระกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7552. นางศุภลักษณแ พรมอน โรงเรียนบานชีลองใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7553. นางสุภคัสรรคแ คงควร โรงเรียนบานชีลองใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7554. นางวชิราภรณแ กอนเงิน โรงเรียนบานชีลองเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7555. นายพรพจนแ ทนโนนแดง โรงเรียนบานซับปลากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7556. นางสาวจันทนา ชนะหาญ โรงเรียนบานซับพระไวยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7557. นางดารา พาพลงาม โรงเรียนบานตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7558. นางวรรณภา โสดาวชิิต โรงเรียนบานทาหนิโงม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7559. นางสาวพาวนิี สิมาชัย โรงเรียนบานทาหนิโงม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7560. นางสาวศรีนวล เติมทรัพยแ โรงเรียนบานทาหนิโงม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7561. นางสาวสกาวรัตนแ ประสานเนตร โรงเรียนบานทาหนิโงม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7562. นางสาวสุจริต ประสานเนตร โรงเรียนบานทาหนิโงม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7563. นายวรีะศักด์ิ สุนทรวรีาทกัษแ โรงเรียนบานทาหนิโงม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7564. นางเยาวภา ดีสวน โรงเรียนบานนางแดดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7565. นายกันยา ประจงสุข โรงเรียนบานนางแดดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7566. นายชรินทรแ วงศแแกว โรงเรียนบานนางแดดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7567. นายประวนิ ทศับตุร โรงเรียนบานนางแดดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7568. นายสายญัน จันทพทิกัษแ โรงเรียนบานนางแดดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑



206

7569. นายอุทศิ สีแล โรงเรียนบานนางแดดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7570. นายมิตติทวนิ ทวเีงิน โรงเรียนบานนางแดดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7571. นายสุรศักด์ิ พนัธุแสงา โรงเรียนบานนางแดดเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7572. นางเจนจิรา ชุมทองพทิกัษแ โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7573. นางเตือนใจ งามยางหวาย โรงเรียนบานนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7574. นางราตรี มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนบานนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7575. นางวรรณพร ตอสกุล โรงเรียนบานนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7576. นางสมสวย โทนจอน โรงเรียนบานนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7577. นางสาวจีรวรรณ ชัยจันดี โรงเรียนบานนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7578. นายมณเฑียร พงษแจํานงคแ โรงเรียนบานนามน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7579. นางอํานวย กําเนิดคํา โรงเรียนบานโนนขี้ตุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7580. นางสมจิต ลุนสําโรง โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7581. นายประสิทธิ์ แกวเบา โรงเรียนบานโนนแดง เรียนรวม โรงเรียนบานบุงคลาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7582. นางกันยารัตนแ ตรีเพช็ร โรงเรียนบานโนนตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7583. นางชวนพศิ นาวเิศษ โรงเรียนบานโนนตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7584. นายสุพจนแ อินทรแก่ํา โรงเรียนบานโนนถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7585. นายทวี แสงหงษแ โรงเรียนบานโนนผักหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7586. นางสาวลําใย บวัพทิกัษแ โรงเรียนบานโนนโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7587. นายสันติ คงวฒันะ โรงเรียนบานโนนโพธิบ์ะกามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7588. นางพรทมิา ยศมงคล โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7589. นางพรประจักษแ พรโสภณ โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7590. นางวนัเพญ็ ยอดยิ่งยง โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7591. นางหนูนิตยแ ชัยศรี โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7592. นายถาวร พรโสภณ โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7593. นายธรีพฒันแ ยอดยิ่งยง โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7594. นายปราโมทยแ ธรรมธรุะสาร โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7595. นางอรุวรรณ พาตา โรงเรียนบานโนนเหมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7596. นายสืบพงษแ ทองใบใหญ โรงเรียนบานบานกุดไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7597. นายสมหมาย แนนอุดม โรงเรียนบานบานโนนตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7598. นางสําอาง คําเสียง โรงเรียนบานบานหวยน้ําคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7599. นายไพบลูยแ สุภพล โรงเรียนบานบานหวยหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7600. นายสุธี จันทศร โรงเรียนบานบานหวาเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7601. นางกรองกาญจนแ แสนสีลา โรงเรียนบานบุงคลาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7602. นางประทานพร ภมูอนทแ โรงเรียนบานบุงคลาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7603. นายทวชิ อาจสนาม โรงเรียนบานบุงคลาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7604. นายสุดใจ ยอดชัยภมูิ โรงเรียนบานบุงคลาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7605. นางสุดใจ อาจนิยม โรงเรียนบานปรางคแมะคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑
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7606. นางวนัเพญ็ เหลาฤทธิ์ โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7607. นางสาวนันทยา เจริญบตุร โรงเรียนบานยางหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7608. นางอุทยั สงมา โรงเรียนบานยางหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7609. นายไกรณรงคแ ประสานศักด์ิ โรงเรียนบานยางหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7610. นายภกัดี ขระสูงเนิน โรงเรียนบานราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7611. นางสติม ปาทา โรงเรียนบานราษฏรแดําเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7612. นายประมวล ปาทา โรงเรียนบานราษฏรแดําเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7613. นายสืบประวติั ใจวนั โรงเรียนบานราษฏรแดําเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7614. นางสาวปยิวาจา จันทรังษแ โรงเรียนบานลาดชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7615. นางอุบล สิงหแอําพล โรงเรียนบานลาดชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7616. นายนิกร แคชัยภมูิ โรงเรียนบานลาดชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7617. นางคําเพยีร ชูเดช โรงเรียนบานลาดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7618. นางพรรณี สวนพลี โรงเรียนบานลาดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7619. นางมยุรี บํารุงถิ่น โรงเรียนบานลาดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7620. นางระกี สุวรรณพมิล โรงเรียนบานลาดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7621. นางราตรี ขวญัคุม โรงเรียนบานลาดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7622. นางสาวสุภาวดี มีหมู โรงเรียนบานลาดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7623. นายทรรศิน บญุสุยา โรงเรียนบานลาดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7624. นางสาวนิตยา กันชัย โรงเรียนบานวงักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7625. นายพลัลภ มหาผิว โรงเรียนบานวงักุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7626. นางสมจิต ฦากําลัง โรงเรียนบานวงัโพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7627. นายประสานศักด์ิ ฦากําลัง โรงเรียนบานวงัโพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7628. นายพทุธรักษแ นิลราช โรงเรียนบานวงัโพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7629. นางเพญ็สิริ สุภาพ โรงเรียนบานเส้ียวนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7630. นางอุนจิต พฒันแภากุล โรงเรียนบานเส้ียวนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7631. นายบรรพต วาทโยธา โรงเรียนบานโสกรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7632. นางพรพรรณ ธงภกัด์ิ โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7633. นางวฒันา ศิริกําเนิด โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7634. นางวนัวนัช สิริสิทธนิันทแ โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7635. นางสุวมิล ยวงทอง โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7636. นางเบญจมาศ นมัสการ โรงเรียนบานหนองขาม(ทองงามวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7637. นางวงเดือน นาคคํา โรงเรียนบานหนองโนนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7638. นางวรรณษกรณแ ชวยอุปการ โรงเรียนบานหนองโนนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7639. นางจินดา นาชัยภมูิ โรงเรียนบานหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7640. นางราวดี กาฬปใกษแ โรงเรียนบานหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7641. นายชยพล แกวสารภมูิ โรงเรียนบานหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7642. นางรังศิยา ทองงาม โรงเรียนบานหนองปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑
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7643. นางจุลลดา ศรีวพิฒันแ โรงเรียนบานหนองเปๅด(เกษตรศาสตรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7644. นายพนิิจ เปานาเรียง โรงเรียนบานหนองเปๅด(เกษตรศาสตรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7645. นางสมปอง สารักษแ โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7646. นางพกิุล กําลังศิลป โรงเรียนบานหนองโสมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7647. นายประพนัธแ ยอดวงษแ โรงเรียนบานหนองโสมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7648. นางกรอบแกว บรีุวงศแวฒันะ โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7649. นางบญุรัตนแ อาจนาเสียว โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7650. นายวชิิต วชิิตศรีวรา โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7651. นางวรีะพร กองจันทรแ โรงเรียนบานหนองหญารังกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7652. นางเสาวนียแ พดูเพราะ โรงเรียนบานหนองหญารังกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7653. นางสาวเยาวรัตนแ คุณมั่ง โรงเรียนบานหนองแหนดอนกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7654. นางสมหวงั พลธรรม โรงเรียนบานหนองแหวพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7655. นางสาวนภสักร แสนชั่ง โรงเรียนบานหนองแหวพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7656. นางสาวศันสนียแ วรีะปติ โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7657. นางสุภาวดี แดงสุวรรณแ โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7658. นางอรวรรณ สวสัดี โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7659. นางกัญลิกา ชูสกุล โรงเรียนบานหนองไฮใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7660. นางทพิยแมาพนัธุแ ใยบวั โรงเรียนบานหนองไฮใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7661. นางพรรณทพิา เสาทอง โรงเรียนบานหนองไฮใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7662. นางมาลินี พทุธโอวาท โรงเรียนบานหนองไฮใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7663. นายกิจ จันทรแขามปอูม โรงเรียนบานหนองไฮใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7664. นางวาสนา สิงหแพร โรงเรียนบานหนองไฮใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7665. นางสิมลา ล้ิมไพบลูยแ โรงเรียนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7666. นายจตุรงคแ ล้ิมไพบลูยแ โรงเรียนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7667. นายนิติพงศแ สนิทเชื้อ โรงเรียนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7668. นายพรีพล พาตา โรงเรียนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7669. นายพรชัย ล้ิมไพบลูยแ โรงเรียนบานหวยกุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7670. นายทองใบ สาระหงษแ โรงเรียนบานหวยน้ําคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7671. นางจําปี รักหนิลาด โรงเรียนบานหวยบงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7672. นางประนอม ไพศาลพนัธุแ โรงเรียนบานหวยบงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7673. นายสิทธพิล ใจเย็น โรงเรียนบานหวยหนองจันทิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7674. นางนิยดา ธงทอง โรงเรียนบานหวยหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7675. นางบวัไข รักหนิลาด โรงเรียนบานหวยหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7676. นางลําใย เสือใจหาญ โรงเรียนบานหวยหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7677. นางสมัคร ศรีวงษแชัย โรงเรียนบานหวยหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7678. นางสุภาพร มีมั่งค่ัง โรงเรียนบานหวยหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7679. นายวรัิตนแ บญุนา โรงเรียนบานหวยหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑
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7680. นายวโิรจนแ ทองงาม โรงเรียนบานหวยหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7681. นางประภสัสร คําอาษา โรงเรียนบานหวยหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7682. นางละเอียด เสาเวยีง โรงเรียนบานหวยหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7683. นายสุทธพิร เมืองโคตร โรงเรียนบานหวยหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7684. นายวชิิต บรุะดา โรงเรียนบานหวาเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7685. นางศิริพร เชิดชัยภมูิ โรงเรียนบานหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7686. นางบงัอร สมโสภาพ โรงเรียนบานหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7687. นางประยงคแ ไปนาน โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7688. นางสาวอรพรรณ จันทรแเวยีง โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7689. นางอมรรัตนแ คงเหมือนอเพชร โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7690. นายศุภฤกษแ เจนดง โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7691. นายวนิัย ชัยศรี โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7692. นายชาติชาย แอนชัยภมูิ โรงเรียนบานหนิลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7693. นายสุนันทแ งาหตัถี โรงเรียนบานโหนองกุงบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7694. นางกนกวรรณ ชนะพาล โรงเรียนบานโหลนสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7695. นางพรรณทพิา ลบบํารุง โรงเรียนบานโหลนสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7696. นางสาวณภสัชญา ปดิตานัง โรงเรียนบานโหลนสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7697. นายสราวธุ ตูธรีะ โรงเรียนบานโหลนสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7698. นางสุภาพ พงษแพนัธแ โรงเรียนโพนทองพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7699. นางภทัรวดี หลงมา โรงเรียนยางนาดีราษฎรแดํารง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7700. นางยุวดี กุลนาฝาย โรงเรียนวงักานเหลืองดรุณกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7701. นางศิริวรรณ เพง็ชัยภมูิ โรงเรียนวงักานเหลืองดรุณกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7702. นายบญุสง กวางนอก โรงเรียนวงักานเหลืองดรุณกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7703. นางจินตนา วไิลชนมแ โรงเรียนศรีสวางสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7704. นางสมควร รักษาชนมแ โรงเรียนสหราษฎรแนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7705. นายอุทยั รักษาชนมแ โรงเรียนสหราษฎรแนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7706. นางปรวนั ศรีชัยกุล โรงเรียนสหราษฏรแนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7707. นางวชัราภรณแ นราพงษแ โรงเรียนสหราษฏรแนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7708. นางทพิวลัยแ มีทอง โรงเรียนสุนทรวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7709. นางธดิารัตนแ คิดฉลาด โรงเรียนสุนทรวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7710. นางนวลเดือน สวงโท โรงเรียนสุนทรวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7711. นางปรีชากรณแ จุลอักษร โรงเรียนสุนทรวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7712. นางสาวยุพาวรรณ คิดฉลาด โรงเรียนสุนทรวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7713. นายอภวิฒันแ ชาดง โรงเรียนสุนทรวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7714. นางวนัเพญ็ อาจประจัญ โรงเรียนหนองขาม(ทองงามวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7715. นางกัญญาณัฐ ฉางชัยภมูิ โรงเรียนหนองนาแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7716. นางดวงจันทรแ ขวาโยธา โรงเรียนหนองนาแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑
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7717. นางรชานันทแ ศิริชัยโรจนมรกต โรงเรียนหนองนาแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7718. นายธรีะวฒันแ คิดฉลาด โรงเรียนหนองนาแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7719. นายสุรัตนแ แสงมณี โรงเรียนหนองนาแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7720. นายอดุลยแ วสัิยสังขแ โรงเรียนหนองนาแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7721. นางอิสระ บํารุงหมู โรงเรียนหนองบวัเพวงั(คุรุราษฏรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7722. นางภทัราภรณแ วรรณพงษแ โรงเรียนหนองบานคอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7723. นางสาวสุพตัรา บญุโยธา โรงเรียนหนองบานคอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7724. นายวรีะศักด์ิ ภมูิพศิิษฐานนทแ โรงเรียนหนองบานคอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7725. นางวภิาวดี หมอดู โรงเรียนหนองบานหนองบวับานเย็นวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7726. นายอุทยั ชัยพพิฒันแ โรงเรียนหนองบานหนองหวาหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7727. นางจิรวรรณแ กาญจนสุปใญญา โรงเรียนหนองบานหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7728. นางศุภลักษณแ สูศึก โรงเรียนหนองบานหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7729. นายเกรียงศักด์ิ ถือชัยภมูิ โรงเรียนหนองเบน็เจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7730. นางธนัญชนก กลาไพรี โรงเรียนหนองสระสําราญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7731. นางมาลี ผาจันทา โรงเรียนหนองสระสําราญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7732. นางสาวมาณิสา หาวชิิต โรงเรียนหนองสระสําราญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7733. นางสาวสมปอง ประยูรสิงหแ โรงเรียนหนองสระสําราญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7734. นางสุนันทา แสงมณี โรงเรียนหนองสระสําราญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7735. นางสุวรรณ สุขนาแซง โรงเรียนหนองสระสําราญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7736. นายวยินตแ แฝงทรัพยแ โรงเรียนหนองแหนดอนกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7737. นายกําแพง ชวยชูวงษแ โรงเรียนหวยตอนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7738. นางจิตรา นาคมูล โรงเรียนแหลมทองผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7739. นางขนิษฐา ไวปรีชา โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7740. นางจุฑาภรณแ ธปูพนม โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7741. นางจุฬารัตนแ นิลพงษแ โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7742. นางบษุราพร ชัชชวพนัธแ โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7743. นางละมาย ศรีวงษแชัย โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7744. นางลํายอง บญุถือ โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7745. นางวภิาวรรณ ออชัยภมูิ โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7746. นางวมิลพรรณ ประไพวชัรพนัธแ โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7747. นางศรีประภา หรัิญชาติ โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7748. นางศิวลักษณแ สวงโท โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7749. นางสมมาตรแ เจริญวฒันแ โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7750. นางสาวบณุยานุช ศรีสุเทพ โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7751. นางสุดาวรรณ ขาวปใ็น โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7752. นางเสริมทรัพยแ ใจสบาย โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7753. นางอังคณา มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑
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7754. นางอัมพร ซอนกล่ิน โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7755. นางอารียแ ศิริวฒันเมธานนทแ โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7756. นายชัชวาลยแ ศรีจําปา โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7757. นายสามารถ มวงเพชร โรงเรียนอนุบาลชัภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7758. นางภทัราวดี จันทรพชัร โรงเรียนอนุบาลชัยภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7759. นางนวพร รักขันแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7760. นางรองรัตนแ ประสานวงศแ โรงเรียนอนุบาลบานคายหมื่นแผว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7761. นางรัศมี ถิ่นชีลอง โรงเรียนอนุบาลบานคายหมื่นแผว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7762. นางเพลินพศิ เรืองชาญ โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๑

7763. นางนภาภรณแ ไชยมาลา โรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎรแไตรมิตร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7764. นางสาวสามินี ราษสุีข โรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎรแไตรมิตร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7765. นางฐิติมาพร ถาคํา โรงเรียนเกษตรศิลปวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7766. นางธญัญแรวี อธนินทแศิริสุข โรงเรียนเกษตรศิลปวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7767. นางวจิิตรา ตอพนัธแ โรงเรียนเกษตรศิลปวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7768. นางสมถวลิ สวสัด์ิศรี โรงเรียนเกษตรศิลปวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7769. นางโชคดี จันทราสา โรงเรียนคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7770. นางมะลิวรรณ อนุวฒิุ โรงเรียนคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7771. นายบณัฑิต จันทราสา โรงเรียนคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7772. นายพฒันะ เสงมูล โรงเรียนคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7773. นางกัลยาณี วงศแพรหม โรงเรียนโคกสะอาดแกงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7774. นางสุวารียแ นามวจิิตร โรงเรียนโคกสะอาดแกงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7775. นางสาวนงลักษณแ คุมหางสูง โรงเรียนฉิมพลีมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7776. นางสุจิตรา ระโหฐาน โรงเรียนฉิมพลีมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7777. นางรุงทพิยแ ชอบคา โรงเรียนชัยชุมพลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7778. นางสุภาวรรณ สรอยนาค โรงเรียนชัยชุมพลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7779. นายวชัระ พระชัย โรงเรียนชัยชุมพลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7780. นางประภาพร บรุาณ โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7781. นางพรรณิภา อ่ําพึ่งอาตมแ โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7782. นางพรรณี ปใกเคระกะ โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7783. นางพชัรา นอยลา โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7784. นางรัตนา เสนเขม โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7785. นางสุกัญญา จตุรานนทแ โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7786. นางอริยพร จําเริญดี โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7787. นางเอื้อมพร บวัถนอม โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7788. นายธรีวฒิุ ผาพมิพแ โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7789. นายปรีชา ชาวเชียงตุง โรงเรียนชุมชนบานแกงครอหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7790. นายประสาท ฐานวเิศษ โรงเรียนชุมชนบานบวัพกัเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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7791. นายวษิณุกร บญุซอน โรงเรียนชุมชนบานบวัพกัเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7792. นางประนอม แผลงศาสตรา โรงเรียนชุมชนบานหนองเซียงซา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7793. นายบณัฑิต จันทรพรหมรินทรแ โรงเรียนชุมชนบานหนองเซียงซา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7794. นางยุพาพรรณ ขจัดพาล โรงเรียนชุมชนบานหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7795. นางสังวาลยแ ชาติชํานาญ โรงเรียนชุมชนหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7796. นางสาวพัชราภรณแ ออนอภยั โรงเรียนชุมชนหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7797. นายณรงคแ แดนวงศแ โรงเรียนชุมชนหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7798. นายนันทพล ปราบพาล โรงเรียนชุมชนหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7799. นายนิวฒันแ แสนลี โรงเรียนชุมชนหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7800. นายอรัญ แกงทอง โรงเรียนชุมชนหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7801. นางอุมาภรณแ ดิลกลาภ โรงเรียนดอนขิงแคงเหลานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7802. นางดรุณี เพชรภกัดี โรงเรียนเนรมิตศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7803. นางยุวดี ศรีพนัธุแ โรงเรียนเนรมิตศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7804. นางสาววไิลวรรณ เจริญวงษแ โรงเรียนเนรมิตศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7805. นายสมเกียรติ นิลศิลา โรงเรียนเนรมิตศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7806. นายชยานุพนธแ จุนขุนทด โรงเรียนเนรมิตศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7807. นางพรรณธภิา โพธิจ์ักรแ โรงเรียนโนนศิลาเหลาเกษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7808. นางจุฑาทพิยแ ขวญัถาวร โรงเรียนโนนเสลาประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7809. นางวจิิตรา มุกนิล โรงเรียนโนนเสลาประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7810. นางสุภาณี ชาวบวัใหญ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7811. นายกฤษฎา ขวญัถาวร โรงเรียนโนนเสลาประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7812. นายสุริยงคแ หมื่นภเูขียว โรงเรียนโนนเสลาประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7813. นายอัฐพงษแ สุทธโิพธิ์ โรงเรียนโนนเสลาประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7814. นายโชคชัย สุขสนิท โรงเรียนบานกุดขอนแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7815. นายสมเกียรติ แนวคําดี โรงเรียนบานกุดแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7816. นางอุบลรัตนแ ไพศาลธรรม โรงเรียนบานกุดโงงดงสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7817. นายนคร ไพศาลธรรม โรงเรียนบานกุดโงงดงสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7818. นายประยุทธ งามสกุล โรงเรียนบานกุดโงงดงสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7819. นางรําไพ ดาภาโย โรงเรียนบานกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7820. นางวนัเพญ็ พลชัย โรงเรียนบานกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7821. นายประดิษฐแ วยุชัยภมูิ โรงเรียนบานกุดหมากเหบ็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7822. นายชัยวาล แดนสีแกว โรงเรียนบานกุดหมากเหบ็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7823. นายนรินทรแ จาชัยภมูิ โรงเรียนบานกุดหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7824. นางสาวจิราพร ลองจํานงคแ โรงเรียนบานเกาวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7825. นางสุดารัตนแ อรรคพนิ โรงเรียนบานเกาวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7826. นายสันติ ไตรเสนียแ โรงเรียนบานเกาวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7827. นายถวลัยแ ทพิยแรักษแ โรงเรียนบานแกง (คุรุวทิยานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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7828. นายนพรัตนแ เรืองโพธิ์ โรงเรียนบานแกง (คุรุวทิยานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7829. นายสัมฤทธิ์ พงษแจํานงคแ โรงเรียนบานแกง (คุรุวทิยานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7830. นายเจริญผล สันพนัธแ โรงเรียนบานแกง-โนนสมกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7831. นายสมนึก ชํานาญ โรงเรียนบานแกง-โนนสมกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7832. นางบญุมณี สุนทร โรงเรียนบานขาเชียงพนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7833. นางสุวมิล เชื้อสระพงั โรงเรียนบานขาเชียงพนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7834. นายกิตกรณแ แดงนกขุม โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7835. นายวฒิุ ยศพทิกัษแ โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7836. นางประภาศรี ดิเรกศรี โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7837. นายจําเริญ ขึ้นทนัตา โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7838. นางวนัเพญ็ กุลแพง โรงเรียนบานแข (เจริญราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7839. นางสมบติั ปะเมโท โรงเรียนบานแข (เจริญราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7840. นางมะลิวลัยแ ปตุิพรหมพนัธุแ โรงเรียนบานคลองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7841. นายชานนทแ ตออํานาจ โรงเรียนบานคลองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7842. นางจิราภรณแ นาคตอย โรงเรียนบานคอนสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7843. นางนิตยแ ปาลินทร โรงเรียนบานคอนสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7844. นางสายเพชร ยะรินทรแ โรงเรียนบานคอนสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7845. นางอุไร เต็มหลวง โรงเรียนบานคอนสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7846. นายธนัท เวยีงเหล็ก โรงเรียนบานคอนสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7847. นางนพมาศ เดชมนตรี โรงเรียนบานโคกงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7848. นางสิชล ชมภวูเิศษ โรงเรียนบานโคกไพรวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7849. นายสมหมาย โพธิจ์ักรแ โรงเรียนบานโคกไพรวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7850. นายบํารุง คุณอนันตแ โรงเรียนบานโคกลาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7851. นายสัมฤทธิ์ โมระพฒันแ โรงเรียนบานโคกลาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7852. นายนัฐพนัธแ แควภเูขียว โรงเรียนบานโคกสงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7853. นายเกษม ลุมรอย โรงเรียนบานโคกสูง-วงัศิลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7854. นางวราภรณแ สุทธวิรารัฐกานตแ โรงเรียนบานโจดกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7855. นายทองคํา ศรีปใญญา โรงเรียนบานโจดกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7856. นางกนกชนก ออนแพง โรงเรียนบานโจดโนนขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7857. นางภคัวภิา โทผาวงษแ โรงเรียนบานโจดโนนขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7858. นายสุวทิยแ ภญิโญยง โรงเรียนบานโจดโนนขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7859. นางจันทร ฦาชา โรงเรียนบานโจดพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7860. นายสมชาย จักรโนวรรณ โรงเรียนบานโจดพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7861. นายสําคัญ วชิัยระหดั โรงเรียนบานโจดพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7862. นางจุรีพร มิถาลา โรงเรียนบานฉนวน (อ.เกษตรสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7863. นางสาวรวงทอง คํานกขุม โรงเรียนบานฉนวน (อ.เกษตรสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7864. นางเบญจมาศ ตองติดรัมยแ โรงเรียนบานฉนวน (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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7865. นางภาคีนี วงษแโท โรงเรียนบานฉนวน (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7866. นายปราโมทยแ ขวญัยืน โรงเรียนบานฉนวน (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7867. นางบบุผา แสวงกิจ โรงเรียนบานซํามูลนาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7868. นางบษุกร จอกสํานัก โรงเรียนบานซํามูลนาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7869. นางศรีวรรณ ศรีทมุมา โรงเรียนบานซํามูลนาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7870. นายละมร สิงหแชัยภมูิ โรงเรียนบานซํามูลนาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7871. นางคนึงนิจ วเิศษแสง โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7872. นางศรินยา นอยดี โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7873. นายเอนก ชาติพหล โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7874. นายไพศาล ศรีทมุมา โรงเรียนบานดงขีสะเดาหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7875. นางจิดาภา ทํานานอก โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7876. นายธงไท จินดาจํานง โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7877. นายสมควร ตากลม โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7878. นางศิญาภรณแ ไคขุนทด โรงเรียนบานดงพอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7879. นายนิ่ม บญุกิจ โรงเรียนบานดงเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7880. นางชนัดดา มงคล โรงเรียนบานดอนไกเถื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7881. นายประยูร แข็งขัน โรงเรียนบานดอนเค็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7882. นายคํานวน มาฆะเซ็นตแ โรงเรียนบานดอนเค็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7883. นางเยาวรัตนแ เวยีงปฏิ โรงเรียนบานดอนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7884. นายสําราญ ครองพวก โรงเรียนบานดอนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7885. นายสนิท ราศรี โรงเรียนบานดอนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7886. นายสมศักด์ิ รักขันแสง โรงเรียนบานดอนเตาเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7887. นางศิริรัตนแ อนุตรี โรงเรียนบานดอนเตาเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7888. นางแพรพรหมลักษณแ อาสาสู โรงเรียนบานดอนหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7889. นางกงจักร ชํานาญวงศแ โรงเรียนบานดอนอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7890. นางคําลวน ชาติชํานาญ โรงเรียนบานดอนอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7891. นางสมจิตร ดงหงษแ โรงเรียนบานเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7892. นางสมศิลป มวงนิกร โรงเรียนบานเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7893. นายจรูญ ยงดี โรงเรียนบานเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7894. นายวสุิทธมิรรค จิตรธร โรงเรียนบานเด่ือดอนกลาง (ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7895. นางขวญัฤทยั นุชภเิรนทรแ โรงเรียนบานแดงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7896. นางอินทรแแตม จันทรแเทพยแ โรงเรียนบานแดงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7897. นายกนก จันทรแเทพยแ โรงเรียนบานแดงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7898. นายสุรพล ขวญัมา โรงเรียนบานแดงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7899. นายมนตรี เสาศิริ โรงเรียนบานแดงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7900. นายวจิิตร เจริญขามปอูม โรงเรียนบานตลาดอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7901. นายวเิวก ศิลมั่น โรงเรียนบานตลาดอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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7902. นายสงกรานตแ บญุโสภาพ โรงเรียนบานตาดรินทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7903. นายธนากร ศรีวพิฒันแ โรงเรียนบานตาดรินทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7904. นางพทิยา คุยเพยีภมูิ โรงเรียนบานทามะไฟหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7905. นางวาสนา กุลพรม โรงเรียนบานทามะไฟหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7906. นางสาวนันทพร มรกต โรงเรียนบานทกิแลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7907. นายเกียรติศักด์ิ กิติคุณ โรงเรียนบานทกิแลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7908. นายจักรชัย ต้ังพงษแ โรงเรียนบานทกิแลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7909. นางสาวณิชชา ออนอภยั โรงเรียนบานทุงพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7910. นายวรัิตนแ พมิพแจันทรแ โรงเรียนบานทุงพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7911. นางสาวกานดา สีมวง โรงเรียนบานทุงลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7912. นางสาวสุดารัตนแ ภมูิคอนสาร โรงเรียนบานทุงลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7913. นายนคร บญุญฤทธิ์ โรงเรียนบานทุงลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7914. นายนพดล วนัศุกรแ โรงเรียนบานทุงลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7915. นายชัยรัตนแ รายะรุจิ โรงเรียนบานทุงลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7916. นางปใญจพร จิตรสม โรงเรียนบานธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7917. นางอรนุช เชื้อในเขา โรงเรียนบานธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7918. นายฐิติวฒันแ โชคบณัฑิต โรงเรียนบานธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7919. นายสุพจนแ สบายจิตร โรงเรียนบานนกเขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7920. นางศิริพร ศรีบญุเรือง โรงเรียนบานนาเกาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7921. นายสํารวย สุขอุทธา โรงเรียนบานนาเกาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7922. นางวนิดา ศรีกุดตุม โรงเรียนบานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7923. นางสาวลําเพญ็ มลัยทพิยแ โรงเรียนบานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7924. นายปรีชา วญิญาสุข โรงเรียนบานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7925. นายสําลี ทองภู โรงเรียนบานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7926. นายพรหมินทรแ ชาติประมง โรงเรียนบานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7927. นางสําเภา ราศรี โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7928. นายถนอม ไหลหาโคตร โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7929. นายสุริยา ตูเพชร โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7930. นางสงบ ตราเงิน โรงเรียนบานนาวงเดือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7931. นางไสว เหลืองดอกไม โรงเรียนบานนาวงเดือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7932. นางนงคแพงา ศิริกาล โรงเรียนบานนาสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7933. นายปรีชา ชนะภู โรงเรียนบานนาสีดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7934. นายอดิศักด์ิ แสนสระ โรงเรียนบานนาสีดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7935. นางทศันียแ คําเรืองศรี โรงเรียนบานนาหนองทุม (อ.แกงครอ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7936. นายบญุมี ศรีธร โรงเรียนบานนาหนองทุม (อ.แกงครอ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7937. นายวเิศษ เภาออน โรงเรียนบานนาหนองทุม (อ.แกงครอ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7938. นายบญุนํา เพชรลํ้า โรงเรียนบานนาหนองทุม (อ.แกงครอ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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7939. นายวฒิุสันตแ คําภาสุข โรงเรียนบานนาหนองทุม (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7940. นายประพล ดิเรกโภค โรงเรียนบานนาหนองทุม (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7941. นางวชัรินทรแ ตออํานาจ โรงเรียนบานน้ําพหุนิลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7942. นายสุภาพ วาลยแมนตรี โรงเรียนบานน้ําอุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7943. นางมลทรีวรรณ แนวโสภณ โรงเรียนบานโนนขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7944. นางสําอางคแ แกวสมบติั โรงเรียนบานโนนเขวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7945. นายปใญญา แกวสมบติั โรงเรียนบานโนนเขวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7946. นางจันทรแทนิ เจริญเกียรติ โรงเรียนบานโนนคูณ (อ.คอนสาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7947. นายวรัิตนแ ภมูิคอนสาร โรงเรียนบานโนนคูณ (อ.คอนสาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7948. นายสนอง ชาวกะมุด โรงเรียนบานโนนคูณ (อ.คอนสาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7949. นางทศันียแ ปทมุานนทแ โรงเรียนบานโนนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7950. นางอาภา วรรณบษุปวชิ โรงเรียนบานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7951. นายปรีชา มุทาพร โรงเรียนบานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7952. นายสุรินทรแ จันจิตร โรงเรียนบานโนนชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7953. นางสุระณี สีพมิพแ โรงเรียนบานโนนชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7954. นายทองเหล่ียม ทองลน โรงเรียนบานโนนดินจี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7955. นายสากล แวงดงบงั โรงเรียนบานโนนดินจี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7956. นางศศิพมิพแ รุจาคม โรงเรียนบานโนนดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7957. นางทภิารัตนแ สิงหแชู โรงเรียนบานโนนเพิ่ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7958. ส.ต.ต.หญิงธญัญฉตัรแ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนบานโนนเพิ่ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7959. นายบญุสวน ทรงทาศรี โรงเรียนบานโนนสงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7960. นายวรีะศักด์ิ ศรีอุดร โรงเรียนบานโนนสลวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7961. นางอินทรแตอง แสงสุทธิ โรงเรียนบานโนนสาทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7962. นางสาคร ไชยมิ่ง โรงเรียนบานโนนหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7963. นางสุพตัรา อินต฿ะหา โรงเรียนบานโนนหนิลาด-กุดกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7964. นายบรรพต พนัไชย โรงเรียนบานโนนหนิลาด-กุดกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7965. นายสุชาติ สมวงษา โรงเรียนบานโนนหนิลาด-กุดกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7966. นางนิสาชล วงษแวทิยานันทแ โรงเรียนบานโนนเหด็ไคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7967. นางสาวอัปสร ทศันางกูร โรงเรียนบานบวั (รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7968. นายสุวทิยแ วอนเกานอย โรงเรียนบานบวั (รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7969. นายสังเวยีน ทองงาม โรงเรียนบานบวั (รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7970. นางกนกวรรณ ลบบํารุง โรงเรียนบานบุงสิบส่ีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7971. นางสาวดลนภา มิถาลา โรงเรียนบานบุงสิบส่ีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7972. นางสาวปิๆนแกว ยงขามปอูม โรงเรียนบานบุงสิบส่ีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7973. นายธวชัชัย สิทธไิพบลูยแ โรงเรียนบานปากชองผาเบยีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7974. นายสายัณหแ มิ่งคะโณ โรงเรียนบานปากชองผาเบยีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7975. นางวลัภา เพชรตาด โรงเรียนบานปาุวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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7976. นายโยธนิ หาญปี โรงเรียนบานปาุวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7977. นายผล จําปาชน โรงเรียนบานปาุวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7978. นางตนขาว อันวชิา โรงเรียนบานเปาู (สําราญไชยวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7979. นางทพิวลัยแ ผลเงิน โรงเรียนบานเปาู (สําราญไชยวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7980. นางประไพศรี เหลาจันทรแ โรงเรียนบานเปาู (สําราญไชยวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7981. นางสุวรรณรัตนแ ฦๅชา โรงเรียนบานเปาู (สําราญไชยวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7982. นายสมชัย ชุดไธสง โรงเรียนบานโปงุดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7983. นายสมบรูณแ เพญ็แข โรงเรียนบานโปงุโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7984. นายโยธนิ เจริญสุข โรงเรียนบานโปงุโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7985. นางณัฐนันทแ แกวมูลมุข โรงเรียนบานโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7986. นางสุจินดา คําอู โรงเรียนบานโปรงสังขแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7987. นายพงษแศักด์ิ เชื้อศิริ โรงเรียนบานโปรงสังขแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7988. นางจันทกานต์ิ เอื้อประชา โรงเรียนบานฝายพญานาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7989. นางพวงเงิน เบาจังหาร โรงเรียนบานฝายพญานาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7990. นายประสาท คุณประทมุ โรงเรียนบานพรมใตพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7991. นายทองใบ กอศิลป โรงเรียนบานพรมใตพทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7992. นางบณัทติ แสงขามปอูม โรงเรียนบานพรมหวยขาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7993. นายธาํรงคแ นบสูงเนิน โรงเรียนบานโพธิ ์(คุรุราษฎรแประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7994. นายประดิษฐแ ฦๅชา โรงเรียนบานโพธิ ์(คุรุราษฎรแประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7995. นางพนูสิน บวัพทุธา โรงเรียนบานภดิูน (มิตรผลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7996. นายปรีดา ศรีสุภา โรงเรียนบานภดิูน (มิตรผลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7997. นายวลัลภ สุนทร โรงเรียนบานภดิูน (มิตรผลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7998. นายสงัด คําเรืองศรี โรงเรียนบานภดิูนหนิกอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

7999. นางธัญญาลักษณแ ทองมีศรี โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8000. นางประดับ เบญ็พรม โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8001. นายสถาพร ปราณี โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8002. นางพรพมิล โสภา โรงเรียนบานมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8003. นายสิทธชิัย นามโคตร โรงเรียนบานมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8004. นางวงเดือน มาชัยภมูิ โรงเรียนบานเมืองคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8005. นายไพฑูรยแ ทวโีชค โรงเรียนบานยางคําวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8006. นางจินตนา ฦๅชา โรงเรียนบานระหดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8007. นางบญุเรียง เดิมกะยอม โรงเรียนบานเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8008. นางสุรางคแรัตนแ กลมเกล้ียง โรงเรียนบานเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8009. นายชวลิต นาตรีชน โรงเรียนบานลาด (ประชาราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8010. นายอรรณพ คุณเศรษฐ โรงเรียนบานเลิงทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8011. นายเทพ อุดม โรงเรียนบานเลิงทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8012. นางพยอม พมิพแสิงหแ โรงเรียนบานวงัมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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8013. นางริณนา จุมพลภทัรแ โรงเรียนบานวงัมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8014. นางสายฝน ลบบํารุง โรงเรียนบานวงัมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8015. นางสุปราณี ภวูงษแ โรงเรียนบานวงัมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8016. วาทีร่อยโทพงษแศักด์ิ ผานาค โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8017. นางดวงกมล สะอาดโฉม โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8018. นางเจริญรัตนแ สุคนธสาคร โรงเรียนบานสระหวยยางอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8019. นางวภิาพร วชิัยระหดั โรงเรียนบานสระหวยยางอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8020. นายจรัญ สุรนันทแ โรงเรียนบานสระหวยยางอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8021. นายธนาศักด์ิ ขันทอง โรงเรียนบานสวนออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8022. นางปใญญา สุระพร โรงเรียนบานสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8023. นางทองพฒั ธรรมกุล โรงเรียนบานสารจอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8024. นางศรีเพชร รุจาคม โรงเรียนบานสารจอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8025. นายมนตรี พงษแจํานงคแ โรงเรียนบานสารจอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8026. นางรุงอรุณ เลิศพนัธแ โรงเรียนบานสารจอดเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8027. นางศศิธร อุนเกิด โรงเรียนบานสารจอดเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8028. นางเพญ็จิตร จรูญชาติ โรงเรียนบานสีปลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8029. นางจอมใจ ประกังเว โรงเรียนบานโสกมะตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8030. นายวรวทิยแ แทบมาลัย โรงเรียนบานโสกมะตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8031. นางมะลิวรรณ มณีเนตร โรงเรียนบานโสกหวาโนนหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8032. นายวโิรจนแ โทราช โรงเรียนบานโสกหวาโนนหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8033. นางสมจิต แสนทวสุีข โรงเรียนบานหญานาง (ประชาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8034. นางสาวฉววีรรณ ฦๅชา โรงเรียนบานหญานาง (ประชาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8035. นายอานันทแ ปใญญายิ่ง โรงเรียนบานหญานาง (ประชาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8036. นางบบุผา จวบลาภ โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8037. นางศุธาสิณี จุลวงษแ โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8038. นางนิภาพร พนัธแศรี โรงเรียนบานหนองแกหนองโน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8039. นายสนอง ศุภวตัรวบิลูยแ โรงเรียนบานหนองแกหนองโน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8040. นายชัยณรงคแ แกวดวงดี โรงเรียนบานหนองขาม (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8041. นางสมนึก ทพัซาย โรงเรียนบานหนองคอนไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8042. นายสมพศิ ถนอมชีพ โรงเรียนบานหนองคอนไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8043. นายจรูญ แข็งแอ โรงเรียนบานหนองคอนไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8044. นางประทมุวนั อาจเวทยแ โรงเรียนบานหนองคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8045. นายปรีชา จิตแสง โรงเรียนบานหนองคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8046. นางธญัรัศมแ แกวไพฑูรยแ โรงเรียนบานหนองคู (อ.บานแทน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8047. นางอภลัิกขณี อนันเตา โรงเรียนบานหนองคู (อ.บานแทน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8048. นายทนงศักด์ิ วานมนตรี โรงเรียนบานหนองคู (อ.บานแทน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8049. นางสาวอัจฉรา มาซา โรงเรียนบานหนองคูวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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8050. นางวราลักษณแ วานนทแ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8051. นางจรรยา ภริมยแไกรภกัด์ิ โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8052. นางประภาพรรณ พรหมเอี่ยม โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8053. นางวรีวรรณ นอยศรี โรงเรียนบานหนองตากลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8054. นางเบญญาพร หนันจันทา โรงเรียนบานหนองบวั (อ.เกษตรสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8055. นางสาวอภญิญา ฦาชา โรงเรียนบานหนองบวั (อ.เกษตรสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8056. นายวรีะพงษแ คําพรม โรงเรียนบานหนองบวั (อ.เกษตรสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8057. นางเสาวณียแ แผลงศาสตรา โรงเรียนบานหนองบวัพรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8058. นายทรงฤทธิ์ สูงนารถ โรงเรียนบานหนองบวัพรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8059. นายยศพนธแ อธษิฐแจรุงชัย โรงเรียนบานหนองบวัพรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8060. นางรุจี ผักบวัเงิน โรงเรียนบานหนองปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8061. นางศิริพร พนัธแใย โรงเรียนบานหนองปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8062. นายสุนันทแ มณีวรรณ โรงเรียนบานหนองปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8063. นางอิงอร เกตตะสา โรงเรียนบานหนองปอแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8064. นายธวชัชัย แตงกระโทก โรงเรียนบานหนองปอแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8065. นางเพญ็ประภา นามจันดี โรงเรียนบานหนองผักหลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8066. นายบณุยาริชฐแ ทองจันชวลักุล โรงเรียนบานหนองผักหลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8067. นางลําไพ ดาวศรี โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8068. นางสมจิตร มวงเพชร โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8069. นายวสิิฏฐแ ฦๅนาม โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8070. นางสาวเขมพร พงษแอุดทา โรงเรียนบานหนองไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8071. นายบญุจันทรแ ผิวขาว โรงเรียนบานหนองไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8072. นางมัณฑริกา ประดิษฐแแทน โรงเรียนบานหนองแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8073. นางเบญจวรรณ สวสัดิรักษแ โรงเรียนบานหนองโพนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8074. นางสาวลัดดาวัลยแ ลาภประสพ โรงเรียนบานหนองโพนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8075. นางศรีประไพ แลโสภา โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8076. นายรุงวทิยแ อนันเตา โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8077. นางสมจิต บญุตอบ โรงเรียนบานหนองรวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8078. นางดอกรัก สายวงศแปใญญา โรงเรียนบานหนองแวง (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8079. นางเอมอร เนือยทอง โรงเรียนบานหนองแวง (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8080. นายอภเิดช บตุรศรี โรงเรียนบานหนองแวง (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8081. นายบรรพจนแ กาญจนสีมา โรงเรียนบานหนองแวง (อ.ภเูขียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8082. นางแชมชอย ขวญัศักด์ิ โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8083. นายพรัิช จํารัสแนว โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8084. นางสาวพรรณี วงษแไพร โรงเรียนบานหนองแสงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8085. นายเศรษฐศักด์ิ เฝูาทรัพยแ โรงเรียนบานหนองหญาโกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8086. นางกฤติกา โสมศรี โรงเรียนบานหนองหญาขาวนก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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8087. นายวนัชัย จันทรแสวาง โรงเรียนบานหนองหญาขาวนก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8088. นายมานิต นวลโสภา โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8089. นางนวลจันทรแ วาลยแมนตรี โรงเรียนบานหนองหลมคลองเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8090. นางวราภรณแ บวัพงษแ โรงเรียนบานหนองหลมคลองเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8091. นางสาวโสภา นาสูงเนิน โรงเรียนบานหนองหลมคลองเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8092. นางเสมอ หรัิญคํา โรงเรียนบานหนองหลมคลองเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8093. นายบญุทนั บตุราช โรงเรียนบานหนองหลมคลองเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8094. นายปณิธาน ผานสอน โรงเรียนบานหนองหลมคลองเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8095. นางสุดาทพิยแ ยอดสละ โรงเรียนบานหนองแหวปรางคแกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8096. นายรวม คาเจริญ โรงเรียนบานหนองแหวปรางคแกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8097. นางเทวี จตุรานนทแ โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8098. นายสุพจนแ สุระพร โรงเรียนบานหลักแดนหวยโปงุพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8099. นางจุรี ชางปรุง โรงเรียนบานหลุบคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8100. นายนิยม ปอูมสุวรรณ โรงเรียนบานหลุบคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8101. นายสมควร เผาฉนวน โรงเรียนบานหลุบคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8102. นางเถาวลั นอยเวยีง โรงเรียนบานหวยแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8103. นายอุไร ศรีเจ฿ก โรงเรียนบานหวยแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8104. นายเกษมยุทธ พทิกัษแ โรงเรียนบานหวยไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8105. นางวราภรณแ ศาสตรแสูงเนิน โรงเรียนบานหวาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8106. นายกองสี เพยีรการณแ โรงเรียนบานหวาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8107. นางอารีรัตนแ ผลทพิยแ โรงเรียนบานหวัหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8108. นายเกษมศักด์ิ เส้ียมแหลม โรงเรียนบานหางสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8109. นายชัยยุทธ เคยชัยภมูิ โรงเรียนบานหามแหโนนสังขแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8110. นางอภญิญา จําปาหวาย โรงเรียนบานหนิรอยเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8111. นายพงษแศักด์ิ บญุเกื้อ โรงเรียนบานหนิรอยเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8112. นางฉัตรดาว เลขนอก โรงเรียนบานหนิลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8113. นายคําตัน ศิริคําเพง็ โรงเรียนบานเหลากาดยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8114. นางสาวอัญชลี มาลา โรงเรียนบงึมะนาววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8115. นางสาวยุพาพักตรแ ยศพทิกัษแ โรงเรียนบปุผาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8116. นายวชัรินทรแ ทองคนทา โรงเรียนบปุผาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8117. นางมลิวรรณ โชควเิศษ โรงเรียนเพชรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8118. นางศรีสุนันทา เอบญุมา โรงเรียนเพชรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8119. นางสาววลัยรัตนแ โคสาดี โรงเรียนเพชรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8120. นายสฤษด์ิ ตองติดรัมยแ โรงเรียนเพชรราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8121. นางเครือจิต แกวมูลมุข โรงเรียนเพชรราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8122. นางวลิาวณัยแ พลสวสัด์ิ โรงเรียนเพชรราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8123. นายบญุทา ผุดผาด โรงเรียนเพชรราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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8124. นางกิ่งออ ธรรมสมบติั โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8125. นางจีรนันทแ เพช็รมณี โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8126. นางนภาพร กอศิลป โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8127. นางนวลตา ใจเอ็นดู โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8128. นางบงัอร เกิดศักด์ิ ณ แวงนอย โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8129. นางรัตติกร ภริมยแไกรภกัด์ิ โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8130. นางรัศมี บญุตอ โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8131. นางศิธรวรรณ กิจสุขสันตแ โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8132. นางสนิสา บตุรศรี โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8133. นางสุวดี วเิศษโสภา โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8134. นางอรัญญา นาคดิลก โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8135. นางอัมรา เหมวงษแ โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8136. นางอาภรณแ เจริญดี โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8137. นายยรรยง ศิริภมูิ โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8138. นายวญิโู หงอกภลัิย โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8139. นายศรีศักด์ิ แจมแสง โรงเรียนภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8140. นางดวงรัตนแ เลียบภเูขียว โรงเรียนมวงราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8141. นางจตุพร สุวรรณวงศแ โรงเรียนศรีแกงครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8142. นางทศันียแ ขันชัยภมูิ โรงเรียนศรีแกงครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8143. นางเพญ็ศรี คําโน โรงเรียนศรีแกงครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8144. นางรัชนีฉาย คงสตรี โรงเรียนศรีแกงครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8145. นางรัตนาพร รักษแวชิา โรงเรียนศรีแกงครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8146. นายบญุบนัดาล ดวงวญิญาณ โรงเรียนศรีแกงครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8147. นายสุพล แควภเูขียว โรงเรียนศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8148. นางสมปอง ศรีกุดเลาะ โรงเรียนสระโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8149. นางพรทพิยแ บริบรูณแ โรงเรียนสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8150. นางเพญ็นภา หาญนาแซง โรงเรียนสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8151. นางแพรวพรรณ พรมกุดตุม โรงเรียนสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8152. นางยุวรี ดลประสิทธิ์ โรงเรียนสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8153. นางรัชนี พงษแนาคินทรแ โรงเรียนสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8154. นางสายใย คามตะสีลา โรงเรียนสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8155. นางจุรีรัตนแ เรืองศรี โรงเรียนสามสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8156. นางสาวนภสัรียแ รัตนพลพฒันแ โรงเรียนสามสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8157. นายดํารง เหมือนพนัธุแ โรงเรียนสามสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8158. นายประสิทธิ์ ผลานิสงคแ โรงเรียนสามสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8159. นายนิคม ยิ้มตะคุ โรงเรียนสามสวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8160. นายไชยะ สําอางเนตร โรงเรียนสาลิกาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒
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8161. นางจิตรา ขุนแท โรงเรียนหนองแตวรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8162. นายทววีฒันแ ศรีษะผา โรงเรียนหนองเบนประภากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8163. นายสุวทิยแ ผองพนัธุแงาม โรงเรียนหนองเบนประภากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8164. นางอุบลรัตนแ อินธแิสน โรงเรียนหนองมะเกลือบํารุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8165. นางสุมาลี เพชรลํ้า โรงเรียนหนองเมยสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8166. นางอรวรรณ กล่ินสุต โรงเรียนหนองเมยสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8167. นางบญุภพ ชาติสุภาพ โรงเรียนองคแการอตุสาหกรรมปุาไม ๑๙ (สวนปุาคอนสาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8168. นายธรีะ รัตนโชติ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีชัยภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8169. นางรัชณี นิสสัยเย็น วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8170. นางสาวเปรมฤดี มาตราช วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8171. นายเนติวฒิุ วฒิุจิรพงศแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๒

8172. นางสาวมณี อิ่มวเิศษ โรงเรียนเขาดินพทิยารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8173. นางอําภา ตันติปใญจพร โรงเรียนเขาดินพทิยารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8174. นางกันธดิารัตนแ สวสัดิยกุล โรงเรียนโคกเริงรมยแศิลปาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8175. นายดรงคแ ประเสริฐศรี โรงเรียนโคกสําราญราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8176. นายพนิิจ หงษแพมิพแ โรงเรียนโคกสําราญราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8177. นางพรศิริ หงัสวนัส โรงเรียนจอมแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8178. นางสายมาน หนากลาง โรงเรียนจอมแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8179. นายดําเนิน ชาลีเครือ โรงเรียนจอมแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8180. นางสาววารุณี ทองสงฆแ โรงเรียนจัตุรัสวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8181. นางประภสัสร กลับกลาง โรงเรียนจัตุรัสวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8182. นางทองมวน สกุลอนันทแ โรงเรียนชุมชนชวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8183. นางทศันีพร จันทรแสุรินทรแ โรงเรียนชุมชนชวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8184. นางธญัวภิา หรัิญคํา โรงเรียนชุมชนชวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8185. นางสาวเรณู วไิลลักษณแ โรงเรียนชุมชนชวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8186. นายวญิโู คุณกันหา โรงเรียนชุมชนชวนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8187. นางพะเยาวแ กุลพรม โรงเรียนชุมชนบวับานสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8188. นางสาวยุราพร จรแกว โรงเรียนชุมชนบวับานสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8189. นางบญุฉลอง ไทยสมัคร โรงเรียนชุมชนบานเพชร(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8190. นางสมบรูณแ ไทยภกัดี โรงเรียนชุมชนบานเพชร(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8191. นางสาวสุนียแ เจริญรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานเพชร(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8192. นางอินทริา สุระขุนทด โรงเรียนชุมชนบานเพชร(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8193. นายมานพ รักงาม โรงเรียนชุมชนบานเพชร(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8194. นางมิรินทรแ ชูสกุล โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัระเหว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8195. นางเยาวรักษแ กิจนิกร โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8196. นางสาวศิริขวญั มีชัย โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8197. นางสาวอุทมุพร ตอสกุล โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓
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8198. นายธนกฤต กระจางศรี โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8199. นางจันทมิา ดีหมื่นไวยแ โรงเรียนชุมชนหนองบวัโคก(ทองวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8200. นางสาวดารุณี เพชรประไพ โรงเรียนชุมชนหนองบวัโคก(ทองวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8201. นางสาวสุดารัตนแ พพิธิกุล โรงเรียนชุมชนหนองบวัโคก(ทองวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8202. นางจิตรนารถ เพิ่มพลู โรงเรียนซับมงคลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8203. นางวนัเพญ็ กลาขวานอย โรงเรียนซับมงคลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8204. นางสาวธญัชนก ยุทธมูลตรี โรงเรียนซับมงคลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8205. นางตวรรณ ทองหลาบ โรงเรียนซับใหญวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8206. นางวไิลวรรณ เทยีนชัย โรงเรียนซับใหญวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8207. นางสาววนัวษิา คําจันดา โรงเรียนซับใหญวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8208. นายบญุยฤทธิ์ ปยิะศรี โรงเรียนซับใหญวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8209. นายสมศักด์ิ กล่ินศรีสุข โรงเรียนซับใหญวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8210. นายพงษแศักด์ิ ดีอุดม โรงเรียนซับใหญวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8211. นางบญุลักษณแ ซ่ือสัตยแ โรงเรียนตาเนินราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8212. นายประยูร เหมิขุนทด โรงเรียนตาเนินราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8213. นายธรีะศักด์ิ พลนาคู โรงเรียนตาเนินราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8214. นางเพญ็ศรี เจริญดี โรงเรียนบานกุดตาลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8215. นางสาวสุนาฎ กองมาก โรงเรียนบานกุม(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8216. นางอัมพร สอนเจริญ โรงเรียนบานกุม(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8217. นางสําเนียง ตรีวธุ โรงเรียนบานเกาะมะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8218. นางสุพนิ พนูเกษม โรงเรียนบานเกาะมะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8219. นางอําไพ มะลิวนั โรงเรียนบานเกาะมะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8220. นางอารีรัตนแ สารรัตนแ โรงเรียนบานโกรกกุลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8221. นายอดิศักด์ิ สารรัตนแ โรงเรียนบานโกรกกุลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8222. นางเพยีงใจ บอขุนทด โรงเรียนบานโคกคึม(สงาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8223. นางสาวมนสิชา ภกัด์ิจัตุรัส โรงเรียนบานโคกคึม(สงาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8224. นางสิริลักษณแ นิสสัยกลา โรงเรียนบานโคกโตงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8225. นางสุกานดา จันทวงษแ โรงเรียนบานโคกแพงพวย(บวัประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8226. นางวชัราพร ในชัยภมูิ โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8227. นายสมบรูณแ จันณรงคแ โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8228. นายไกรสร ชาติชนะ โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8229. นายบญุสง บํารุงนา โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8230. นายสมชัย พรศิวกุลวงศแ โรงเรียนบานโคกแสว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8231. นายวฒิุพงศแ ต้ังไพโรจนแวงศแ โรงเรียนบานโคกแสว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8232. นางสุจิตรา สิทธไิทย โรงเรียนบานง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8233. นางสุพตัรา ชุมเมืองปใก โรงเรียนบานชองสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8234. นางสุปราณี สงคราม โรงเรียนบานซับเจริญสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓
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8235. นายสมพร พฒุกาง โรงเรียนบานซับไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8236. นายปรีชา ไทยแท โรงเรียนบานดงลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8237. นางสาวอมรรัตนแ อารีชาติ โรงเรียนบานดอนละนาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8238. นางทรัพยแสิน หรรษา โรงเรียนบานตลาด(คํานายครุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8239. นางรัตนา กรมรินทรแ โรงเรียนบานตลาด(คํานายครุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8240. นายศักด์ิสิทธิ์ ศรีใส โรงเรียนบานตลาด(คํานายครุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8241. นางรัชนีกร ภริมยแไทย โรงเรียนบานตลุกคูณพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8242. นางบอีา พวงสันเทยีะ โรงเรียนบานตะลอมไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8243. นางวราภรณแ บญุตา โรงเรียนบานตะลอมไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8244. นางปราณี ทองมวง โรงเรียนบานทากูบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8245. นางสาววไิล คงจันทรแ โรงเรียนบานทากูบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8246. นางทศันียแ รางเจริญ โรงเรียนบานทาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8247. นางธรีาภรณแ ศรีจันทรแออน โรงเรียนบานทาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8248. นายเทพพร รางเจริญ โรงเรียนบานทาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8249. นายประจวบ เพิ่มพลู โรงเรียนบานทาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8250. นายสุดใจ ศรีจันทรแออน โรงเรียนบานทาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8251. นางจิตฏาพร พนัธแกุม โรงเรียนบานเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8252. นายวสันตแ ยวดยิ่ง โรงเรียนบานเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8253. นางสาวสุรีรัตนแ ภริมยแกิจ โรงเรียนบานไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8254. นางสาวอัมพร สุทธศัิกด์ิ โรงเรียนบานไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8255. นางปริศนา ฆองชัย โรงเรียนบานนาประชาสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8256. นางสมพร เล้ียงถนอม โรงเรียนบานนาประชาสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8257. นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์ โรงเรียนบานนาประชาสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8258. นายธรรมนูญ ลออุทยั โรงเรียนบานนาประชาสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8259. นายสุรสิทธิ์ กุลหนิต้ัง โรงเรียนบานนาประชาสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8260. นางนงลักษณแ ฉันทยิานนทแ โรงเรียนบานโนนครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8261. นางอภญิญา ชํานาญ โรงเรียนบานโนนครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8262. นางนาตยา แสงวจิิตร โรงเรียนบานโนนเชือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8263. นางศิริพร นวลงาม โรงเรียนบานโนนเชือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8264. นางสุภาภรณแ สนามพล โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8265. นางศรินทรแทพิยแ ดียางหวาย โรงเรียนบานบุงเวยีนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8266. นางสุทชิา ศรีสุวรรณแ โรงเรียนบานปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8267. นายบญุเรือง แปนูจัตุรัส โรงเรียนบานปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8268. นางวมิลรัตนแ ตุมทอง โรงเรียนบานยางเกี่ยวแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8269. นางสาวยุพา ยอดวนั โรงเรียนบานยางเกี่ยวแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8270. นายอภธิร แกวอุดร โรงเรียนบานยางเกี่ยวแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8271. นางอมรรัตนแ ชาลีเครือ โรงเรียนบานยางเครือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓
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8272. นางเทพวาริน กล่ินศรีสุข โรงเรียนบานยางเต้ียโคกรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8273. นายเชษฐแรัตนแ นอยสี โรงเรียนบานยางเต้ียโคกรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8274. นางวนัเพญ็ หติะปติะนันทแ โรงเรียนบานไรพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8275. นายเรืองฤทธิ์ หติะปติะนันตแ โรงเรียนบานไรพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8276. นายวชิิต ผาดี โรงเรียนบานละหาน(อภรัิกษแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8277. นางศรีอุนัน บญุประจักษแ โรงเรียนบานวงักะทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8278. นางสาวจันทนา นาวเิศษ โรงเรียนบานวงักะทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8279. นางสาวรุงทวิา ริมใหม โรงเรียนบานวงักะทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8280. นายกันตภณ พลยางนอก โรงเรียนบานวงักะทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8281. นายสมหมาย สุขสําราญ โรงเรียนบานวงักะทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8282. นายสงกรานตแ คําภู โรงเรียนบานวงักุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8283. นางกีรติ โพธิข์ุนทด โรงเรียนบานวงัตะเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8284. นางชัญญาภคั ดํารงชาติ โรงเรียนบานวงัตะเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8285. นางบญุเรียม อินทรรินทรแ โรงเรียนบานวงัตะเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8286. นางภควดี ยุพงษแฉาย โรงเรียนบานวงัตะเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8287. นางสิรียากร ต้ังสอนบญุ โรงเรียนบานวงัตะเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8288. นางสาวณัฏฐแจณิณแ ใยโนนตาด โรงเรียนบานวงัตาทาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8289. นางสาววยิะดา แสนวชิัย โรงเรียนบานวงัตาทาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8290. นางสาวดอกไม ชินโคตร โรงเรียนบานวงัตาลาดสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8291. นางสาวทองสุข ไทยนอย โรงเรียนบานวงัตาลาดสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8292. นางอารี สีหาบตุร โรงเรียนบานวงัตาลาดสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8293. นางอุไร จงกลาง โรงเรียนบานวงัตาลาดสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8294. นางสาวจันทรแเพ็ญ วรรณขาว โรงเรียนบานวงัพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8295. นายสุนทร ตับกลาง โรงเรียนบานวงัพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8296. นายวรัิช ชุมเมืองปใก โรงเรียนบานวงัมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8297. นายพชร รอดไธสง โรงเรียนบานวงัอายคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8298. นายวโิรจนแ ศรีเที่ยง โรงเรียนบานวงัอายคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8299. นายประวทิยแ หมั่นงาน โรงเรียนบานวงัอายคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8300. นางสาวเยาวลักษณแ ดิษสอน โรงเรียนบานวงัอายจีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8301. นางปยิะนุช ลาภประเสริฐ โรงเรียนบานศิลาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8302. นายเชน แกวลัดดา โรงเรียนบานศิลาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8303. นายสาธติ ศรีระทตั โรงเรียนบานศิลาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8304. นายสุทนิ ลาภประเสริฐ โรงเรียนบานศิลาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8305. นางจรัญญา แกวจันทกึ โรงเรียนบานสมปอุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8306. นางสาวสุจิตรา ยวงใย โรงเรียนบานสมปอุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8307. นางสุนียแ ศรีกุดเวยีน โรงเรียนบานสระเหล่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8308. นางอนงคแ ฤทธสิิน โรงเรียนบานสระเหล่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓
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8309. นางบญุรวม นารินทรแ โรงเรียนบานสะพานยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8310. นางสุพรรณี สรอยสูงเนิน โรงเรียนบานสะพานยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8311. นายเมคิน ทบัอมรศิริ โรงเรียนบานเสล่ียงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8312. นางยุวดี ภฉูายยา โรงเรียนบานโสกรวกหนองซึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8313. นางสมประสงคแ เอ็นดู โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8314. นายสุริยน แกวคะตา โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8315. นายภริูช ผองแผว โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8316. นางบญุรวม ภฆูัง โรงเรียนบานหนองโจด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8317. นางจันทรแหอม ประทมุมี โรงเรียนบานหนองฉิม(สิงหแจันทรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8318. นางนารีรัตนแ คุณอุตสาหแ โรงเรียนบานหนองฉิม(สิงหแจันทรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8319. นางระนอง โขพมิาย โรงเรียนบานหนองฉิม(สิงหแจันทรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8320. นางเรียม เจริญพล โรงเรียนบานหนองฉิม(สิงหแจันทรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8321. นายสมนึก เนียมไธสง โรงเรียนบานหนองฉิม(สิงหแจันทรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8322. นายสําเริง เงินมาก โรงเรียนบานหนองฉิม(สิงหแจันทรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8323. นายสุนันทแ ชาลีเครือ โรงเรียนบานหนองฉิม(สิงหแจันทรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8324. นายประภาส ชาตี โรงเรียนบานหนองฉิม(สิงหแจันทรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8325. นายเอกพล ภฉูายยา โรงเรียนบานหนองดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8326. นางบงัอร สุขสวาง โรงเรียนบานหนองดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8327. นายสมชาย ขอสินกลาง โรงเรียนบานหนองดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8328. นางลักขณา เพชรวเิศษอุดม โรงเรียนบานหนองตะไก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8329. นางสุทธพิร ขอพลอยกลาง โรงเรียนบานหนองตะไก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8330. นายยุทธสิทธิ์ เพชรวเิศษอุดม โรงเรียนบานหนองตะไก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8331. นางสมบติั สิทธเิวช โรงเรียนบานหนองบวัรอง(อินทรผลบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8332. นายสนาม กลาหาญ โรงเรียนบานหนองบวัรอง(อินทรผลบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8333. นางนินัฏชา พนัธุแมี โรงเรียนบานหนองผักชี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8334. นางวาสนา แสงแพง โรงเรียนบานหนองผักชี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8335. นางนภาพร รักงาม โรงเรียนบานหนองผักแวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8336. นางสมพศิ หรัิญเขวา โรงเรียนบานหนองผักแวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8337. นางพสิมัย ชัยเพชร โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8338. นางหนูเปยี คําพมิูล โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8339. นางราตรีสวสัด์ิ ประเสริฐศรี โรงเรียนบานหนองลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8340. นายภวตั สามผองบญุ โรงเรียนบานหนองลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8341. นางปใทมา ชาลีเครือ โรงเรียนบานหนองลูกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8342. นางพรทพิยแ กําลังทรัพยแ โรงเรียนบานหนองลูกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8343. นางศรีประภา สิงหแมณี โรงเรียนบานหนองแวง(คุรุราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8344. นางสุวรียแ พงศแอาราม โรงเรียนบานหนองแวง(คุรุราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8345. นายณมน ศรธงทอง โรงเรียนบานหนองแวง(คุรุราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓
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8346. นายสุเทพ เพยีกขุนทด โรงเรียนบานหนองแวง(คุรุราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8347. นายสุวาท เหมือนพนัธแ โรงเรียนบานหนองหญาขาวนก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8348. นายวรพงศแ แบงสวน โรงเรียนบานหวยเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8349. นายเจน พรมสอาด โรงเรียนบานหวยเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8350. นางธติิกานตแ รัตนวชิัย โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8351. นางพรพรรณ นนทรักษแ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8352. วาที่รอยตรีเฉลิมชนมแ แกวหาวงษแ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8353. นายณัฐวฒิุ สีเดือน โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8354. นางบญุสม เสาโกมุท โรงเรียนบานหวัทะเล(ผองประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8355. นางลําดวน ระโยธี โรงเรียนบานหวัสะพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8356. นางผกามาศ เพชรประไพ โรงเรียนบานใหมนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8357. นางศศิธร เนียมไธสง โรงเรียนบุงหวายโกรกตาแปนูสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8358. นายประมร พรโสภณ โรงเรียนบุงหวายโกรกตาแปนูสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8359. นายนาคพงษแ จงกลาง โรงเรียนบุงหวายโกรกตาแปนูสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8360. นางนภสัวรรณ ภคูงคา โรงเรียนปากจาบวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8361. นายจตุรพรรค วนัเพง็ โรงเรียนปากจาบวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8362. นายวชิชุกร ดิเรกศิลป โรงเรียนปากจาบวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8363. นายจักรกริศนแ บํารุงนา โรงเรียนปาุไมอุทศิ๓(บานทาชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8364. นายยุทธนา มุกดา โรงเรียนปาุไมอุทศิ๓(บานทาชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8365. นายอุดม ธรรมมา โรงเรียนปาุไมอุทศิ๓(บานทาชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8366. นางวภิาวรรณ พงศแสุวรรณ โรงเรียนมะนะศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8367. นางสาวภทัราวณี โรมบรรณ โรงเรียนมะนะศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8368. นายไชยยันตแ ถิ่นชีลอง โรงเรียนรังงามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8369. นายอินทนนทแ โพธิจ์ิตร โรงเรียนรังงามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8370. นางจิรนันทแ พึ่งสุข โรงเรียนวงัใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8371. นางประภาศรี คุปตแโรจนแอังกูล โรงเรียนวงัใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8372. นางพสิมัย ชินขุนทด โรงเรียนวงัใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8373. นายสุทธพินัธแ พึ่งสุข โรงเรียนวงัใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8374. นางกาญจนา ชาติปรีชา โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8375. นางดวงใจ ไกรวงศแ โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8376. นางนิภาภรณแ รัตนวชิัย โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8377. นางประนอม นาดี โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8378. นางเพญ็นภา วฒิุชัยภมูิ โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8379. นางวงศแนภา แซล้ิม โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8380. นางสาวจุฬาภรณแ สีดํา โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8381. นางสาวรัตนาภรณแ บําขุดทด โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8382. นางสาววชัระ คอนสันเทยีะ โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓
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8383. นางสุมาลี ทองสา โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8384. นายกิตติพงษแ ไกรวงศแ โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8385. นายธรีะพงษแ บวัฉิม โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8386. นางสาวณปภา อาจศิริ โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8387. นายกฤติยา อาจศิริ โรงเรียนศรีเทพบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8388. นางปาริชาติ ยุวเสถียร โรงเรียนหนองประดูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8389. นางจุฑารัตนแ พมิพแโนนทอง โรงเรียนหวัสระวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8390. นางนงเยาวแ ยังโนนตาด โรงเรียนหวัสระวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8391. นางอัจฉราวดี ต้ังไพโรจนแวงศแ โรงเรียนหวัสระวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8392. นายตา พดัพาน โรงเรียนหวัสระวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8393. นายเสถียร ชาลีเครือ โรงเรียนหวัสระวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8394. นายกิตติพงศแ วเิศษครอ โรงเรียนหนิฝนวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8395. นางนิสาชล เทยีบอุน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8396. นางสาวสมสุข ปลิวจันทกึ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8397. นางสีสุดา จีบเกาะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8398. นางสุนิตยแ รอดไธสง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8399. นายศรายุทธ ปาปะกัง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8400. นายทองดี ชาลีรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8401. นายสุวฒันแ ซ่ือสัตยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8402. นางโชติกา ชาลีรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8403. นางสาวพัทธนันทแ พนูประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8404. นางสาวสมลักษณแ วจิบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8405. นายดิเรก ผาสุขมูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภมู ิเขต ๓

8406. นางกาญจนา สายพทัลุง โรงเรียนชุมชนบานคุริง(มิตรภาพที่ ๒๕) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8407. นางจรียแ รักดี โรงเรียนชุมชนบานคุริง(มิตรภาพที่ ๒๕) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8408. นางสาวจริยา รอนแกว โรงเรียนชุมชนบานคุริง(มิตรภาพที่ ๒๕) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8409. นางทพิปภา พึ่งอ่ํา โรงเรียนชุมชนบานถ้ําสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8410. นางสัมพนัธแ ใจดี โรงเรียนชุมชนบานถ้ําสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8411. นายสามารถ สุดสวาท โรงเรียนชุมชนบานถ้ําสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8412. นางพะเยาวแ แกวชูใส โรงเรียนชุมชนบานทะเลทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8413. นางราตรี เวชชศาสตรแ โรงเรียนชุมชนบานทะเลทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8414. นางวรรณา ทองภเูบศรแ โรงเรียนชุมชนบานทะเลทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8415. นายสุรพล อินทรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานนาชะอัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8416. นางกาญจนา หนูสม โรงเรียนชุมชนประชานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8417. นางนาฎยา เปรมวจิิตร โรงเรียนชุมชนประชานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8418. นางศรีวฒันา สระศรีสุวรรณ โรงเรียนชุมชนประชานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8419. นางสาวพศิวง คมขํา โรงเรียนชุมชนประชานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
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8420. นายวชิิต วงศแลีลากรณแ โรงเรียนชุมชนประชานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8421. นายวรีะพฒันแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนชุมชนประชานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8422. นางธญัวรัตนแ โรจนหสัดินทรแ โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8423. นางประทปี รัศมีพงศแ โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8424. นางภทัรพร บญุหนา โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8425. นางวไิลพร บญุญตา โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8426. นางสาวพรเพญ็ หนูชนะภยั โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8427. นายพนัธุแธชั ศรีไสยเพชร โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8428. นายอนุชา บรูพาสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8429. นายอนุสรณแ ศรีสุภากร โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8430. นางสาวสารภี นาพรุิณ โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8431. นางสาวบรรจบ ศรีนฤพฒั โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๖(บานนาเนียน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8432. นางสุกัญญา ทาศรีนุช โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๖(บานนาเนียน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8433. นางนิตติยา คงตรีแกว โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗(บานเนินสันติ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8434. นางมณฑา อินเกลา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗(บานเนินสันติ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8435. นางเวยีงจิต จินาทติยแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗(บานเนินสันติ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8436. นางศรัญญา ทองแชม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗(บานเนินสันติ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8437. นางสุภา ไชยชาญ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗(บานเนินสันติ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8438. นายชํานิ นาคภู โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗(บานเนินสันติ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8439. นายกมล ธรมีฤทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗(บานเนินสันติ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8440. นางจริยา รุงชวง โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8441. นางเจียมจิตตแ พึ่งสาย โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8442. นางธนวรรณ ขวญัเมือง โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8443. นางรัชนี ยังบรรเทา โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8444. นางวรรณจรี อาจณรงคแ โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8445. นางศศิธร เสง่ียมรัตนรุจี โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8446. นางสาวดวงฤดี แสงสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8447. นางสาวนวลจันทรแ วนิารัตนแ โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8448. นางสาวรัชติกรณแ จันทภาโส โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8449. นางสาววพิร กาญจนกองโต โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8450. นางสาวแววตา บริรักษแ โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8451. นางสาวสุภาวดี นอยสุภา โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8452. นางสุจิตรา กาละสังขแ โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8453. นางสุลีวลัยแ กาละสังขแ โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8454. นางสุวจันา พรหมพชิัย โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8455. นางอภรัิตนแ กรแกว โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8456. นายเฉลิมพล ประเสริฐศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
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8457. นายชํานิ จุลบษุยแ โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8458. นายถาวร เงินสมบติั โรงเรียนนิรมลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8459. นางสวนียแ จุลรักษแ โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8460. นางอุษา อินทรัตนแ โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8461. นางจันทนา ปใ็นมณี โรงเรียนบานเขายาวราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8462. นางวรรณา ขําอวม โรงเรียนบานเขายาวราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8463. นางสาวกนกธร พรเสถียรพงศแ โรงเรียนบานเขายาวราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8464. นางอัจฉรา ทพิยแมงคล โรงเรียนบานเขายาวราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8465. นางวรรณา สิทธโิยธา โรงเรียนบานเขาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8466. นายตราพร สุขสวสัด์ิ โรงเรียนบานเขาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8467. นางศุภลักษณแ วชิระศิริ โรงเรียนบานเขาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8468. นางกัลยารัตนแ บรรพต โรงเรียนบานคันธทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8469. นางเบญจมาศ กลับอยู โรงเรียนบานคันธทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8470. นางภทัรศิริ นาคมณี โรงเรียนบานคันธทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8471. นางรัชนี ขนอม โรงเรียนบานคันธทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8472. นางสาวเพญ็ฤดี รอดโต โรงเรียนบานคันธทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8473. นางสาวสมศรี รอดทอง โรงเรียนบานคันธทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8474. นางบญุนํา จงปใตนา โรงเรียนบานจันทงึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8475. นางสาวอรสา แซอวง โรงเรียนบานจันทงึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8476. นายสุพทุธ พรมสุริวงคแ โรงเรียนบานชุมโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8477. นายวรีะวฒิุ บญุหนา โรงเรียนบานไชยราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8478. นางกองบญุ จันทรแเพง็ โรงเรียนบานดอนเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8479. นางรอยพมิพแ คงนิมิตร โรงเรียนบานดอนเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8480. นางขวญัจิตร นพคุณ โรงเรียนบานดอนตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8481. นายแวน วรุิฬหแเลิศ โรงเรียนบานดอนตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8482. นางหทยัรัตนแ เขียวเพชร โรงเรียนบานดอนทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8483. นางบญุเลิศ ยิ้มนอย โรงเรียนบานดอนไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8484. นางไมตรี เจียมรจนานนทแ โรงเรียนบานดอนไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8485. นางสาวเบญจมาศ เอกพจนแ โรงเรียนบานดอนไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8486. นางสํารวย ทองแกว โรงเรียนบานดอนไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8487. นางปใทมา ใยบวัทอง โรงเรียนบานตาหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8488. นางโสภา มีสุข โรงเรียนบานตาหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8489. นายธงชัย ตันเจริญ โรงเรียนบานตาหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8490. นายธวีรา มากสาขา โรงเรียนบานถ้ําธง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8491. นางแสงทพิยแ บรูพาสวสัด์ิ โรงเรียนบานทรัพยแสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8492. นายประสิทธิ์ แชมชอย โรงเรียนบานทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8493. นายสินทวปี สายัณหแ โรงเรียนบานทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
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8494. นางสาวนวลจันทรแ พุมพวง โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8495. นายอัฑฒแ คงทอง โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8496. นางสาวสุดใจ ดําคํา โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8497. นางลักษณา สายัณหแ โรงเรียนบานทุงววัแลน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8498. นางวนัทนี นาคภู โรงเรียนบานทุงววัแลน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8499. นายสมกิจ แสนพนัธแ โรงเรียนบานธรรมเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8500. นางวสิาขะ แจมประจักษแ โรงเรียนบานนาแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8501. นางเกสร จิรัญญาวรัญ โรงเรียนบานในหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8502. นางสุจนี ดวงภมุเมศรแ โรงเรียนบานบางคอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8503. นางสาวณัชรินาฏ บวงเงิน โรงเรียนบานปากคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8504. นางสาวสมนึก ทรัพยแทวี โรงเรียนบานปากคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8505. นางจริยา ทศันพมิล โรงเรียนบานปากน้ํา(เผดิมจีนนาวาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8506. นางสาวจรีพรรณ สุวรรณสวาง โรงเรียนบานปากน้ํา(เผดิมจีนนาวาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8507. นางสุจิตรา ไลกระโทก โรงเรียนบานปากน้ํา(เผดิมจีนนาวาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8508. นายพศิาล เจริญวนิช โรงเรียนบานปากน้ํา(เผดิมจีนนาวาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8509. นางสาวลัดดาวรรณ เนตรทองคํา โรงเรียนบานปากน้ํา(เผดิมจีนนาวาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8510. นางพริิศา นาคหาญ โรงเรียนบานพรุตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8511. นางสาวประภาพนัธแ สวยีม โรงเรียนบานพรุตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8512. นายธรรมทศันแ เริกประดิษฐ โรงเรียนบานพรุตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8513. นางปราณี กาบขุนทด โรงเรียนบานรับรอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8514. นางนิยมพร เบญ็จพนัธุแ โรงเรียนบานละมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8515. นางศิรินันทแ พรหมนอย โรงเรียนบานศาลาลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8516. นางสาวอรชร พรหมภนิันทแ โรงเรียนบานสามเสียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8517. นางสาวรัตนา คุณวฒิุ โรงเรียนบานหวัวาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8518. นางบาลี กมลเนตร โรงเรียนบานหวัวาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8519. นางปราณี ยังบรรเทา โรงเรียนบานหาดทรายรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8520. นายวชัรินทรแ เอี่ยมสกุล โรงเรียนบานหาดทรายรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8521. นางสุนิภา บญุเหลือ โรงเรียนบานหาดใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8522. นายธนเดช จิรัญญาวรัญ โรงเรียนบานหาดใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8523. นางทศันียแ ไทยนิคม โรงเรียนบานหาดภราดรภาพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8524. นางอมรรัตนแ สุวรรณจิตตแ โรงเรียนบานหาดภราดรภาพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8525. นายสุรเดช เซ่ียงอึ๋ง โรงเรียนบานหาดสมแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8526. นายปใญญา อยูเปีๆยม โรงเรียนบานหาดสมแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8527. นางราตรี ศรีภริมยแ โรงเรียนบานหาดหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8528. นายพรีะพนัธแ พฒันแลําภู โรงเรียนบานหนิกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8529. นางพาณี เพญ็จันทรแ โรงเรียนบานหนิแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8530. นางสาวสุภาพ จุยนวน โรงเรียนบานใหมสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
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8531. นางพมิ วรรณเลิศ โรงเรียนประชานิคม ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8532. นางอุทศิ ขําอวม โรงเรียนประชานิคม ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8533. นางธญัพร เพง็คลาย โรงเรียนประชานิคม ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8534. นางบญุยงคแ ใยบวัทอง โรงเรียนประชานิคม ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8535. นางปรัศนียา กุยต้ิว โรงเรียนประชานิคม ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8536. นางปาริฉัตร บญุนะรากร โรงเรียนประชานิคม ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8537. นางขนิษฐา สถานสถิตยแ โรงเรียนประชานิคม ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8538. นางสินีนาฏ โลกมิตร โรงเรียนวดัขุนกระทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8539. นางนิวรณแ ชตาเริก โรงเรียนวดัคูขุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8540. นางกาญจนา สิบพลาง โรงเรียนวดัดอนทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8541. นางพรพรรณ ไชยทอง โรงเรียนวดัดอนทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8542. นางอัจฉริยา จุยละออง โรงเรียนวดัดอนทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8543. นายกฤษฎา ทองกําเหนิด โรงเรียนวดัดอนทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8544. นางกนกวรรณ แพรักษา โรงเรียนวดัดอนมะมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8545. นางอุบล ประสมทอง โรงเรียนวดัดอนมะมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8546. นางจีรวฒันแ ทนัทะวา โรงเรียนวดัดอนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8547. นางอุไร พงศแสุริยา โรงเรียนวดัดอนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8548. นายณรงคแกร เยี่ยมไธสง โรงเรียนวดัดอนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8549. นายสิงหล กล่ินนอย โรงเรียนวดัดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8550. นายอําพร ศรีพรหม โรงเรียนวดัดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8551. นางณัฐศภรณแ ยังสุข โรงเรียนวดัทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8552. นายยืนยงคแ ดีสมุทร โรงเรียนวดัทุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8553. นางนิตยา นุมพรมทอง โรงเรียนวดันอมถวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8554. นางสมจิตตแ การถนัด โรงเรียนวดันอมถวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8555. นางกนกพร สกุลนคร โรงเรียนวดันาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8556. นางจงกล อินทรโยธา โรงเรียนวดันาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8557. นางกรณิช แกวกิ่ง โรงเรียนวดัพชิัยยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8558. นางจิตรา สวสัดีนฤนาท โรงเรียนวดัพชิัยยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8559. นางชุติภากานตแ จิรพรนันทแ โรงเรียนวดัพชิัยยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8560. นางมัลลิกา อุทยารัตนแ โรงเรียนวดัพชิัยยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8561. นางสาววไิลรัตนแ จินตนาสิรินุรักษแ โรงเรียนวดัพชิัยยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8562. นางสาวอภติา เกียงสุภา โรงเรียนวดัพชิัยยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8563. นายครรชิต รอดอุนา โรงเรียนวดัพชิัยยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8564. นางรวยิาภา ยิ่งเกียรติกุล โรงเรียนวดัหวักรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8565. นางระหงสแ สานุสันตแ โรงเรียนวดัหวักรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8566. นางบญุลอม จับใจ โรงเรียนวดัหาดทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8567. นางวราภรณแ เสนหแภกัดี โรงเรียนวดัหาดทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
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8568. นางภาวติา เกตุพมิล โรงเรียนวดัหรูอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8569. นางกรรณทพิา ทองคุมญาติ โรงเรียนสหศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8570. นางญาณินทร อักษรพานิช โรงเรียนสหศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8571. นางปใทมา กุวลัยรัตนแ โรงเรียนสหศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8572. นางศรีวติรา เทพมณี โรงเรียนสหศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8573. นางสมจิตร เพชรไชย โรงเรียนสหศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8574. นางสุขุมา ชูสุข โรงเรียนสหศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8575. นายวรเทพ ขยายแยม โรงเรียนสหศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8576. นางกนกอร วรรณวจิิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8577. นางกฤษฎากร รัตนเจริญพรชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8578. นางกาญจนา บญุเกิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8579. นางจุฑาวรรณแ ฟใกแฟ โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8580. นางชัชฎา ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8581. นางนัยนา แกวสังขแ โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8582. นางมันทนา พทุธแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8583. นางศิริมา สุขสถิตยแ โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8584. นางสาวนําภา สงประภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8585. นางสาวสุภาวดี กาญจนพทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8586. นางสุนียแ สักกามาตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8587. นางสุรีรัตนแ เกื้อหนุน โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8588. นางสุวนิตยแ ทศิมุสิก โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8589. นางอัญชลี เลาหะวฒันแ โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8590. นางอาภรณแ แจงเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8591. นางอําไพ ขวญัสมคิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8592. นางกมลวรรณ สังขแสิงหแ โรงเรียนอนุบาลชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8593. นางจุไรรัตนแ ฉิมวารี โรงเรียนอนุบาลทาแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8594. นางนิภา จํานงคแฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทาแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8595. นางศรีประภา มากมณี โรงเรียนอนุบาลทาแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8596. นางสํารวย จันทรแแกว โรงเรียนอนุบาลทาแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8597. นางอารียแ ชางคลอม โรงเรียนอนุบาลทาแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8598. นางสาวเสาวณี เกล้ียงอักษร โรงเรียนอนุบาลทาแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8599. นางสาวมยุรี เนียมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบานเนินสําลี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8600. นางจิราภรณแ อามานนทแ โรงเรียนอนบุาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8601. นางพมิพแพรรณ พทิยาวฒันแ โรงเรียนอนบุาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8602. นางเยาวเรศ สุทธชิวย โรงเรียนอนบุาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8603. นางโสภา คณาวฒิุ โรงเรียนอนบุาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8604. นางจินตนา แกวนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
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8605. นางจุไรวรรณ สงวนพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8606. นางชูศรี คล่ีแกว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8607. นางดรุณี ชะดารัตนแ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8608. นางนวลศรี ผลประทมุ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8609. นางลิวลัยแ สอนทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8610. นางสาวยุวฒันา ใสสุชล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8611. นางอัจฉริยา สุจริต โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8612. นางเอื้อจิตตแ คงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8613. นายสมพงคแ เพยีรพล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8614. นายสุนันทแ แกวนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8615. นางสาวสรรสิริ สุวพศิ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8616. นายบญุเสริม อบอุน สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8617. นายสมมิตร ชางคลอม สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8618. นางชมัยพร รัตนพรหม สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๑
8619. นางรัญจวน สายกิ้มซวน โรงเรียนชุมชนวดัขันเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8620. นางสุภาพร สิริยานิกร โรงเรียนชุมชนวดัขันเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8621. นางอรษา ศรีอรุณ โรงเรียนชุมชนวดัขันเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8622. นางอัญชลี ไหมพรหม โรงเรียนชุมชนวดัขันเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8623. นางอุไรภรณแ ฉายากุล โรงเรียนชุมชนวดัขันเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8624. นายธรรมรัตนแ กล่ินละออ โรงเรียนชุมชนวดัขันเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8625. นายวนัชัย แจงอาญา โรงเรียนชุมชนวดัขันเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8626. นายสนั่น เดชเรือง โรงเรียนชุมชนวดัขันเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8627. นางบลิล่ี โพธิน์วม โรงเรียนชุมชนวดัทาสุธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8628. นางวรรณี บญุพตัรแ โรงเรียนชุมชนวดัทาสุธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8629. นางวลัลา เหลาสุข โรงเรียนชุมชนวดัทาสุธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8630. นางเทวกิา ชวยละแม โรงเรียนชุมชนวดัหาดสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8631. นางอรวรรณ อะวะภาค โรงเรียนชุมชนวดัหาดสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8632. นายสานนทแ มณีนวล โรงเรียนชุมชนวดัหาดสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8633. นางสุกัญญา ปะวะทงั โรงเรียนบานเขาคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8634. นางสุชาดา ศักรางกูล โรงเรียนบานเขาคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8635. นายคมศิลป ปะวะทงั โรงเรียนบานเขาคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8636. นางสมรศรี สังขแชัย โรงเรียนบานเขาแงน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8637. นางโสพร วฒิุระวฒันแ โรงเรียนบานเขาตากุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8638. นางอังคณา กรดสุวรรณ โรงเรียนบานเขาตากุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8639. นางสาวณัฐชานนัทแ สิงอุดม โรงเรียนบานเขาทะลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8640. นางอัมพร บวัแกว โรงเรียนบานเขาทะลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8641. นางสุภาพร ถิ่นพงังา โรงเรียนบานเขานอยสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
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8642. นางสุวรรณา เพช็รจร โรงเรียนบานเขานอยสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8643. นายสําเริง นิลพฒันแ โรงเรียนบานเขานอยสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8644. นางวรรณิภา ชวาลิต โรงเรียนบานเขาวงกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8645. นายทอม อักขระ โรงเรียนบานเขาวงกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8646. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณ โรงเรียนบานคลองกก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8647. นายวสัินต์ิ ภญิโญ โรงเรียนบานคลองกก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8648. นางนัยนแรัตนแ ลอยชื่น โรงเรียนบานคลองสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8649. นางสาวสุกัญญา ไหมทอง โรงเรียนบานคลองสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8650. นางทศันียแ สํานักโนน โรงเรียนบานคลองเหนก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8651. นางอัญชลี พลสังขแ โรงเรียนบานคลองเหนก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8652. นายอนันตแ ขวญัทอง โรงเรียนบานคลองเหนก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8653. นางจริยา พะลัง โรงเรียนบานคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8654. นายสมวงคแ พะลัง โรงเรียนบานคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8655. นายชยพงศแ เทพพทิกัษแ โรงเรียนบานดวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8656. นายพสัินตแ เดชาฤทธิ์ โรงเรียนบานทองครก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8657. นางผองศรี ดวงประทมุ โรงเรียนบานทบัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8658. นางพรทพิยแ ผลผลา โรงเรียนบานทบัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8659. นางสาวศศิภคั ธรรมชูโชติ โรงเรียนบานทบัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8660. นางอารียแ ฝอยทอง โรงเรียนบานทบัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8661. นางปภาวริณหแ ซอนศรี โรงเรียนบานทาแพราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8662. นางสาวยุพดี ฐานสันโดษ โรงเรียนบานทาแพราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8663. นางสาวอาบทิพยแ สวางวงศแ โรงเรียนบานทาแพราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8664. นายวฒิุชัย ธรรมสอน โรงเรียนบานทาแพราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8665. นางปาจรียแ ขวญัพะงุน โรงเรียนบานทุงเขาสะบา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8666. นางสาวกัลยา นาคเขียว โรงเรียนบานทุงเขาสะบา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8667. นางคนึงนิตยแ เตสวน โรงเรียนบานไทรลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8668. นางวารี รักคล่ี โรงเรียนบานนาเหร่ียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8669. นางสารภี ยิ่งยง โรงเรียนบานน้ําฉา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8670. นางจุรี วงษแศรีแกว โรงเรียนบานน้ําลอดนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8671. นายสัมภาษณแ ตรีวธุ โรงเรียนบานน้ําลอดนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8672. นางบรรจง สวางวงคแ โรงเรียนบานในกริม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8673. นางสาวสุวพชัร อนันตพรไชย โรงเรียนบานในกริม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8674. นางมยุรี ทองยวน โรงเรียนบานในเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8675. นางวบิลูยแศิริ ศรีผอง โรงเรียนบานในเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8676. นายณรงคแชัย เกิดเนตร โรงเรียนบานในเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8677. นายไพโรจนแ พรหมสุวรรณ โรงเรียนบานในเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8678. นางสายใจ เมนะคงคา โรงเรียนบานบางหยี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
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8679. นางสาวดวงพร จันทรแสถิตยแ โรงเรียนบานบางหยี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8680. นางโสภติ พรหมมงคล โรงเรียนบานประชาเอื้ออารียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8681. นายสายัณหแ พรหมมงคล โรงเรียนบานประชาเอื้ออารียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8682. นายพนมพร ศิริพนัธุแ โรงเรียนบานปใงหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8683. นายธนาวฒิุ พรหมจรรยแ โรงเรียนบานพงัเหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8684. นายประเสริฐ บญุทองกุล โรงเรียนบานเพียงหลวง ๕ ในทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8685. นางชลีวลัยแ สมนาม โรงเรียนบานยางงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8686. นางวนัเนาวแ ตรีวธุ โรงเรียนบานเล็บกระรอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8687. นางพรพรรณ อภบิาลศรี โรงเรียนบานวงัปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8688. นางสุภญิญา ทองเหลือ โรงเรียนบานวงัปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8689. นายเสนหแ ขาวหรัิญ โรงเรียนบานสะพานยูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8690. นางสิริกาญจนแ สิทธภิกัดี โรงเรียนบานสามแยกจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8691. นายพทิกัษแ กองชาง โรงเรียนบานสามแยกจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8692. นางสาวนิตยา โสตถิฤทธิ์ โรงเรียนบานหนองไกปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8693. นางนพนันทแ ขนาบศักด์ิ โรงเรียนบานหนองไกปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8694. นางสาวสุขมุาภรณแ กุณฑล โรงเรียนบานหวยกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8695. นางสาวอนงคแ ชูสําราญ โรงเรียนบานหวยกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8696. นายสุเทพ จันทรแแกว โรงเรียนบานหวยกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8697. นายปฏบิติั เจริญสุข โรงเรียนบานหวยชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8698. นางรัตนวรรณ นิลพฒันแ โรงเรียนบานหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8699. นางศิรสุภางคแชฎา ผุดเพชรแกว โรงเรียนบานหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8700. นายสมชัย คงดํา โรงเรียนบานหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8701. นางสาวอําภา ประสมทรัพยแ โรงเรียนบานแหลมสันติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8702. นางสาวยุวดี แสงจันทรแ โรงเรียนบานโหมงราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8703. นายณรงฤทธิ์ อุดมกุศลศรี โรงเรียนบานโหมงราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8704. นางเสาวภา บญุทองกุล โรงเรียนบานโหมงราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8705. นางกนกพร จินาหนุ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8706. นางนิธิ บญุมี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8707. นางพงษแลดา นิยมไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8708. นางรัตนา วนัทา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8709. นางสุภดิา บญุไพบลูยแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8710. นางสาวจีรนัน วงศแสงวน โรงเรียนวดัจันทราวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8711. นางสาววรินทร วชิรศิริ โรงเรียนวดัเชิงคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8712. นางจุฑามาศ สมนอย โรงเรียนวดัเชิงคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8713. นางนารี เปรมปรี โรงเรียนวดัดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8714. นางพสิมัย สงจันทรแ โรงเรียนวดัดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8715. นางศิริมา ทองศิริ โรงเรียนวดัทาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
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8716. นางพรนียแยา ชุมวรฐายี โรงเรียนวดัเทพนิมิตวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8717. นางพชัรินทรแ พร้ิมขจีพงศแ โรงเรียนวดัเทพนิมิตวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8718. นายทวทีรัพยแ ภูสุรัตนแ โรงเรียนวดัเทพนิมิตวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8719. นางจีระพร ฉายาวฒันา โรงเรียนวดับรรพตวารีเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8720. นายครรชิต รักชู โรงเรียนวดับรรพตวารีเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8721. นางเกษร อินทรแนอย โรงเรียนวดัประสาทนิกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8722. นางจันทมิา อินทรมาตยแ โรงเรียนวดัประสาทนิกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8723. นางราตรี สมบติั โรงเรียนวดัประสาทนิกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8724. นางวลัภา พฒันสมบติั โรงเรียนวดัประสาทนิกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8725. นางสาวนันทแนภัส โมระมัต โรงเรียนวดัประสาทนิกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8726. นางอภญิญา คงระบํา โรงเรียนวดัประสาทนิกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8727. นายธนัญ วธันอินทรแ โรงเรียนวดัประสาทนิกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8728. นางรัชนี ยังคีรี โรงเรียนวดัปยิะวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8729. นางสาววราภรณแ แพสุวรรณแ โรงเรียนวดัปยิะวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8730. นางสุมาลี ยืนยง โรงเรียนวดัปยิะวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8731. นางเสาวลี วงศแวเิชียร โรงเรียนวดัปยิะวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8732. นางอรทยั จันทรแปี โรงเรียนวดัปยิะวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8733. นายอวยชัย วงศแวเิชียร โรงเรียนวดัปยิะวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8734. นางรุงนภา ธนบตัร โรงเรียนวดัปยิะวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8735. นายนุสรณแ ฤทธกิุล โรงเรียนวดัปยิะวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8736. นางสุตสินี จันทรแมณี โรงเรียนวดัพะงุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8737. นางสาวหทยัรัช รังสุวรรณ โรงเรียนวดัพะงุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8738. นางรัตนา ครุฑวสัิย โรงเรียนวดัมุจลินทาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8739. นางสุภาภรณแ ธานีพฒันแ โรงเรียนวดัราชบรุณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8740. นางสุพรรณี มากวสัิย โรงเรียนวดัสมุหเขตตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8741. นายปรีชา มีแกว โรงเรียนวดัสมุหเขตตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8742. นางสาวนิตยา พรหมรัตนแ โรงเรียนวดัโสมสิริวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8743. นางพรกมล มาแจง โรงเรียนวดัแหลมปอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8744. นางรววิรรณ ธรรมรัต โรงเรียนวดัแหลมปอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8745. นางนาฏยา นิลสุวรรณ โรงเรียนสหกรณแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8746. นางมาลี ธรรมบํารุง โรงเรียนสหกรณแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8747. นางสรารัตนแ นุมาศ โรงเรียนสหกรณแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8748. นางสาวโสพศิ เลงระบํา โรงเรียนสหกรณแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8749. นายจรัส พราหมณี โรงเรียนสหกรณแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8750. นายฐานพงศแ มุจลินทรแ โรงเรียนสหกรณแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8751. นางชลาทพิยแ ทศันียแสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8752. นางสุรีวรรณ พทิกัษแภาวศุทธิ โรงเรียนสามัคคีวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
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8753. นางสุมณธา แกนกูล โรงเรียนอนุบาลพะโต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8754. นายเจษฎา บญุชวย โรงเรียนอนุบาลพะโต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8755. นางกวนิันทแ บญุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8756. นางทศันียแ เหมะ โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8757. นางนิตยา ภูบรรจง โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8758. นางภาวณี ขุนจําเริญ โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8759. นางยุษฎี ชวยสีสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8760. นางสาวจินตนา ผุดเพชรแกว โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8761. นางสาวนวลจันทรแ มวงขาว โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8762. นายประภากร คําออน โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8763. นายไพฑูรยแ บญุญกาศ โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8764. นายทนิกฤต แซต้ัง โรงเรียนอนุบาลสว ี(บานนาโพธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8765. นางสาวอลิษา ชมภพูื้น โรงเรียนเอื้ออําพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8766. นางประไพ เอื้ออําพน โรงเรียนเอื้ออําพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชมุพร เขต ๒
8767. นางพร นันปอู โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8768. นางเพญ็ศรี อินแปลง โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8769. นางสาวอวยพร อินแปลง โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8770. นางสุรียแ กิติรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8771. นางสาวมธรุสณี กวางทอง โรงเรียนชุมชนบานแมขาวตมหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8772. นางการุณรัตนแ ชัยสุข โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8773. นางเครือวลัยแ ต้ังจินตววิฒันแ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8774. นางจิราพร บญุเมือง โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8775. นางจิราพร จินดาชัย โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8776. นางจีระภรณแ พเิศษ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8777. นางชนกพร ปใญโญ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8778. นางทศันียแ ชัยประหลาด โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8779. นางปรางคแทพิยแ เบญจาพทุธารักษแ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8780. นางรักชั่น มณีรัตนแ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8781. นางรัตนา ไชยวฒิุ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8782. นางวนิัส โอภาสนิรัติศัย โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8783. นางวไิลพร สอนนวล โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8784. นางสมหมาย พรมคํา โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8785. นางสาวขนิษฐา อัศวศิริโชติ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8786. นางสาวจําเนียร พรหมบตุร โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8787. นางสาวเทพี พรมไชยวงศแ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8788. นางสาวปวรรัตนแ ศรีกัลยา โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8789. นางสาวรพพีร สุจิรัตนแ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑
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8790. นางสุจินตแ นําพา โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8791. นางสุชาดา นามวงคแ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8792. นางอภญิญา ชื่นสวสัด์ิ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8793. นางอุบล มณีแกว โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8794. นายกิตติพงษแ บญุยืน โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8795. นายโชติ บญุประเสริฐ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8796. นายบรรจง ขันตี โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8797. นายรุงโรจนแ ตนประดิษฐ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8798. นายสนธยา ต้ังจินตววิฒันแ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8799. นายเอกชัย จันธมิา โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8800. นางจารุวรรณ อภนิันทแธรรม โรงเรียนดอยลานพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8801. นางวไิล กันทะศร โรงเรียนดอยลานพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8802. นางอัญชลี ธนสารพพิฒันแคุณ โรงเรียนดอยลานพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8803. นายพรีะศักด์ิ สกุลเวช โรงเรียนดอยลานพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8804. นางผองศรี พรมชัย โรงเรียนบานจอเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8805. นายจุมพล ปริตโตทก โรงเรียนบานจําบอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8806. นางเพญ็นภา อินทรประเสริฐ โรงเรียนบานดอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8807. นางสุภาพร อุดมธนรัตนแ โรงเรียนบานดอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8808. นางสุรียแรัตนแ กฤตยาพงศแพนัธแ โรงเรียนบานดอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8809. นายทองแดง วฒิุเศลา โรงเรียนบานดอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8810. นางจุฑามาศ ธนารักษแ โรงเรียนบานดอยงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8811. นางสาวนิตยา เมนแยม โรงเรียนบานดู(สหราษฎรแพฒันาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8812. นางหทยัรัตนแ ศรีสังวรณแ โรงเรียนบานทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8813. นางรงคแมณียแ ศรีคํามวน โรงเรียนบานนางแลใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8814. นางอนุรักษแ นนทแพพิฒันแ โรงเรียนบานนางแลใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8815. นางอพนัตรี คําคุณเมือง โรงเรียนบานน้ําตกพฒันา(นพค.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8816. นางเปรมศรี ศรีแกวขัน โรงเรียนบานน้ําลัด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8817. นางอัญชลี กอเกิด โรงเรียนบานน้ําลัด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8818. นายววิฒันแ พทิกัษแสุจรรยา โรงเรียนบานน้ําลัด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8819. นางสุภคัพร วรรณชัย โรงเรียนบานบอทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8820. นายวเิชียร มังคละ โรงเรียนบานบอทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8821. นางไพบญุ กมลภพ โรงเรียนบานปงเคียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8822. นางอมรา สอนปิๆนคํา โรงเรียนบานปงเคียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8823. นายสมบรูณแ ชุมมงคล โรงเรียนบานปงเคียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8824. นายสุระชัย สมบติัทา โรงเรียนบานปางขอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8825. นางสาวศิริลักษณแ ธรรมพทิกัษแ โรงเรียนบานปางขอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8826. นางเมธนิี สุวรรณแ โรงเรียนบานปางลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑
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8827. นายอุดร แกวเลิศ โรงเรียนบานปางลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8828. นางศิริพร ไชยวงคแษา โรงเรียนบานปาุซางเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8829. นางสาวสายทอง ทพัธานี โรงเรียนบานปาุซางเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8830. นางอัมรา นันทะพรหม โรงเรียนบานปาุยางมน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8831. นายทองเดิน เผาดี โรงเรียนบานปาุยางมน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8832. นางราณี คําภรีะนันทแ โรงเรียนบานปาุรวก(คุรุราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8833. นางจงจิตตแ แกวกอ โรงเรียนบานปยุคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8834. นางราตรี วงศแวฒันะ โรงเรียนบานปยุคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8835. นางนริศรา มหาวรรณแ โรงเรียนบานโปงุชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8836. นางสุนันทแ เพชรโพธหาร โรงเรียนบานโปงุนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8837. นางสายอรุณ ปใญญาจันทรแ โรงเรียนบานโปงุพระบาท คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8838. สิบเอกประเวศ พรหมเทศ โรงเรียนบานโปงุพระบาท คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8839. นางสาวเยาวพา คําอินต฿ะ โรงเรียนบานโปงุฮ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8840. นางธนัญกานตแ กันธยิะ โรงเรียนบานแมกรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8841. นางระเบยีบ บรรดิ โรงเรียนบานแมกรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8842. นางขนิษฐา วงัมณี โรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8843. นางจรรยา สมบติัทา โรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8844. วาที่รอยตรีหญิงณัฐธยานแ ธนินชวโรจนแ โรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8845. นางกัลยาณี ศรีวรรณแ โรงเรียนบานรวมมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8846. นางจรัสศรี มณีวงคแ โรงเรียนบานรวมมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8847. นางรัชดา ภริะบนั โรงเรียนบานรวมมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8848. วาที่รอยตรีสมจติ กําแพงคํา โรงเรียนบานรวมมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8849. นางสาวมิธทริา แกวรวง โรงเรียนบานรองเผียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8850. นางจันทรา พรมมินทรแ โรงเรียนบานริมลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8851. นางนิตยา สามหมื่นคํา โรงเรียนบานริมลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8852. นายสุทศันแ อินยาศรี โรงเรียนบานริมลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8853. นางสาวเกตุผกา มานะกิจ โรงเรียนบานโล฿ะปาุตุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8854. นางจินตนา ประสิทธผิล โรงเรียนบานสมานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8855. นางยุพนิภรณแ วงศแชัย โรงเรียนบานสมานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8856. นายเฉลิมวฒิุ ชื่นตา โรงเรียนบานสันกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8857. นางเกษร ชัยอิ่นคํา โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8858. นางจตุพร มณีรัตนแ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8859. นางจันทรแแกว อุทมุภา โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8860. นางจันทรแฉาย กฤตสัมพนัธแ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8861. นางณฐมน ศรีเลสินธุแ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8862. นางเดือนฉาย สุขสวสัด์ิ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8863. นางทองทพิยแ ศักด์ิเพชรวรวฒิุ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑
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8864. นางทศันาพร นันทวงศแ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8865. นางประอรศรี กุลนะ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8866. นางปรัชวี สวามิวศัดุแ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8867. นางปใญญาภรณแ ไกรรมยแสม โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8868. นางพจนา พรหมวชิัย โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8869. นางภวกิา พวัพนัพฒันา โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8870. นางมาลี พนัธแวไิล โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8871. นางรุจิเนตรแ ชางเพชร โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8872. นางวลิาสินี จันทรแหอม โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8873. นางศรีเพญ็ มูลเมือง โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8874. นางศิริวมิล ไชยชุมศักด์ิ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8875. นางสาวบวัรอง แกวเปๅง โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8876. นางสุปราณี กวนิววิฒันแ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8877. นางสุวฒันา พรหมขาม โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8878. นางหยาดฟาู คมกฤส โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8879. นางอภณิหแพร สุภาวชิัย โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8880. นางอัมพนัธแ เหลาไพโรจนแจารี โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8881. นางอุษามาศ นาคนาคา โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8882. นายไพโรจนแ รอยสมมุติ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8883. นายภวูศิษฏแ เจริญสุข โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8884. นายสมบรูณแ อุทมุภา โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8885. นายอภชิาติ ปชูัย โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8886. นายพงศแพษิณุ ชัยวงคแ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8887. นายพรุิณ บรรดิ โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8888. นายวรพจนแ อุนบาน โรงเรียนบานสันโคง(เชียงรายจรูญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8889. นางเรณู ยอดระบํา โรงเรียนบานสันตนขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8890. นายประทปีทอง พลเยี่ยม โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8891. นายประสงคแ สิทธวิงคแ โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8892. นายศิรินทรแ วรรณรัตนแ โรงเรียนบานหนองหมอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8893. นายสุวฒันแ พลนรัตนแ โรงเรียนบานหนองหมอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8894. นางสุดใจ ผุดผอง โรงเรียนบานหวยขม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8895. นางสุรีพร กุณา โรงเรียนบานหวยขม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8896. นายสมบติั จักรสมศักด์ิ โรงเรียนบานหวยขม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8897. นางพธุแกว กําแพงคํา โรงเรียนบานหวยแมซาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8898. นายเกียรติ ชุมภอูินทรแ โรงเรียนบานหวยแมซาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8899. สิบเอกสมศักด์ิ พรมภยิะ โรงเรียนบานหวัดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8900. นายมงคล สิงหแปใน โรงเรียนบานหวัดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑
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8901. นางรําจวน อัทรัณ โรงเรียนบานหวัดอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8902. นางสาวศรีวรรณา เหมืองทอง โรงเรียนบานหวัดอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8903. นายเรวตัร คําเมือง โรงเรียนบานหวัดอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8904. นางวรรญมาศ จันทรา โรงเรียนบานหวัดอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8905. นางพกิุล นามบญุ โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8906. นางดรุวรรณ พรอาภาวฒันา โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ปฐมวยั) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8907. นางสาวจรรยา พึ่งปใญญา โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ปฐมวยั) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8908. นางสาวรุงลาวัลยแ ใจแปง โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ปฐมวยั) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8909. นางสาวแวววาว ยารังษี โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ปฐมวยั) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8910. นายมัณฑนะ นามบญุ โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ปฐมวยั) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8911. นางนิตยา กาวลิะ โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ประถม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8912. นางยุพา กาวชิัย โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ประถม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8913. นางสาวกาญจนา เบญจรงคพนัธแ โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ประถม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8914. นางอําพนัธแ ริยะเทน โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ประถม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8915. นายดนัย ปะทะนมปยีแ โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ประถม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8916. นายพเิชษฐ ปใญโญ โรงเรียนมารียแรักษแเชียงราย(ประถม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8917. นายประภาส สุริยะวงคแ โรงเรียนแมมอญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8918. นายมนตรี ยะวงั โรงเรียนแมมอญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8919. นายคํานึง ยากองโค โรงเรียนแมมอญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8920. นางจารวี ชัยรัตนแ โรงเรียนแมยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8921. นางจิราภรณแ ออนนวล โรงเรียนแมยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8922. นางจุรีภรณแ คําธาร โรงเรียนแมยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8923. นางยุวดี บรมพชิัยชาติกุล โรงเรียนแมยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8924. นางสุภาณี ตระกูลวงคแบญุมา โรงเรียนแมยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8925. นายสนั่น อินถา โรงเรียนแมยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8926. นางศศิธร สัตยแสม โรงเรียนเวยีงแกววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8927. นางชูศรี โปธรรม โรงเรียนสหศาสตรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8928. นางทศันียแ พทุธมิา โรงเรียนสหศาสตรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8929. นางพสิมัย ธรุะวร โรงเรียนสหศาสตรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8930. นางสาวนิ่มนวล จันทะการ โรงเรียนสหศาสตรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8931. นางสุภาพร ภวูนจินดา โรงเรียนสหศาสตรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8932. นางสุภาวดี เจนบญุลาภ โรงเรียนสหศาสตรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8933. นางสุริยา สุริยมณฑล โรงเรียนสหศาสตรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8934. นางณาตยา ทองหลอ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8935. นางนัยนา แหนคํา โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8936. นางบวัจันทรแ ชาชุมวงศแ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8937. นางพรีิยแภรณแ ดวงสุวรรณ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑
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8938. นางภณัวแสิญา กาบญุก้ํา โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8939. นางภานุพร อินต฿ะ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8940. นางมาริสา การะเกตุ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8941. นางรัฐวรรณ สมพร โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8942. นางลัดดา กองบญุ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8943. นางวาสนา นอมมณี โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8944. นางศศิธร นวอรหาทคุิณ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8945. นางสาวจําเรียง พรหมบตุร โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8946. นางสาวจิรารัตนแ พนิิจ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8947. นางสาวนวลจันทรแ วงศแคํา โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8948. นางสาวยุพา จันทรแมโน โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8949. นางสุทนิ หงษแหนิ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8950. นายพงคแศักด์ิ จอมแกว โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8951. นายภานุมาส สุริยะโชติ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8952. นางอาภสิรา ตะติ โรงเรียนหวยพลูพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8953. นางเจตนแสุดา ทศานนทแ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8954. นางตุลยแฑร สุรินทรแ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8955. นางบงัอร ฮวนสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8956. นางพวงผกา ธวิงคแเวยีง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8957. นางยุเพยีรพร พงษแลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8958. นางรุงฤดี มโนใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8959. นางวราภรณแ ศุภฐิติพงศแ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8960. นางวชัราภรณแ จันทรแชุม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8961. นางวลัภา พงษแสุพรรณแ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8962. นางสาววรากร ชินะกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8963. นายบรรเลง เมืองลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8964. นายพายุ อภยิะกันทะกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8965. นายมนตรี พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8966. นางนิ่มนวล ขันเขื่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8967. นางอินทริา จันทรคณา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8968. นางพชัณี ลาอุน โรงเรียนอนุบาลดงมหาวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8969. นายนิรุตตแ ชัยมณี โรงเรียนอนุบาลดงมหาวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8970. นางสาววราพร อารียแ โรงเรียนอนุบาลนางแล(บานทุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8971. นางสาวสายทอง ปงกันมูล โรงเรียนอนุบาลนางแล(บานทุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8972. นางสาวเนตรนภา คําวงั โรงเรียนอนุบาลพรรณี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8973. นางสาวบปุผา กองหลา โรงเรียนอนุบาลพรรณี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8974. นางอัมพร สักลอ โรงเรียนอนุบาลพรรณี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑
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8975. นางสาวสายอรุณ ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพรรณี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8976. นางทพิวรรณ บญุทะนุวงั โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8977. นางระภาพรรณ ริมใหม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8978. นางวณิชชา สีหาวงษแ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8979. นางสุกานดา นาระตะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8980. นางอรุณี ใจผง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8981. นางสุนันตา กาวชิา โรงเรียนอนุบาลเวยีงชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8982. นายสําเริง มุดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเวยีงชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8983. นางพกิุล โสภา โรงเรียนอนุบาลเวยีงเชียงรุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8984. นางมณีรัตนแ ทะระมา โรงเรียนอนุบาลเวยีงเชียงรุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8985. นางมาณี ศรีชัยอินทรแ โรงเรียนอนุบาลเวยีงเชียงรุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8986. นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู โรงเรียนอนุบาลเวยีงเชียงรุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8987. นางเปรมจิตตแ ลําดวนหอม โรงเรียนอนุบาลหวยสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8988. นางสุพรรณแ อิทธวิฒิุ โรงเรียนอนุบาลหวยสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8989. นายวชิัย ไพยารมณแ โรงเรียนอนุบาลหวยสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8990. นางเกษร แกวตา โรงเรียนอนุบาลหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8991. นางบญุผิน กิตติสาร โรงเรียนอนุบาลหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8992. นางสาวสิริรัตนแ มโนมูล โรงเรียนอนุบาลหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8993. นายอภนิันทแ นาระตะ โรงเรียนอนุบาลหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8994. นายทวศัีกด์ิ ขายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลฮองล่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8995. นางจุฑามาศ อภยัโรจนแ โรงเรียนอนุบาลฮองล่ี(คายเม็งรายมหาราชอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8996. นางมาเรียม นรรัตนแ โรงเรียนอนุบาลฮองล่ี(คายเม็งรายมหาราชอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8997. นางรุงนารี ยุทธศิลปกุล โรงเรียนอนุบาลฮองล่ี(คายเม็งรายมหาราชอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8998. นางสุปรียา รุงรัศมี โรงเรียนอนุบาลฮองล่ี(คายเม็งรายมหาราชอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

8999. นายอรรณพ จูจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

9000. นางณัฐภรณแ ทาวแพทยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

9001. นางสาวธนารักษแ ปใ็นเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

9002. นายประดิษฐแ เตชนันทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑

9003. นางกิตติมา หอมรส โรงเรียนเจดียแหลวงพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9004. นางปทมุ กเาละ โรงเรียนเจดียแหลวงพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9005. นายสิงหแคาร จินะกาศ โรงเรียนเจดียแหลวงพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9006. นางธนพร สิงหแโต โรงเรียนเจริญเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9007. นางศิริพร ศรีอวน โรงเรียนเจริญเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9008. นางอนงคแ คํามาบตุร โรงเรียนเจริญเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9009. นายประดิษฐ์ิ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเจริญเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9010. นางทองเรียบ ปริมิตร โรงเรียนชุมชนบานกู (ปาุเปาูประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9011. นางสาวพรณี คูสถิตสิริพนัธุแ โรงเรียนชุมชนบานทุงปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9012. นายบญุนํา เทยีนทอง โรงเรียนชุมชนบานทุงปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9013. นายสุนทร รินเที่ยง โรงเรียนชุมชนบานทุงปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9014. นางคํานอย ไชยชมภู โรงเรียนชุมชนบานปาุกอดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9015. นางปภานิด ประเทอืง โรงเรียนชุมชนบานปาุกอดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9016. นางปยิะลักษณแ ริมทอง โรงเรียนชุมชนบานปาุกอดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9017. นายโยธนิ แกวกเา โรงเรียนชุมชนบานปาุกอดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9018. นายเกรียงไกร ฟธูรรม โรงเรียนชุมชนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9019. นางสุพรรณ ไขทา โรงเรียนชุมชนบานสันจําปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9020. นายระงับ กันทอน โรงเรียนชุมชนบานสันจําปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9021. นายสมบติั รัตนแชัยศิลป โรงเรียนชุมชนบานสันจําปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9022. นายสวง กองจักร โรงเรียนชุมชนบานสันจําปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9023. นางสาวสายทอง อินต฿ะ โรงเรียนชุมชนบานสันมะคา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9024. นายประสิทธิ์ ชุมเรือน โรงเรียนชุมชนบานสันมะคา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9025. นางสาวอัจฉราพร ดอนไชย โรงเรียนดอยเวยีงผาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9026. นางแสงหลา แสนอุนเรือน โรงเรียนดอยเวยีงผาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9027. นายทศพร จินะสี โรงเรียนดอยเวยีงผาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9028. นายพนัชีพ กเาวบิลู โรงเรียนดอยเวยีงผาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9029. นายสันธาร ยางนอก โรงเรียนดอยเวยีงผาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9030. นางวาสิณี เล่ียมสุวรรณ โรงเรียนทาก฿อพลับพลาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9031. นางสายสุนียแ ขาวนวล โรงเรียนทาก฿อพลับพลาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9032. นางสาวสายฝน จันแกว โรงเรียนทาก฿อพลับพลาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9033. นางอําพนัธแ มูลวงั โรงเรียนทาก฿อพลับพลาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9034. นายเจริญ ฝึกหดั โรงเรียนทาก฿อพลับพลาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9035. นางมิ่งขวญั ประสาท โรงเรียนทุงหาราษฎรแสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9036. นางรุงการณแ วงษา โรงเรียนทุงหาราษฎรแสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9037. นางจีระพรรณแ หอมนิยม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๒ (บานสาขันหอม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9038. นางนงลักษณแ วรรณดี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๒ (บานสาขันหอม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9039. นางวาสนา ดวงเทยีน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๒ (บานสาขันหอม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9040. นางพมิพแพนัธแ วงศแเที่ยง โรงเรียนธารทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9041. นางสาวเสาวภาคยแ สุระวงคแ โรงเรียนธารทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9042. นายสงบ กลาณรงคแ โรงเรียนธารทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9043. นางทองใบ บญุเต่ียม โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9044. นางพวงจันทรแ วรรณศรี โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9045. นางวราภรณแ พรมจีน โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9046. นางวาสนา อโนขัติ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9047. นางสายพณิ ธรรมลังกา โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9048. นางสาวกาญจนา แสนสงคราม โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9049. นางสาวทพิวลัยแ โควสมจีน โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9050. นางสาวธนัฐตา สมกาวิ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9051. นางสาวนิตยา เรือนสังขแ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9052. นางสาวสาธกิา เหมาะมื่อ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9053. นางสิริรัชนีกร เวยีงวะลัย โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9054. นายพงศธร งอยหลา โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9055. นายศรัทธา จาดิ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9056. นายสมคิด ใจกันทะ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9057. นางสาวดวงพร นันติ โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9058. นางสาวเทยีมจิต พทุธวงศแ โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9059. นายนครินทรแ รัตนแสง โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9060. นางสาวนภาพร ยะเวยีง โรงเรียนบานขุนลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9061. นางเกษธดิา สุภากุล โรงเรียนบานขุนลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9062. นางมยุรี ไพเชฐศักด์ิ โรงเรียนบานจําคาวตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9063. นายบญุมี สมปาน โรงเรียนบานจําคาวตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9064. นางกุลณภสัสรแ ไชยประเสริฐ โรงเรียนบานดงปาุสานใหมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9065. นางศรีประภา เหลืองจรุงรัตนแ โรงเรียนบานดงปาุสานใหมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9066. นายธรีพล เกียรติเจริญ โรงเรียนบานดงปาุสานใหมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9067. นายไกรชาติ อินต฿ะรัตนแ โรงเรียนบานดงมะดะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9068. นายจํานันทแ วงศแลังกา โรงเรียนบานดงมะดะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9069. นายอนุชาติ อัครไตรภพ โรงเรียนบานดงมะดะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9070. นายสุรศักด์ิ เบญจพลาภรณแ โรงเรียนบานดงมะดะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9071. นางสาวสมศรี สรอยงาม โรงเรียนบานดอนสลี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9072. นางอรอนงคแ กล่ินนุช โรงเรียนบานดอนสลี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9073. นางศิริพร ปิๆนเงิน โรงเรียนบานดอยชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9074. นายอินสอน กันนา โรงเรียนบานดอยชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9075. นางเนตรนภา เทสมุทร โรงเรียนบานดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9076. นายสุทธศัิกด์ิ มหทิธิ โรงเรียนบานดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9077. นางภทัรภร ทาอุปรงคแ โรงเรียนบานเดนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9078. นางสาวพชัรี พึ่งบญุ โรงเรียนบานเดนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9079. นายธรีธร สุวรรณใจ โรงเรียนบานเดนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9080. นางสาวสายอรุณ มูลสถาน โรงเรียนบานตนยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9081. นางพชิญากร อะโน โรงเรียนบานทุงพราว (เพค็กี้ฮิทค็อก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9082. นางสาวรัชดาพร รอดอุดม โรงเรียนบานทุงพราว (เพค็กี้ฮิทค็อก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9083. นายกฤษณะ อะโน โรงเรียนบานทุงพราว (เพค็กี้ฮิทค็อก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9084. นายไพศาล จินะ โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9085. นางสาวพนาวลัยแ ติยะพงษแ โรงเรียนบานปอเรียง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9086. นายราชกิจ พรมรัตนแ โรงเรียนบานปอเรียง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9087. นางสาวนฤมล มะยอง โรงเรียนบานปางกิ่ว (ศุภสิทธิม์หาคุณ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9088. นางภานุมาศ เวยีงเงิน โรงเรียนบานปางเกาะทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9089. นายผจญ เอกจิตร โรงเรียนบานปางเกาะทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9090. นางสาวศุภาวรรณ ชัยลังกา โรงเรียนบานปางมะขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9091. นายประถม สินธชุัย โรงเรียนบานปางออย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9092. นางรัตนา พรีะเพญ็ โรงเรียนบานปางอายหวยชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9093. นางสาวมยุรี พวงอาภยั โรงเรียนบานปางอายหวยชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9094. นางภสัธวิา ออมสิน โรงเรียนบานปาุแงะ (อ.ปาุแดด) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9095. นางสมถวลิ เสียงเย็น โรงเรียนบานปาุแงะ (อ.ปาุแดด) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9096. นางอัชลีวรรณ ธติะนะ โรงเรียนบานปาุแงะ (อ.ปาุแดด) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9097. นางนารี หยุากรณแ โรงเรียนบานปาุแงะ (อ.เวยีงปาุเปาู) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9098. นางพรรณี บญุนุวงษแ โรงเรียนบานปาุแงะ (อ.เวยีงปาุเปาู) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9099. นายเกรียงไกร นันทาทอง โรงเรียนบานปาุจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9100. นายวบิลูยแ บวัชุม โรงเรียนบานปาุจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9101. นายสมยศ ขาวอิ่น โรงเรียนบานปาุจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9102. นางสาวกุลฑลี เทพศิริ โรงเรียนบานปาุแดงงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9103. นางแสงจันทรแ วงคแวชิัย โรงเรียนบานปาุแดงงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9104. นายธวชั อินทรจักรแ โรงเรียนบานปาุแดงงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9105. นางสาวจิดาภา ศรีสุข โรงเรียนบานปาุแดด (เวทยาสมิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9106. นายสมเพชร กาบคํา โรงเรียนบานปาุแดด (เวทยาสมิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9107. นายปกาศิต อนุกูล โรงเรียนบานปาุแดด (เวทยาสมิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9108. นางสาวพนูสิริ มูลอินต฿ะ โรงเรียนบานปาุตาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9109. นางอุไรวรรณ ปณุโณฑก โรงเรียนบานปาุตาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9110. นางสุรียแพร โพธิ โรงเรียนบานปาุตึง (อ.พาน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9111. นางพรรณภา สุวรรณศรี โรงเรียนบานปาุตึง (อ.เวยีงปาุเปาู) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9112. นางสาววณีา ปกูา โรงเรียนบานปาุตึงงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9113. นางพวงมาลี กุลสุจริตทรัพยแ โรงเรียนบานปาุถอน (วทิยาสมิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9114. นางพนูศรี อุเทยีม โรงเรียนบานปาุถอน (วทิยาสมิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9115. นางภมูิใจ ลําพงษแเหนือ โรงเรียนบานปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9116. นางสาวภัทรกัญญา สายลังกา โรงเรียนบานปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9117. นายณรงคแ โพธิ โรงเรียนบานปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9118. นางประภาศรี จําปานคร โรงเรียนบานปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9119. นางพรรษสรณแ คงศุภโชคสุพงศแ โรงเรียนบานปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9120. นางสุรีวรรณ รัตนสัค โรงเรียนบานปาุสาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9121. นายสฤษด์ิ ตาคํา โรงเรียนบานปาุสาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9122. นางสุพทัรา ลาเอ็ด โรงเรียนบานปาุเสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9123. นางลําดวน นันตา โรงเรียนบานปาุหดัปาุแขม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9124. นางสาวนพวลัยแ ภกัดี โรงเรียนบานปาุหดัปาุแขม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9125. นางสาวอําพร ศิริกุล โรงเรียนบานปาุหดัปาุแขม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9126. นางสาวภณัฑิรา ชัยวงคแ โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9127. นายสัญญา ทะกัน โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9128. นางนวลสวาท นุกาศ โรงเรียนบานโปงุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9129. นางพมิพรรณ นานากุล โรงเรียนบานโปงุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9130. นายสุทธสัินต์ิ ลําพงษแเหนือ โรงเรียนบานโปงุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9131. นายพงษแศักด์ิ ภทัรพาณิชยแกุล โรงเรียนบานโปงุนก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9132. นางสมทรง ไชยยะ โรงเรียนบานโปงุปเูฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9133. นางวไิล อหนัตะ โรงเรียนบานโปงุมอญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9134. นายอุทยั ปใญญาทพิยแ โรงเรียนบานโปงุมอญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9135. นางจุฬาลักษณแ เบญจพลาภรณแ โรงเรียนบานผาบอง (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9136. นางทสันัย บญุรอด โรงเรียนบานผาบอง (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9137. นางสาวสุวพร พลิาสอน โรงเรียนบานผาบอง (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9138. นางสุพตัรา บญุยังกองแกว โรงเรียนบานผาบอง (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9139. นางอุไรลักษณแ สะทานพายัพ โรงเรียนบานผาบอง (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9140. นางจิตรลดา บญุศรี โรงเรียนบานฝใๆงต้ืน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9141. นางสมศรี ทุงสงคแ โรงเรียนบานฝใๆงต้ืน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9142. นางสาวสุกัญญา ไชยกุล โรงเรียนบานฝใๆงต้ืน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9143. นายชุมพล ปใญญาชนกุล โรงเรียนบานฝใๆงต้ืน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9144. นายไชยกันตรแ ปในสุวรรณแ โรงเรียนบานฝใๆงต้ืน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9145. นางพทัธณรักษแ สิงหแแกว โรงเรียนบานเมอืงนอย (นมิมานเหมนิทานสุรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9146. นางวรีญา สีหอําไพ โรงเรียนบานเมอืงนอย (นมิมานเหมนิทานสุรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9147. นางสาววชัรินทรแ ล้ิมเจริญ โรงเรียนบานเมอืงนอย (นมิมานเหมนิทานสุรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9148. นายรัตนโชติ สิงหแแกว โรงเรียนบานเมอืงนอย (นมิมานเหมนิทานสุรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9149. นายบญุยงคแ ใจลําปาง โรงเรียนบานแมแกวเดนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9150. นายสันตแ คํามะนาม โรงเรียนบานแมแกวเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9151. นายบรรจง มีมานะ โรงเรียนบานแมคาวหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9152. นางขจรศรี ปาต฿ะ โรงเรียนบานแมเจดียแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9153. นางพฒัรา ผองอักษร โรงเรียนบานแมเจดียแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9154. นายบดินทรแ ศรีเงิน โรงเรียนบานแมตาชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9155. นางนวลจันทรแ อัครสิริธรีกุล โรงเรียนบานแมตํ๋า คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9156. นางศศิรักษแ บญุเจริญ โรงเรียนบานแมตํ๋า คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9157. นางสาวธัญวรัตมแ ดวงวงั โรงเรียนบานแมตํ๋า คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9158. นางสุรางคแ สุริยา โรงเรียนบานแมตํ๋า คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9159. นายปใณณวฒันแ ไชยชุมภู โรงเรียนบานแมตํ๋า คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9160. นางณิชลกานตแ นิทะโน โรงเรียนบานแมผักแหละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9161. นางสาวศิรินทรแญา อินต฿ะสาร โรงเรียนบานแมผักแหละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9162. นางสาวอริยา วงคแษารัตนแ โรงเรียนบานแมผักแหละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9163. นายจาตุรงคแ เทสมุทร โรงเรียนบานแมผักแหละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9164. นางสาวเฉลิมศรี หมิพานตแ โรงเรียนบานแมพงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9165. นางอัจฉราภรณแ พงัจันทรแตา โรงเรียนบานแมโมงเยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9166. นายจรัญ อินต฿ะไชยวงคแ โรงเรียนบานแมยางมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9167. นางวชิรา มูลกลาง โรงเรียนบานแมออนอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9168. นางพฒันา เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบานรองคตสันปเูลย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9169. นายเสรี กเาพรม โรงเรียนบานรองคตสันปเูลย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9170. นางผองศรี เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบานรองบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9171. นางอัญชลี กาฬพรรณลึก โรงเรียนบานลังกา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9172. นายอภรัิตนแ อจินะ โรงเรียนบานลังกา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9173. นายชูเกียรติ เมืองงาม โรงเรียนบานลังกา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9174. นางการะเกด เดชะพงคแ โรงเรียนบานวงัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9175. นางสาวหทัยรัตนแ ธรรมสอน โรงเรียนบานวงัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9176. นายบรรลือ แกวเทพ โรงเรียนบานวงัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9177. นางสุริจันทรแ เชื้อบญุมา โรงเรียนบานวาวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9178. นางเสาวนียแ ภริะบนั โรงเรียนบานวาวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9179. วาที่ ร.อ.เสรี เชื้ออวน โรงเรียนบานวาวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9180. นายเปลง ชื่นบาล โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9181. นายสมศาสตรแ เรือนแกว โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9182. นายเสมียน แกวอนันตแ โรงเรียนบานสักพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9183. นายอภชิาติ สุปนิ โรงเรียนบานสักพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9184. วาที่ ร.ต.มงคล กันต๊ิบ โรงเรียนบานสัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9185. นายสมัย อิ่มอก โรงเรียนบานสันตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9186. นางพชิชา ดวงมณีพร โรงเรียนบานสันตนแหน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9187. นางอภญิญา แสงทอง โรงเรียนบานสันติวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9188. นายทรงชัย ดาสา โรงเรียนบานสันติวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9189. นายธนกร ไชยประเสริฐ โรงเรียนบานสันมะเค็ดสันขีเ้หล็กหัวฝายพัฒนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9190. นางนิรันดร แสนแกว โรงเรียนบานหนองเกาหอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9191. นางสาวปราณี ไชยสมบติั โรงเรียนบานหนองเกาหอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9192. นายประภาส ขนาดใหญ โรงเรียนบานหนองเกาหอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9193. นางดอกออ ชัยรัตนแ โรงเรียนบานหนองผํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9194. นางมนัสนันทแ รัตนงาม โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9195. นางโสภณิ รัตนวจิิตร โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9196. นางวฒันา ปใญญาคํา โรงเรียนบานหมอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9197. นางรัตนา กาต๊ิบ โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9198. นางสาวศิริรัตนแ ขัดทะขันธแ โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9199. นายศักดา หลาบมาลา โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9200. นางสาวแสงเดือน เถนนิยม โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9201. นางสมนึก คฤหานนทแ โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9202. นายดุสิต คฤหานนทแ โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9203. นางสาวพธุดา ชัยชมภู โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9204. นางศรีไพร เทพทาว โรงเรียนบานหวยมะแกง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9205. นางสาวสุพรรณ ปใญญาเหมือง โรงเรียนบานหวยมะแกง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9206. นางสาวศิริลักษณแ กาศมณี โรงเรียนบานหวยมะซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9207. นางสุทธลัิกษณแ ไชยอินทรแ โรงเรียนบานหวยมะซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9208. นางกาญจนา มูลสถาน โรงเรียนบานหวยสานพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9209. นางจินดา ทาทอง โรงเรียนบานหวยสานพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9210. นางนฤมล สามอินต฿ะ โรงเรียนบานหวยสานพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9211. นางวชิิตา หตัถกอง โรงเรียนบานหวยสานพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9212. นายพสัิณฑแ อภวิงคแงาม โรงเรียนบานหวยสานพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9213. นายจํานงคแ มูลเมือง โรงเรียนบานหวยสานพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9214. นางสุภาพร คําแกน โรงเรียนบานหวยหญาไซ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9215. นางกังสดาล หมื่นโฮง โรงเรียนบานหวยหมอเฒา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9216. นางวฒันา วงศแเรียน โรงเรียนบานหวยเฮ้ีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9217. นางสายฝน เปๅงคํา โรงเรียนบานหวยเฮ้ีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9218. นายภญิโญ ยอดกระโทก โรงเรียนบานหวยเฮ้ีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9219. นางรุงจิตร ลือยศ โรงเรียนบานใหมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9220. นางจันทรา เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบานใหมทาตนเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9221. นางจินตนา เมืองมูล โรงเรียนบานใหมทาตนเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9222. นางเกศนี สุริยะ โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9223. นางสามินี ไชยประเสริฐ โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9224. นางสาวศิรินภา สุตาจันทรแ โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9225. นางวราภรณแ เปรมเจริญ โรงเรียนบานโฮง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9226. นางสาววลิาวลัยแ นันติกา โรงเรียนบานโฮง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9227. นางสาวสุชีลา ตราเทพ โรงเรียนบานโฮง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9228. นางแสงบญุ ไชยทารินทรแ โรงเรียนบานโฮง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9229. นางธญัญารัตนแ ยาวฒิุ โรงเรียนปางมะกาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9230. นางกาญจนา ดีหลา โรงเรียนปแูกง (อินทราราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9231. นางจันทรแทา สีสัน โรงเรียนปแูกง (อินทราราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9232. นางจุฬาพร ไชยรังษี โรงเรียนปแูกง (อินทราราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9233. นางดารุณี บญุศรี โรงเรียนปแูกง (อินทราราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9234. นางศุภานัน แสงบญุเรือง โรงเรียนปแูกง (อินทราราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9235. นางอรุณี บญุเกิด โรงเรียนปแูกง (อินทราราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9236. นายชัชวาล ปใญญาไชย โรงเรียนโปงุกลางน้ําประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9237. นางผกายมาศ เตปนิ โรงเรียนโปงุทะลายใหมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9238. นางกชนิภา เพญ็สิทธิ์ โรงเรียนโปงุน้ํารอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9239. นางสาวพยูง มวงศรี โรงเรียนโปงุน้ํารอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9240. นางสาวรัษฎา อภวิงคแงาม โรงเรียนโปงุน้ํารอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9241. นางสาวรุงนภา ลิอุโมงคแ โรงเรียนโปงุน้ํารอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9242. นางดรุณี ดอนชัย โรงเรียนโปงุแพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9243. นางผองศรี พทุธจันทรแ โรงเรียนโปงุแพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9244. นางมาลัย โพธญิาณ โรงเรียนโปงุแพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9245. นางวชัรี ยากองโค โรงเรียนโปงุแพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9246. นางวไิลวรรณ วนัรส โรงเรียนโปงุแพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9247. นางสาววลัยพรรณ นวลจันทรแ โรงเรียนโปงุแพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9248. นางสาวโสพชิญแ ฤกษแใหญ โรงเรียนโปงุแพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9249. นางจันทรแจิรา คนชม โรงเรียนพานพสกสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9250. นางธนพร จันทรา โรงเรียนพานพสกสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9251. นางนวลจันทรแ สรวงสิงหแ โรงเรียนพานพสกสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9252. นางสุทธดิา เสริฐสนิท โรงเรียนพานพสกสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9253. นางสุรียแ เทพศิริ โรงเรียนพานพสกสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9254. นายกมล เทพศิริ โรงเรียนพานพสกสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9255. นายทวเีดช ดานตระกูล โรงเรียนพานพสกสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9256. นางจุฬาภรณแ คําปนิ โรงเรียนรองธารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9257. นางประนอม มุงทอง โรงเรียนรองธารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9258. นางแสงเทยีน ปใญญาทพิยแ โรงเรียนรองธารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9259. นางอินทริา สุทา โรงเรียนรองธารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9260. นายณรงคแ วงษแศรีเสวตรแ โรงเรียนรองธารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9261. นายเมฆินทรแ อินต฿ะเสารแ โรงเรียนรองธารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9262. นางสาวพิมพแพรรณ คําบาง โรงเรียนเรืองปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9263. นางสาวอัมพรรณ คําตา โรงเรียนเรืองปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9264. นายนพดล พกิุล โรงเรียนเรืองปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9265. นางนฤมล คุมดี โรงเรียนโรงชางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9266. นางวรนุช บญุเรือง โรงเรียนโรงชางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9267. นายสําเริง ทองภาพ โรงเรียนโรงชางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9268. นางพรทพิยแ อินปา โรงเรียนลูกรักปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9269. นางสาวเพช็ลี แกวศรีโวย โรงเรียนลูกรักปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9270. นางสาวสินีนาฎ เตจ฿ะ โรงเรียนลูกรักปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9271. นางอริศรา คํางาม โรงเรียนลูกรักปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9272. นางกาญจนา แกลวกลา โรงเรียนลูกรักปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9273. นางกรรณิการแ คํามะนาม โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9274. นางจินตนา อุทยั โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9275. นางธญัวรัตนแ ศรีจันทรแ โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9276. นางพรนพชัรแ อภชิัย โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9277. นางวไิลวรรณ หวายคํา โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9278. นางสาวจิราพร แซเฉิน โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9279. นางสาวนันทแมนัส วรรณสอน โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9280. นางสาวปยิะดา ดวงแสง โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9281. นายโกเวทยแ มนปใญญา โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9282. นายชวนชิด จันทาพนู โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9283. นายวทิยา อุตมะ โรงเรียนวฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9284. นางรุงนภา เสมอมิตร โรงเรียนเวยีงผาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9285. นางศุภสุตา ชัยวงษแ โรงเรียนเวยีงผาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9286. นายเกรียงศักด์ิ พรหมวะนา โรงเรียนเวยีงผาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9287. นายสุรินทรแ สุวชิัย โรงเรียนเวยีงผาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9288. นางสาวณิชาภา รัตนอุบล โรงเรียนเวยีงหาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9289. นายกรุงไกร ดานทอง โรงเรียนเวยีงหาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9290. นายเวชพงษแ ตาสาย โรงเรียนเวยีงหาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9291. นางปราณี มาปใน โรงเรียนศรีโพธิเ์งินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9292. นางวลิาวลัยแ พรหมชาติ โรงเรียนศรีโพธิเ์งินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9293. นางกาญจนี กล่ินจันทรแ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9294. นางกานตแชนิต เกษมสุข โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9295. นางจุไรรัตนแ ฟุูงตระกูลทอง โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9296. นางชุลิตา มัธยมจันทรแ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9297. นางณตษแชกมล บญุมา โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9298. นางธญัญภรณแ เครือวลัยแ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9299. นางน้ําออย อนัตกะทตั โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9300. นางปราณี พญาชัย โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9301. นางพนิิตยแ พงษแมณี โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9302. นางมานิดา นาคประดิษฐแ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9303. นางรักชนก โยสิทธิ์ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9304. นางลินดา ธรรมพชิัย โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9305. นางศรีวรรณ สีตา โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9306. นางศรีสอด ยศวทิยากุล โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9307. นางศุภาภรณแ ศรีสมิต โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9308. นางสาวกัลยา แสนทวสุีข โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9309. นางสาวหทัยรัตนแ อินต฿ะแกว โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9310. นางสิริกร ขุนวงศแ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9311. นางสุชาดา วงศแนวล โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9312. นางสุทนิ ตาสาย โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9313. นางสุปรีดา จันทโรภาสกุล โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9314. นางอุไร ปริณายกรัตนแ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9315. นายทนงศักด์ิ โลหะภากร โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9316. นายนพดล ปธูปินิ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9317. นายนัฐพล จันทรแนอย โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9318. นายนิรันดรแ กองพฤกษชาติ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9319. นายภธูร อนัตกะทตั โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9320. นายวบิลูยแ ถิ่นวนาศิริ โรงเรียนศิริมาตยแเทวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9321. นางบญุญาดา บตุรพรม โรงเรียนสันกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9322. นางประภาศรี เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสันกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9323. นางอัจจิมา รินเที่ยง โรงเรียนสันกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9324. นางวรัิชดา เตชะเอื้อย โรงเรียนสันหนองควาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9325. นางสาวนิดาพร เครือวงคแ โรงเรียนสันหนองควาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9326. นายสุนทร บวัทอง โรงเรียนสันหนองควาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9327. นายสุรคร ต฿ะยศ โรงเรียนสันหนองควาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9328. นายสมพร กันทา โรงเรียนสันหนองควาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9329. นางฉันทนา โยนสนิท โรงเรียนหวยน้ําขุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9330. นางศิรินทรแรัตนแ ชัยสุวรรณแ โรงเรียนหวยน้ําขุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9331. นางสาวน้ําทพิยแ ทองแพ โรงเรียนหวยน้ําขุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9332. นางสาวอรทยั ทะบญุ โรงเรียนหวยน้ําขุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9333. นายพงษแพนัธุแ ซาเมาะ โรงเรียนหวยน้ําขุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9334. นายดุสิต สุขสบาย โรงเรียนหวยน้ําขุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9335. นางจันทรแวรรณ สายปใญญา โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9336. นางบญุรอง พงษแประภาส โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9337. นางอัฏฐพร สนั่นประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9338. นายวสันตแ อุปไพร โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9339. นายจักรินทรแ ฝใ็นจักรสาย โรงเรียนอนุบาลพาน (ปาุกวเาวมิตรภาพที่ ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9340. นางจินตนา ฮ่ันตระกูล โรงเรียนอนุบาลแมขะจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9341. นางนิลสวาท เขื่อนแกว โรงเรียนอนุบาลแมขะจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9342. นางบญุเพยีร อภวิงคแงาม โรงเรียนอนุบาลแมลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9343. นางศรีนวน แสนทนันชัย โรงเรียนอนุบาลแมลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9344. นางมยุรี เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลแมสรวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒
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9345. นางสาวนริศรา ต้ังตัว โรงเรียนอนุบาลแมสรวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9346. นางสาวเมทนิี เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลแมสรวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9347. นางกัญญากานตแ ยะปวิ โรงเรียนอนุบาลวดัเหมืองงา (ฤทธไิกรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9348. นางจิตรา สมปาน โรงเรียนอนุบาลวดัเหมืองงา (ฤทธไิกรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9349. นางสายฝน จุมปนูาง โรงเรียนอนุบาลวดัเหมืองงา (ฤทธไิกรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9350. นางสาวจตุพร สันดวงดี โรงเรียนอนุบาลวดัเหมืองงา (ฤทธไิกรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9351. นางสาวณัฐนรี โปธคํิา โรงเรียนอนุบาลวดัเหมืองงา (ฤทธไิกรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9352. นางสาวอรนุช ปวนยอด โรงเรียนอนุบาลวดัเหมืองงา (ฤทธไิกรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9353. นางสุนันทา กันทากาศ โรงเรียนอนุบาลวดัเหมืองงา (ฤทธไิกรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9354. นางกฤตพร สิงหแไชย โรงเรียนอนุบาลเวยีงปาุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9355. นางจันนิภา ทองคุม โรงเรียนอนุบาลเวยีงปาุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9356. นางเฉลิมขวญั มากมี โรงเรียนอนุบาลเวยีงปาุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9357. นางพรทวิา ภทัรพาณิชยแกุล โรงเรียนอนุบาลเวยีงปาุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9358. นางรัตนา ณ ลําปาง โรงเรียนอนุบาลเวยีงปาุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9359. นางสุจินดา ธนะชัยขันธแ โรงเรียนอนุบาลเวยีงปาุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9360. นายทรงวฒิุ ทาอุปรงคแ โรงเรียนอนุบาลเวยีงปาุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9361. นายอภชิาติ ยะมา โรงเรียนอนุบาลเวยีงปาุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9362. นางประภสัสร อจินแกว โรงเรียนอนุบาลศิริวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9363. นางอารี เชียงพนัธแ โรงเรียนอนุบาลศิริวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9364. นายจรัส รินเที่ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9365. นายบญุทพั กองสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9366. นางณภทัร จันทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9367. นางพรมเมือง เทวตา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9368. นางวไิลภรณแ ฤทธคุิปตแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9369. นายพรีพงศแ ดวงแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒

9370. นายประพจนแ ภพูาดทอง โรงเรียน ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภแ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9371. นายศรัณยแภทัร ปใญญา โรงเรียน ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมภแ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9372. นางสาวณภทัร ปวงวฒันา โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9373. นางสาวเนาวรัตนแ วานิชกช โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9374. นางน้ําฝน อําขํา โรงเรียนชุมชนบานปาุคาแมเงินสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9375. นางมารศรี ศิริมงคล โรงเรียนชุมชนบานปาุคาแมเงินสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9376. นายเชิงชาย รัตนชัย โรงเรียนชุมชนบานปาุคาแมเงินสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9377. นางเจนจิรา ภริะบรรณแ โรงเรียนชุมชนบานปาุสักนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9378. นางมุกดา กันทะวนิ โรงเรียนชุมชนบานปาุสักนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9379. นางสุภทัรแ แสงดา โรงเรียนชุมชนบานปาุสักนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9380. นางแสงจันทรแ บญุเรือง โรงเรียนชุมชนบานปาุสักนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9381. นางอรพนิธุแ แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนบานปาุสักนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9382. นายชาญณรงคแ พงษแสวรรคแ โรงเรียนชุมชนบานปาุสักนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9383. นางจารุมาศ แกวประการ โรงเรียนชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9384. นางวรินทร จินะ โรงเรียนชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9385. นางสาวจิราพร สุริยะ โรงเรียนชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9386. นางสาวจิราพชัร ธสิกุล โรงเรียนชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9387. นางสาวรววีรรณ ปใญญา โรงเรียนชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9388. นางสุภาภรณแ หงษแคํา โรงเรียนชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9389. นายทนงศักด์ิ แสนมา โรงเรียนชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9390. นายธรีาวธุ คําสัจ โรงเรียนชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9391. นายมงคลชัย ปในทะนะ โรงเรียนชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9392. นางสาวนพพร ประไพร โรงเรียนชุมชนศึกษา(บานแมสะแลป) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9393. นายอนุชาติ สมบรูณแสุขวนา โรงเรียนชุมชนศึกษา(บานแมสะแลป) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9394. นางกรณิศ โฆษพงศแ โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9395. นางกรรณิการแ อภไิชย โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9396. นางจริยา ธรรมโสภณ โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9397. นางชื่นสุมล ปกุปนิกาศ โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9398. นางดารณี นอยหมอ โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9399. นางดารารัตนแ ศรีคําสุข โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9400. นางบญุยวรีแ วงคแปใญญา โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9401. นางบษุบากร พรหมฤทธวิงศแ โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9402. นางประดับ ยะคําปอู โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9403. นางปใญจพาณแ หลวงแกว โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9404. นางพรรสุนี สิทธมิงคล โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9405. นางรักชนก ฉั่วตระกูล โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9406. นางรัตนา จินตะกูล โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9407. นางโรจนา รีรักษแ โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9408. นางสาวชนานนัทแ กันทาใจ โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9409. นางสาวศิริพร เบกิบาน โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9410. นางสุภาพรรณ ปลอดโปรง โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9411. นางอทติิยา ศรีทอง โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9412. นางอัมพร นาใจ โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9413. นายจําลอง ปกุปนิกาศ โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9414. นายอดิสรณแ ฉั่วตระกูล โรงเรียนดรุณราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9415. นายพทิกัษแ พมิพแมดี โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9416. นายอนวชั อุนกอง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9417. นางลดาวลัยแ จันตาสิงหแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๖ (บานปาุสักหลวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9418. นายพทิกัษแ ปานกลาง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๖ (บานปาุสักหลวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9419. นางสาวพัชราวลัย ไชยมั่น โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9420. นางสิริพร ยืนยงแสน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9421. นายอนันตแ กอนอาทร โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9422. นางประไพ ทองสวาท โรงเรียนนิคมสรางตนเองสงเคราะหแชาวเขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9423. นางพมิพแใจ กรกฎกําจร โรงเรียนนิคมสรางตนเองสงเคราะหแชาวเขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9424. นางสาวแกวใจ สําเภาแกว โรงเรียนนิคมสรางตนเองสงเคราะหแชาวเขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9425. นายเอกชัย แกวกเา โรงเรียนนิคมสรางตนเองสงเคราะหแชาวเขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9426. นางดวงใจ มงคลดี โรงเรียนบานกิ่วพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9427. นางภาระวี อินนวล โรงเรียนบานขาแหยงพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9428. นางสาวเยาวลักษณแ ทรายแกน โรงเรียนบานขาแหยงพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9429. นางธญัญลักษณแ ทองไฝ โรงเรียนบานขุนแมบง ตชด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9430. นายประครอง บญุเปๅง โรงเรียนบานขุนแมบง ตชด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9431. นายสมภพ ใจยา โรงเรียนบานขุนแมบง ตชด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9432. นางเตือนใจ อุปละ โรงเรียนบานจอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9433. นางเมธาวี สุภานัส โรงเรียนบานจอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9434. นางณที ยามมีสินธแ โรงเรียนบานจะตี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9435. นางบวับาน กางยาง โรงเรียนบานดอนงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9436. นายทรงศักด์ิ ดวงจันทรแ โรงเรียนบานดอนงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9437. นายเอกสิทธิ์ ทองไฝ โรงเรียนบานดอนงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9438. นายวชิัย สุขเกษม โรงเรียนบานดอนงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9439. นางพรสวรรคแ ปงลังกา โรงเรียนบานดอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9440. นางกัลยาณี กันธพินัธุแ โรงเรียนบานดอยจัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9441. นางสาวปิยวรรณ ตูแกว โรงเรียนบานดอยจัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9442. นายพรชัย เขียวสาคู โรงเรียนบานดอยสะโง฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9443. นายสมาน ภริะบรรณ โรงเรียนบานดอยสะโง฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9444. นางสาววจี จันทาพนู โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9445. นายเทอดศักด์ิ จันทมิา โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9446. นายรัฐพล โหนขุนทด โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9447. นายวสุรัตนแ เขื่อนแสง โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9448. วาที่รอยตรีประกาศิต วชิา โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9449. นางทองใบ บญุธมิา โรงเรียนบานถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9450. นางสายสมร ตาเต โรงเรียนบานถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9451. นางสาวพชัรี ศานติอาวรณแ โรงเรียนบานถ้ํา ตชด. คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9452. นางสาวภกัพงิ พลิาลัย โรงเรียนบานถ้ํา ตชด. คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9453. นางสาวปริยากร เขื่อนคําแสน โรงเรียนบานถ้ําปลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9454. นางสาวนงลักษณแ นาสี โรงเรียนบานทาขาวเปลือก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9455. นางรัตนาภรณแ โพธเิลิศ โรงเรียนบานทุงกวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9456. นายวนิัย สันติสุข โรงเรียนบานทุงเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9457. นางนงลักษณแ จันทาพนู โรงเรียนบานทุงฟาูฮาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9458. นางวจิิตรา จันโจก โรงเรียนบานทุงฟาูฮาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9459. นางขวญัดาว วาฤทธิ์ โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9460. นางประเพยีร วรัชรังสิมันตุแ โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9461. นางศรีจันทรแ กันทะนะ โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9462. นางศิริขวญั นามหนวด โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9463. นางสายรุง แสนสดใส โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9464. นางสาวแนงนอย อุปมา โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9465. นางสาวเมธยิา นามวงคแ โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9466. นางสาวสุพรรณแ แปงหลา โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9467. นางสาวอัญชลี เทพา โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9468. นายกฤชฐา พลตรี โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9469. นายเชาวฤทธิ์ ตาใจ โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9470. นายณรงคแ พรมโลกา โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9471. นายสังวาลยแ วาฤทธิ์ โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9472. วาทีร่อยตรีอนุรักษแ มั่นอวม โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9473. นายวทญัโู ปคํูา โรงเรียนบานเทอดไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9474. นายสมชาย ปงลังกา โรงเรียนบานไทรทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9475. นางณิชากร เตาประจิม โรงเรียนบานธารทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9476. นายจําเรียน สารดี โรงเรียนบานธารทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9477. นายนพดล ไชยชอฟาู โรงเรียนบานปงของ (ธรรมราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9478. นางเพญ็รําไพ จอมพนู โรงเรียนบานปงของ (ธรรมราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9479. นางปิๆนแกว แสงแกว โรงเรียนบานปาุกวเาว-ดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9480. นางรุจีพร จันทะ โรงเรียนบานปาุกวเาว-ดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9481. นายพฤตินันทแ ทะระมา โรงเรียนบานปาุกวเาว-ดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9482. นางสมพตัร ดวงงาม โรงเรียนบานปาุกเอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9483. นายดํารงคแ คําภริะปาวงศแ โรงเรียนบานปาุกเอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9484. นางพรนัชชา ราชคม โรงเรียนบานปางสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9485. นายสมบติั ทุงพรวน โรงเรียนบานปางสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9486. นางชุติมา ขยันการ โรงเรียนบานปางหมอปวง (ชัยบานราษฎรแศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9487. นางมยุรี ปสิมแสง โรงเรียนบานปางหมอปวง (ชัยบานราษฎรแศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9488. นางเรือนคํา ยอดยา โรงเรียนบานปางหมอปวง (ชัยบานราษฎรแศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9489. นางอารียแ กันทะวนิ โรงเรียนบานปางหมอปวง (ชัยบานราษฎรแศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9490. นายวนัไชย ไทยใหม โรงเรียนบานปางหมอปวง (ชัยบานราษฎรแศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9491. นายแดนชัย รีอินทรแ โรงเรียนบานปางหา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9492. นางจิราพร มวงสุข โรงเรียนบานปาุซาง (ซางดรุณานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9493. นางจุฬาลักษณแ ขันคํากาศ โรงเรียนบานปาุซาง (ซางดรุณานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9494. นางเสาวลักษณแ บวัโฮม โรงเรียนบานปาุซาง (ซางดรุณานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9495. นางพมิพา ไชยแกว โรงเรียนบานปาุซางงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9496. นางศศิพมิพแ จันทรแอิฐ โรงเรียนบานปาุซางงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9497. นายวรีะยุทธ ใจสุราช โรงเรียนบานปาุซางนาเงิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9498. นายอนันตแ ทานัน โรงเรียนบานปาุซางนาเงิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9499. นางเทยีมใจ ผิวเหลือง โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9500. นางสมพร อุทรักษแ โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9501. นายประเสริฐ เครือเตจ฿ะ โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9502. นายยุทธศาสตรแ อุทรักษแ โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9503. นายวริะวฒันแ โชติพงษแ โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9504. นางมณีวรรณ อนุเคราะหแ โรงเรียนบานปาุตึง (วทิยประสาท) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9505. นางวนิดา เมืองลือ โรงเรียนบานปาุตึง (วทิยประสาท) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9506. นายจีระศักด์ิ กัลญาณกุล โรงเรียนบานปาุบง (หลาราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9507. นางณัฐรี ตุนแกว โรงเรียนบานปาุบงแมจัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9508. นางผองศรี กันทะสุข โรงเรียนบานปาุบงแมจัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9509. นางวรานนทแ ดีมงคล โรงเรียนบานปาุบงแมจัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9510. นางวรัินดา แกวเปๅง โรงเรียนบานปาุเปา-ปาุซางนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9511. นางศิริเพญ็ โลกคําลือ โรงเรียนบานปาุเปา-ปาุซางนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9512. นายเหรียญทอง แสงสุข โรงเรียนบานปาุลัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9513. นายวานิช สุขใจ โรงเรียนบานปาุลัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9514. นางธญัพร อรรถเดช โรงเรียนบานปาุเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9515. นางสาวเตือนใจ เธยีรประมุข โรงเรียนบานปาุเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9516. นางสุวมิล ทาวฟองคํา โรงเรียนบานปาุเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9517. นายเกียรติชัย ทรายหมอ โรงเรียนบานปาุเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9518. นายวเิชียร มอญแกว โรงเรียนบานปาุเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9519. นายนภดล เขื่อนเปๅก โรงเรียนบานปาุเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9520. นายเอี่ยม บริบรูณแ โรงเรียนบานปาุเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9521. นางปพชิญา สมวรรณ โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9522. นางศิริวสั กอนรัตนแ โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9523. นางเนาวรัตนแ ใสมรรคา โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9524. นางสาววราภรณแ ศรีวฒันายน โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9525. นางอุทยัวรรณแ ทองภู โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9526. นายเดชา ประชุม โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9527. นายสวิก๊ เสือไว โรงเรียนบานผาฮ้ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9528. นางกมล แกวศักด์ิ โรงเรียนบานพญาไพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9529. นางสุณี ศรีมูล โรงเรียนบานพญาไพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9530. นายขวญัชัย โกแสนตอ โรงเรียนบานพญาไพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9531. นายศุภสิทธิ์ อินทรกุญชร โรงเรียนบานพญาไพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9532. นายชัยณรงคแ สรางชาง โรงเรียนบานพญาไพรไตรมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9533. นางดรุณี ชุมภไูชย โรงเรียนบานมนตรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9534. นายมินชัย ทานา โรงเรียนบานมนตรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9535. นายสมนึก หาญกา โรงเรียนบานมนตรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9536. นายจตุรงคแ ชุมพลกุล โรงเรียนบานมนตรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9537. นางอําพนัธแ กลาหาญ โรงเรียนบานมวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9538. นางขนิษฐา ศรีธเิปๅง โรงเรียนบานแมคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9539. นางมาลี นาระตะ โรงเรียนบานแมคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9540. นายพชิัยวฒันแ ตนแกว โรงเรียนบานแมคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9541. นางมุกดา กําแพงทพิยแ โรงเรียนบานแมคํา (ธรรมาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9542. นางวนัดี ริยะสาร โรงเรียนบานแมคํา (ธรรมาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9543. นางของจิต พริมยแพนัธแนุกุล โรงเรียนบานแมคํา (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9544. นางพมิพแวลัญชแ วงคแปใญญา โรงเรียนบานแมคํา (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9545. นางสายหยุด อนุวงคแ โรงเรียนบานแมคํา (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9546. นางสาวนริศรา โกเสนตอ โรงเรียนบานแมคํา (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9547. นางสุรางคแ ชาวคําเขต โรงเรียนบานแมคํา (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9548. นางพลอย เตมีศักด์ิ โรงเรียนบานแมคําฝใๆงหมิ่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9549. นางนุชนาฏ กันทา โรงเรียนบานแมคี-หนองออ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9550. นางฉัตราภรณแ จันทรแศิริ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9551. นางชัญชนา ทนุอินทรแ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9552. นางทศพร เพง็พรพพิฒันแ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9553. นางทพิาเพญ็ ฉุยฉาย โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9554. นางธนัชพร สุดหาว โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9555. นางนงนุช อุดมศักด์ิ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9556. นางนุชสวาท สันธิ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9557. นางโยลา จิตออนนอม โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9558. นางวลัยา แสงพนัธแ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9559. นางวชิุดา ยังมีสุข โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9560. นางสาวชฎาพร วงศแใหญ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9561. นางสาวเบญจวรรณแ สุวรรณแ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9562. นางสุนทลักษณแ นราวทิยานุรักษแ โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9563. นางอาภรณแ ปจิดี โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9564. นางสุนันยา หาญแกว โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสนแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9565. นางจิดาภา หตัถะผะสุ โรงเรียนบานแมแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9566. นางสายหยุด โพธิแ์กว โรงเรียนบานแมแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9567. นางสมศรี โคตรนรินทรแ โรงเรียนบานแมมะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9568. นายพษิณุ อินมา โรงเรียนบานแมลากเนินทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9569. นายณรงคแ จันทะ โรงเรียนบานแมสลองใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9570. นางนิภาพร วรรณต฿ะ โรงเรียนบานแมหะปาุไรศรียางชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9571. นางวมิลรัตนแ เครือประดิษฐแ โรงเรียนบานแมหะปาุไรศรียางชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9572. นางสาวจีรนันทแ หวางมาลัย โรงเรียนบานแมหะปาุไรศรียางชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9573. นายสมนึก โกเสนตอ โรงเรียนบานแมหะปาุไรศรียางชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9574. นางทวิาพร อยูอินทรแ โรงเรียนบานรวมใจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9575. นางสาวพนิดา เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบานรวมใจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9576. นางสมเกตุ ขันคํากาศ โรงเรียนบานรองก฿อ-มวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9577. นางอนงคแ ธรรมกาศ โรงเรียนบานรองก฿อ-มวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9578. นายประคอง ลาลิน โรงเรียนบานรองก฿อ-มวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9579. นางศิริพร วฒิุการณแ โรงเรียนบานรองบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9580. นางสุจิรา ปอฺกบญุเรือง โรงเรียนบานรองบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9581. นายชาญ นนทมาตยแ โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9582. นายดําเนิน สินธชุัย โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9583. นายรณภพ เมฆกุญชร โรงเรียนบานวงัลาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9584. นางสาวดรุณี ไชยวรรณะ โรงเรียนบานเวยีงแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9585. นางพรรณี ต๊ิบพรม โรงเรียนบานเวยีงพาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9586. นางพวงประภา ออนสา โรงเรียนบานเวยีงพาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9587. นางเพญ็ศรี ฉัตรวลิาวณัยแ โรงเรียนบานเวยีงพาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9588. นางวมิลฉัตรแ จิตตะลม โรงเรียนบานเวยีงพาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9589. นายจิระเกียรติ พรานเนื้อ โรงเรียนบานเวยีงพาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9590. นายบญุเลิศ เตจ฿ะมงคล โรงเรียนบานเวยีงพาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9591. นายปณุณวชิ เทพสุรินทรแ โรงเรียนบานเวยีงพาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9592. นางพมิพแพชิชา แกนดีอนันตแสกุล โรงเรียนบานศรีกองงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9593. นางดิสนียแ แกวศักด์ิ โรงเรียนบานศรีดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9594. นางบปุผา โชติกอาภา โรงเรียนบานศรีดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9595. นางสุจรรยา เพง็อําไพ โรงเรียนบานศรีดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9596. นายถาวร โชติกอาภา โรงเรียนบานศรีดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9597. นายสนั่น บญุเรือง โรงเรียนบานศรีดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9598. นายอุทยั แสงแกว โรงเรียนบานศรีดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9599. นางกานดา สิทธแิกว โรงเรียนบานสบคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9600. นางนงเยาวแ วรรณเลิศ โรงเรียนบานสบคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9601. นางสุจิตรา โปราหา โรงเรียนบานสบคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9602. นางสุภาพ จันทเสรียแ โรงเรียนบานสบคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9603. นางปรีดี ตูมาละ โรงเรียนบานสบรวก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9604. นางอภญิญา สุขเจริญ โรงเรียนบานสบรวก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9605. นางอุรัตนแ ตุมพงษแ โรงเรียนบานสบรวก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9606. นายเฉลิม ธนะชัยขันธแ โรงเรียนบานสบรวก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9607. นายบญุเยี่ยม ประเสริฐไทย โรงเรียนบานสบรวก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9608. นายธวชัชัย กันทาเดช โรงเรียนบานสบรวก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9609. นางอวยพร วงคแคําฝใ็น โรงเรียนบานสวนดอกทาขันทองสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9610. นางฉลองขวญั ดอนมูล โรงเรียนบานสันกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9611. นางชณกร ดําเนินกิจ โรงเรียนบานสันกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9612. นางรามัย รุงจิรารัตนแ โรงเรียนบานสันกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9613. นางศิริพร วชิัยพานิช โรงเรียนบานสันกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9614. นางสาวเพญ็ศรี จันทาพนู โรงเรียนบานสันกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9615. นางสาววรรณวดี สมแดง โรงเรียนบานสันกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9616. นายบญุชู จีระยา โรงเรียนบานสันกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9617. นายสมคิด ดวงสุวรรณ โรงเรียนบานสันโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9618. นายเสารแแกว ปวงศรี โรงเรียนบานสันโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9619. นางนวลศรี คําเพยีร โรงเรียนบานสันตนธง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9620. นางลดาวลัยแ กลมกลอม โรงเรียนบานสันตนธง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9621. นายประสิทธิ์ ศรีเงินดี โรงเรียนบานสันตนเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9622. นายวชัระ ธนะชัย โรงเรียนบานสันตนเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9623. นางพรทวิา สมบติั โรงเรียนบานสันติคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9624. นางสาวศิริพนัธแ เตพนัธแ โรงเรียนบานสันติคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9625. นางสาวหสัยา คงแกว โรงเรียนบานสันติคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9626. นางสาวอังคณา สงวนใจ โรงเรียนบานสันติคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9627. นายไกรสรณแ จินะแกว โรงเรียนบานสันติคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9628. นายพงษแศักด์ิ มณีจันทรแสุข โรงเรียนบานสันติคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9629. นายพนมรัตนแ ชาติสิงหแทอง โรงเรียนบานสันติคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9630. นายศิวนาถ ประสาวะถา โรงเรียนบานสันติคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9631. นางกาญจนา ทรัพยแทวี โรงเรียนบานสันถนน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9632. นางจันเพญ็ นาทะสัน โรงเรียนบานสันถนน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9633. นางวรสุดา อิ้มอนงคแ โรงเรียนบานสันถนน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9634. นางวณีา เดชะกาศ โรงเรียนบานสันถนน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9635. นางศรันยา ดอนชัย โรงเรียนบานสันถนน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9636. นางสายใจ สุดฝใๆงสาย โรงเรียนบานสันถนน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9637. นางสาวพวงลักษณแ เหรัญญะ โรงเรียนบานสันถนน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9638. วาที ่ร.ต.ปราโมทยแ หงสแเพชรรัศมี โรงเรียนบานสันถนน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9639. นางสาวจีรวรรณแ แกวศิริ โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9640. นางสาวธญัญาภรณแ สิทธิ โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9641. นางสาวเรณุการแ วญิญกูล โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9642. นายกฤษกร เรืองวทิยนันทแ โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9643. นายสุทศันแ ขันแกว โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9644. นายทรงเดช ชัยปใญหา โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9645. นางวลิาวลัยแ สิงเคา โรงเรียนบานสันทราย (ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9646. นางอารมณแ ชาติพนิิจ โรงเรียนบานสันทราย (ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9647. นายเกษม อุปละ โรงเรียนบานสันทราย (ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9648. นายศักด์ิชัย ชาติพนิิจ โรงเรียนบานสันทราย (ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9649. นายสมศักด์ิ กันศรีเวยีง โรงเรียนบานสันธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9650. นายสุพจนแ พนัธแพชื โรงเรียนบานสันนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9651. นางราตรี เนียมแตง โรงเรียนบานสันมะเค็ด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9652. นางสุนา เทศารินทรแ โรงเรียนบานสันมะเค็ด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9653. นายศิริพงศแ ขยันการ โรงเรียนบานสันมะเค็ด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9654. นางชุลีพร ธรรมชัย โรงเรียนบานสันหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9655. นางสาวสมพศิ ผองอักษร โรงเรียนบานสันหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9656. นางอําพร จันต฿ะคาด โรงเรียนบานสันหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9657. นายทวี มหาพรหม โรงเรียนบานสันหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9658. นางจิตลดา โกเสนตอ โรงเรียนบานหนองปลาสะเด็ด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9659. นางอัจฉรา จันทราพนู โรงเรียนบานหนองปลาสะเด็ด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9660. นายวฑูิรยแ ลับปใญญา โรงเรียนบานหนองปลาสะเด็ด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9661. นางอารียแ ภคูรองทุง โรงเรียนบานหนองปาุกอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9662. นายวนัชัย ปใญญาแกว โรงเรียนบานหนองปาุกอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9663. นางกัญญา แปงชมภู โรงเรียนบานหนองแวน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9664. นางกัลยา เยาวแธานี โรงเรียนบานหนองแวน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9665. นางโสภา สมบรูณแ โรงเรียนบานหนองแหยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9666. นางอําไพ เอี่ยมอุไร โรงเรียนบานหนองแหยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9667. นางมลิวลัยแ มงคลคลี โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9668. นางสาวปณิธาน วรรณสีใส โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9669. นางอันธกิา สุภาอิน โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9670. นางสาวพทิยาภรณแ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9671. นางเกษมศรี วงเวยีน โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9672. นางณัฏฐแพร หงษแคํา โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9673. นางทดัทรวง มารสาร โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9674. นางนีรช วรรณวตั โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9675. นางเยาวลักษณแ ปาละมี โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9676. นางรัชดาพร มังคราช โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9677. นางวรนุช อินเจริญ โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9678. นางสมพร จีระยา โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9679. นางสาวมาริสา เคร่ืองพนัส โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9680. นางกาญจนา สาธรรมแกุล โรงเรียนบานหวยน้ําราก (ไตรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9681. นายศฤงคาร แกวคําฟู โรงเรียนบานหวยน้ําราก (ไตรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9682. นายสมศักด์ิ แสนคําหลอ โรงเรียนบานหวยน้ําราก (ไตรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9683. นางณัชชา ภมูิเรศสุนทร โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9684. นางวรรณทติรแ ฟดูวง โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9685. นางสาวชัญญานุช นารินทรแ โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9686. นางสาวลักษณาวดี คชเศียร โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9687. นายกิตติกร ต฿ะคํา โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9688. นายธรีพล ทาใหม โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9689. นายเอกพล ยั่งยืนทวี โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9690. นางสมศรี มีทอง โรงเรียนบานหวยมะหนิฝน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9691. นางสาวนัฏวรางคแ แสนกเา โรงเรียนบานหวยมะหนิฝน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9692. นางสาวสําเนียง จุลฤทธิ์ โรงเรียนบานหวยมะหนิฝน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9693. นายบญุโรย สิโนวงั โรงเรียนบานหวยมะหนิฝน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9694. นายสมบติั ราชคม โรงเรียนบานหวยมะหนิฝน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9695. นายณัฐพล มาแกว โรงเรียนบานหวยมะหนิฝน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9696. นางชุมพร ปคํูา โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9697. นางเพญ็รุง ไรลือคํา โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9698. นางธดิาวลัยแ อุนกอง โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9699. นางกุหลาบ เกิดสิน โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9700. นางวฒัจนาพร จีระกาศ โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9701. นางสาววลิาวลัยแ อุนนันกาศ โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9702. นายเกรียงศักด์ิ ยุทโท โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9703. นายสมพร พรีะวงศแ โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9704. นางทรรศนียแ วเิชียรแ โรงเรียนบานเหมืองแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9705. นางมุกดา แสงคํา โรงเรียนบานเหมืองแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9706. นางสุภาสินี วงคแมูล โรงเรียนบานเหมืองแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9707. นางอัมภาวรรณแ เกรียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนบานเหมืองแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9708. นางอุทยัวรรณ หมื่นสมบติั โรงเรียนบานเหมืองแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9709. นายขวญัชัย ปญุยะสาร โรงเรียนบานเหมืองแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9710. นางอาวร นารินคํา โรงเรียนบานแหลว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9711. นายชูจิตร รุจิพจนแ โรงเรียนบานแหลว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9712. นางชนัดดา สมหาญวงศแ โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9713. นางสาวนฤมล นายโรง โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9714. นางอรนุช ฤกษแดี โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9715. นายมณเฑียร หอมสรอย โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9716. นางฐิติวรดา พรมมา โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9717. นายไพฑูรยแ จับอันชอบ โรงเรียนบานฮองแฮ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9718. นางสาวพนัชธนัญ วไิล โรงเรียนบญุพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9719. นางสาวอารีรัตนแ ใจมอย โรงเรียนบญุพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9720. นางศรีสวรรคแ วไิล โรงเรียนบญุพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9721. นางแจมจันทรแ คัทซแ โรงเรียนประชารัฐพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9722. นางนันทรัตนแ จักรสาน โรงเรียนประชารัฐพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9723. นางรพพีร ณ นาน โรงเรียนประชารัฐพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9724. นางพนัธแทภิา สรางชาง โรงเรียนประชารัฐพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9725. นางณัฐกานตแ ลือเลิศ โรงเรียนปาุตึงพทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9726. นางอุทยัวรรณ เมฆหมอก โรงเรียนปาุตึงพทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9727. นายคุณาธปิ อินต฿ะ โรงเรียนปาุตึงพทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9728. นายสนธยา บงัวรรณ โรงเรียนปุาไรหลวงวิทยา(ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณแ ๙) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9729. นายประพนัธแ วรรณาลัย โรงเรียนผานศึกสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9730. นายสมบรูณแ สุตวงคแ โรงเรียนผานศึกสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9731. นางเกษราภรณแ จัดของ โรงเรียนผานศึกสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9732. นายภษูติ มาไกล โรงเรียนผานศึกสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9733. นางจริยา กงจักร โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9734. นางพรทพิยแ วรปใญญา โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9735. นางพชัรินทรแ ไชยพรม โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9736. นางมาลัย โกแสนตอ โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9737. นางลัดดาวรรณแ เนตรสวาง โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9738. นางศิริลักษณแ เหมะสุทธนิันทแ โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9739. นางสาวชนนิกานตแ ภญิโญ โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9740. นางสาวฐิติพร เภาทอง โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9741. นางสาวทพิวลัยแ ปวงคํา โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9742. นางสาวปรานอม หงษแหนิ โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9743. นางสาวเพญ็ศรี กางออนตา โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9744. นางสาววราพร บญุดี โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9745. นางสาววราภรณแ เปๅงสลี โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9746. นางสาวสาลินี ศรีเรืองเดช โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9747. นางเสาวลักษณแ อินตานนทแ โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9748. นางอาทติยา สุวรรณกิติ โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9749. นายนาวาพล คําภรีะ โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9750. นายพสิิฐ ทพิยแนพคุณ โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9751. นายภทัรวธุ พนภยั โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9752. นายวรีมนตรี เตจ฿ะเทพ โรงเรียนพรพกิุลพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9753. นางกัญญาภรณแ ชัยวงคแ โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9754. นางคณิตรา แกวสุข โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9755. นางจิราวรรณ อิ่นแกว โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9756. นางชานกี แกวรากมุข โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9757. นางโชษติา บญุยง โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9758. นางนงคแนุช นาคจร โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9759. นางนันทนา จันทาพนู โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9760. นางนุชนารถ กุสาปใน โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9761. นางพรพไิล ไชยศักด์ิ โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9762. นางพกิุล วริะชัย โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9763. นางสาวจันทรแสุดา โปทะปใญญา โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9764. นางสาวจุรีรัตนแ เมืองสิงหแ โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9765. นายคงเดช คุณปิ่ก โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9766. นายจตุรงคแ กันต๊ิบ โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9767. นายณัฐภทัร แกวสุข โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9768. นายปราโมทยแ กาโน โรงเรียนมานิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9769. นายยงควโิรจนแ เศษวงคแ โรงเรียนแมแอบวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9770. นายสมนึก ทติา โรงเรียนแมแอบวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9771. นายเสนหแ สุธรรม โรงเรียนแมแอบวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9772. นางกัลยา กันทาเดช โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9773. นางดรุณ มีนา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9774. นางดวงพร กอนสิน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9775. นางทศันียแ เกตุจันต฿ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9776. นางยุวนัดา พานิช โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9777. นางรําพงึ มะโน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9778. นางศรีภา เกิดแกว โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9779. นางศิริพร ยาประสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9780. นางสายอรุณ มาณพ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9781. นายมิติ ยาประสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9782. นายศักด์ิสิทธิ์ ยะใจมั่น โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9783. นายกัมพล ไชยนันทแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9784. นายถนัด แสงพนัธแ โรงเรียนราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9785. นางรําไพ สุประการ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9786. นางสาวมัณฑนา ชุมวงศแ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9787. นางเครือวลัยแ เหนืออิสระ โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9788. นางอารียแวรรณ สามหมื่นคํา โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓
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9789. นางกชพร จับใจนาย โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรคแ(บานบอก฿าง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9790. นางจารุวรรณ รัตนพนัธแ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรคแ(บานบอก฿าง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9791. นางสาวแสงเพียร ชุมปวน โรงเรียนอนุบาลโชคชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9792. นายอนุชา มาเมือง โรงเรียนอนุบาลโชคชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9793. นางสาวสายสุรียแ ปงกันมูล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9794. นางสุรางคแ สุวรรณกาญจนแ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9795. นายสรรธาร สิงหแตา โรงเรียนอนุบาลแมฟาูหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9796. นางจันจิรา สุวรรณนุท โรงเรียนอนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9797. นางบงัอร เวยีงโอสถ โรงเรียนอนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9798. นางราพร นุกาศ โรงเรียนอนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9799. นางสายสมร สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9800. นางสาวสุภารัตนแ อุนเสารแ โรงเรียนอนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9801. นายธนกฤต ใจดี โรงเรียนอนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9802. นายนิคม ภกูันดาน โรงเรียนอนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9803. นางสาวสุชาดา สุริยะ โรงเรียนอนุบาลสุชาดา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9804. นางกรรณิกา อินต฿ะงาม โรงเรียนเอกทววีทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9805. นางพรรณทวิา ปใญญาคํา โรงเรียนเอกทววีทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9806. นายกองเกียรติ จันทอง โรงเรียนเอกทววีทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9807. นายสราวธุ สุวรรณะ โรงเรียนเอกทววีทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9808. นายจักรพงศแ บญุเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9809. นายวญิโู สันติภาพววิฒันา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9810. นางจิตสุภากาณฑแ ทองคําฟู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9811. นายจรัล บญุเสริม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9812. นายชัยสวสัด์ิ มากปรางคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9813. นายบณุยวฒันแ อุสา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓

9814. นางปวณีา แสนเรือง โรงเรียนขุนขวากพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9815. นางมัลลิกา แขงขัน โรงเรียนขุนขวากพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9816. นายณรงคแ พละดร โรงเรียนขุนขวากพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9817. นายสมศักด์ิ แขงขัน โรงเรียนขุนขวากพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9818. นายอนันตแ ธรรมวงศแ โรงเรียนขุนขวากพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9819. นางลําดวน บญุเพยีร โรงเรียนจําไฮบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9820. นางทศันียแ รูยาม โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9821. นางพสิมัย ไชยเลิศ โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9822. นางสาวมารยาท จุฬากุล โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9823. นางสาวสําราญ เอี่ยวเฮ็ง โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9824. นางสาวอารมณแ สุขจินดา โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9825. นางทพิยแวภิา มายัง โรงเรียนชุมชนบานศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
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9826. นางพกายกุล รัตนแน้ําหนิ โรงเรียนชุมชนบานศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9827. นายศรัณยแ สมณา โรงเรียนชุมชนบานศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9828. นายยงยุทธ แซอึ๊ง โรงเรียนชุมชนบานศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9829. นางเขมภสัสรแ ชอบธรรม โรงเรียนชุมชนบานสบเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9830. นางจีรพร จันทรแต฿ะวงศแ โรงเรียนชุมชนบานสบเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9831. นางสาวโสพนิ พทุธมิา โรงเรียนชุมชนบานสบเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9832. นางแพรวพรรณี ศรีธาราธคุิณ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎรแดรุณวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9833. นางสาววราภรณแ สองแสง โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎรแดรุณวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9834. นายเพิ่ม กรรณิการแ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎรแดรุณวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9835. นางน้ําฝน บญุแสนไชย โรงเรียนเด็กดีพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9836. นางรัตรดา กาวนิ โรงเรียนเด็กดีพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9837. นางวรัิญญา สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9838. นางสาวขัติยา ต๊ิบหนอ โรงเรียนเด็กดีพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9839. นางสาวบุษรินทรแ ทนันเรือน โรงเรียนเด็กดีพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9840. นางสาวปรานอม ธรุะกิจ โรงเรียนเด็กดีพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9841. นางสาวปาณิสรา ลาพงิ โรงเรียนเด็กดีพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9842. นางสาวศิริพร นาต๊ิบ โรงเรียนเด็กดีพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9843. นางสาวณัฐนันทแ การเก็บ โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9844. นางสาวทิพยแวรรณ ไชยชมภู โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9845. นางสาวรุงพร จิตมะโนวรรณแ โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9846. นางสาววนัณี สําเนียงเย็น โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9847. นางกุหลาบ การเก็บ โรงเรียนบรรพตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9848. นางสาวจิราภา ศรีเดช โรงเรียนบรรพตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9849. นางสาวสุทธนิียแ พนิิจสุวรรณ โรงเรียนบรรพตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9850. นายชวลิต มูลยอง โรงเรียนบรรพตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9851. นายศิวกร สุริยะ โรงเรียนบรรพตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9852. นายสายชน เทอืกตา โรงเรียนบรรพตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9853. นางสาวตวงพร คําศรี โรงเรียนบานกระแล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9854. นายภทัระพล คนชม โรงเรียนบานกระแล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9855. นางสาวปริญทิพยแ ทาวอง โรงเรียนบานก฿อ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9856. นายวนิัย สายศักด์ิ โรงเรียนบานก฿อ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9857. นางสาวดรุณี อุนกอง โรงเรียนบานเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9858. นางสาวพกิุล เหลากิจ โรงเรียนบานเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9859. นางสุนันทา จันตา โรงเรียนบานเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9860. นางรววีรรณ มหาวรรณแ โรงเรียนบานเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9861. นางสาววรรณทณี ทําสวย โรงเรียนบานเกี๋ยง "คุรุราษฎรแวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9862. นางชเนตตี สิงหแกา โรงเรียนบานเกี๋ยง"คุรุราษฎรแวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
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9863. นายวนิัย เวยีงนาค โรงเรียนบานเกี๋ยง"คุรุราษฎรแวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9864. นางสาวจวงจนัทรแ จันธมิา โรงเรียนบานเกี๋ยงใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9865. นางสุพนิ กองฟู โรงเรียนบานแกนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9866. นายศักดา อะทะจา โรงเรียนบานแกนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9867. นายวชิา เกิ้งบรีุ โรงเรียนบานขอนซุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9868. นางคนึงนิจ ตันเยี่ยม โรงเรียนบานขุนหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9869. นางสาวภสัริน ไชยะ โรงเรียนบานขุนหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9870. นางชนิดา ชํานาญ โรงเรียนบานเขียะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9871. นางพรทพิยแ ชวมงคลสวสัด์ิ โรงเรียนบานเขียะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9872. นายสุภาพ ชํานาญ โรงเรียนบานเขียะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9873. นายนอย เกตุสิงหแนอย โรงเรียนบานเขียะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9874. นางไพบรูณแ คํางาม โรงเรียนบานคร่ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9875. นางจันจุรี ปใญญาสุ โรงเรียนบานคร่ึงใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9876. นางสาคร ไชยชนะ โรงเรียนบานง้ิวปาุไผ(ราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9877. นางสายฝน ถูกจิตร โรงเรียนบานง้ิวปาุไผ(ราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9878. นายบญุเทยีน เปๅกธนู โรงเรียนบานง้ิวปาุไผ(ราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9879. นางสาวจรวยพร นาธเิลศ โรงเรียนบานง้ิวใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9880. นางวรีญา กอนคํา โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9881. นางอําภยั เปๅงปงิ โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9882. นายชูเกียรติ เทพสาร โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9883. นางสาวจีรวรรณ มาลพฒันแ โรงเรียนบานเชียงคาน(ราษฎรแประสานมิตร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9884. นางสาวจันทรแฟอง ไชยวงศแ โรงเรียนบานเชียงเค่ียน(คณาราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9885. นางสาวอรัญญา ยี่รักษแ โรงเรียนบานเชียงเค่ียน(คณาราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9886. นางศรันยา ประใจ โรงเรียนบานเชียงเค่ียน(คณาราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9887. นางพรภณัฑแ เครือกลางรงคแ โรงเรียนบานดอนไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9888. นายชุมพล ศิริต฿ะ โรงเรียนบานดอนไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9889. นางสาวสุกัญญา ธาตุรักษแ โรงเรียนบานดอนมหาวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9890. นายเฉลิมเกียรติ ธรุะกิจ โรงเรียนบานดอนแยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9891. นายทนงศักด์ิ โพธิเ์กตุ โรงเรียนบานดอนแยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9892. นางอรุณี แกวเทพ โรงเรียนบานตนเขืองโจโกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9893. นางจันทรแฉาย เทพวงศแ โรงเรียนบานตนปลองแดนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9894. นายประมวล เทพบํารุง โรงเรียนบานตนปลองแดนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9895. นายพริมณแ วงศแชัย โรงเรียนบานตองมวงชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9896. นายประกาศิต โฮมสองชั้น โรงเรียนบานตองมวงชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9897. นางกณิกนันตแ รักแม โรงเรียนบานตานาลอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9898. นางสาคร อินทะนันชัย โรงเรียนบานตานาลอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9899. นางวฒันา พชิัยยา โรงเรียนบานตาหลวง(ตาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
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9900. นางวไิลวรรณ ชิดชม โรงเรียนบานตาหลวง(ตาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9901. นางสาวศรินทิพยแ ธนะวดี โรงเรียนบานตุมเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9902. นางสุภาพร กําจัด โรงเรียนบานตุมเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9903. นายเดชบดี เสารแรังษี โรงเรียนบานตุมเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9904. นางสาวมณีวรรณ เพาะนาไร โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9905. นางสุกัญญา ยาวลิาศ โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9906. นายพรีะ ยาปะโลหติ โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9907. นายสาคร กองวงศแ โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9908. นางเบญจมาศ สําเนียงเย็น โรงเรียนบานทุงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9909. นางสุวมาศ บญุวงศแ โรงเรียนบานทุงง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9910. นางจีราพร รัตนวรีะพนัธุแ โรงเรียนบานทุงเจา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9911. นางนงนุช ตันกูล โรงเรียนบานทุงเจา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9912. นางนิภาพรรณ คําลือ โรงเรียนบานทุงซางดงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9913. นางณัฐธยานแ พลศรีเมือง โรงเรียนบานทุงนานอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9914. นางโสภา พรมมินทรแ โรงเรียนบานทุงนานอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9915. นายวรีะ เมธาธรรมกุล โรงเรียนบานทุงนานอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9916. นายสมศักด์ิ ปในทะยม โรงเรียนบานทุงนานอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9917. นายเอกพงษแ ขันทะ โรงเรียนบานทุงนานอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9918. นางจุฬาพร สงสิริฤทธกิุล โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9919. นายนิพนธแ ถูกแผน โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9920. นางกัญญา บญุสุระ โรงเรียนบานทุงโหง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9921. นางนงเยาวแ กองวงศแ โรงเรียนบานทุงโหง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9922. นางสนทยา จันทวมิล โรงเรียนบานทุงอาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9923. นางกชพรรณ รวมจิตร โรงเรียนบานไทยสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9924. นางสาววภิาดา ถูนาแกว โรงเรียนบานไทยสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9925. นางนภาพร อุตสา โรงเรียนบานน้ํามา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9926. นายเชษฐา ทองจําปา โรงเรียนบานน้ํามา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9927. นายสมอาจ หาญชนะ โรงเรียนบานน้ํามา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9928. นางเทยีนทอง คันชิง โรงเรียนบานบญุนาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9929. นางประภสัสร ชางปใด โรงเรียนบานบญุนาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9930. นางสายพนิ ธรรมชัย โรงเรียนบานบญุนาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9931. นางจตุพร ลวนงาม โรงเรียนบานบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9932. นายประทวน บญุแดนไพร โรงเรียนบานบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9933. นางคํานอย พรชัย โรงเรียนบานปลองตลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9934. นางพกิุล คําพลอย โรงเรียนบานปลองตลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9935. นางดวงเดือน ปาละมี โรงเรียนบานปลองใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9936. นางรําไพ นันต฿ะ โรงเรียนบานปลองใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
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9937. นางสาวประไพ หาญพล โรงเรียนบานปลองสาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9938. นายทํานอง ลุกลาม โรงเรียนบานปลองสาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9939. นางสุพนินา ทวชีัย โรงเรียนบานปากอิง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9940. นายชาติอุทยั เวยีงเงิน โรงเรียนบานปางคา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9941. นายณรงคแชัย ไชยาศิรินทรแโรจนแ โรงเรียนบานปาุจี้ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9942. นางจํานงคแ เหล่ียมใส โรงเรียนบานปาุซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9943. นางกาญจนา จอมสวาง โรงเรียนบานปาุแดงหวยหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9944. นางนัทธณีิ โสภาพรม โรงเรียนบานปาุแดงหวยหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9945. นางสาคร ขอนดอก โรงเรียนบานปาุแดงหวยหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9946. นางจิราพร ถาหมี โรงเรียนบานปาุมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9947. นางบวัลอย ลุกลาม โรงเรียนบานปาุมื่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9948. นายพรีพงษแ วงศแชารี โรงเรียนบานปาุมื่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9949. นายสมศิลป กองวงศแ โรงเรียนบานปี่ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9950. นางจารุวรรณ ประชันกิจพฒันา โรงเรียนบานแผนดินทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9951. นางสาวพมิใจ สนประเทศ โรงเรียนบานแผนดินทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9952. นางอารี วรรณชัย โรงเรียนบานแผนดินทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9953. นายกิติศักด์ิ วรรณชัย โรงเรียนบานแผนดินทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9954. นายสุรศิลป ยอดปใญญา โรงเรียนบานแผนดินทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9955. นายถนอม ปงใจ โรงเรียนบานแผนดินทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9956. นางเยาวลักษณแ พรรคนา โรงเรียนบานพญาพภิกัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9957. นายสินชัย ตาหลา โรงเรียนบานพญาพภิกัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9958. นายพนูผล พลิาจันทรแ โรงเรียนบานมวงยาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9959. นางเอื้อมเดือน กุลวรรณ โรงเรียนบานมอนปาุยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9960. นางสาวสุมาลี สุริยะโชติ โรงเรียนบานแมตํ๋ากลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9961. นางวชัราภรณแ อานุ โรงเรียนบานแมตํ๋านอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9962. นายสุชาธษิณแ บญุประเสริฐ โรงเรียนบานแมตํ๋านอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9963. นางศิริพรรณ ยะปอฺก โรงเรียนบานแมเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9964. นางพรจิตร กาวนิ โรงเรียนบานไมยามิตรภาพที่ ๑๖๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9965. นางอุบลรัตนแ ยอดเอี่ยม โรงเรียนบานไมยามิตรภาพที่ ๑๖๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9966. นางยุภาดี ไชยบาล โรงเรียนบานรมโพธิไ์ทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9967. นางสาวณัฐณิชา ใจวงัโลก โรงเรียนบานรมโพธิไ์ทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9968. นางสาวนิศารัตนแ สิบหมื่นอาด โรงเรียนบานรมโพธิไ์ทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9969. นายไกรศักด์ิ โชติศิวะโยธนิ โรงเรียนบานรมโพธิไ์ทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9970. นายชาตรี ราชบณัฑิตยแ โรงเรียนบานรองกอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9971. นางเพญ็ศรี รัตนาวบิรูณแ โรงเรียนบานรองแช คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9972. นางสุวจันี ปในสุวรรณ โรงเรียนบานรองแช คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9973. นายจักรกฤษณแ แดงสนั่น โรงเรียนบานรองแช คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
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9974. นายสุทนิ เทยีมสระคู โรงเรียนบานรองแช คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9975. นางภคพร สันธิ โรงเรียนบานรักแผนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9976. นายพชิัย ตาหลา โรงเรียนบานรักแผนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9977. นายวรัิตนแ ชัชวาลปรีชา โรงเรียนบานรักแผนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9978. นางกัณชพร อินต๋ัน โรงเรียนบานราษฎรแภกัดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9979. นางณัฏยา คุมคํา โรงเรียนบานราษฎรแภกัดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9980. นางณัฐฐินันทแ ปาละโรจนกุล โรงเรียนบานราษฎรแภกัดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9981. นายณัฐฑภทัรแ ศรีจันทรแ โรงเรียนบานราษฎรแภกัดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9982. นายสุขสันต์ิ ติยะธะ โรงเรียนบานลุงทาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9983. นางสาวศิริอําภา สายหลา โรงเรียนบานโล฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9984. นางคนานางคแ คําปในแปง โรงเรียนบานเวยีงหมอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9985. นางวราพรรณแ ปในคํา โรงเรียนบานเวยีงหมอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9986. นายวษิณุพงศแ การดี โรงเรียนบานเวยีงหมอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9987. นายเอกพงษแ เมืองแกน โรงเรียนบานเวยีงหมอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9988. นายสิทธพิงษแ อินธศัิกด์ิ โรงเรียนบานเวยีงหมอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9989. นายวศิน บญุศรี โรงเรียนบานเวยีงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9990. นางขนิษฐา ปอูมบานตา โรงเรียนบานศรีลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9991. นายชวลิต สถานเดิม โรงเรียนบานสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9992. นางสายพนิ ปาระมี โรงเรียนบานสันชุม(สหราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9993. นางสุมาลี สงบ โรงเรียนบานสันชุม(สหราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9994. นางสาวสุรพนิ กองวงศแ โรงเรียนบานสันทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9995. นางอําไพ วงคแขัติ โรงเรียนบานสันปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9996. นายภทัรพงศแ สิมงาม โรงเรียนบานสันปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9997. นางรัตนา ไชยปในดิ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9998. นางสาวรําพงึ วชิัยคํา โรงเรียนบานสาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

9999. นายสันติ จรัลอารีกุล โรงเรียนบานหนองเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10000. นายวเิศษศักด์ิ สายโท โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10001. นางสุภาพร ศรีหร่ัง โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10002. นายสุรชัย ต้ือยศ โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10003. นายอดุลยแ วรัิตนชัยวรรณ โรงเรียนบานหนองเสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10004. นางยุพนิ อินทนนทแ โรงเรียนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10005. นายจรัล กันทะคํา โรงเรียนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10006. นางศศิธร รวมจิตร โรงเรียนบานหลู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10007. นายอัสนี สันติวรพพิฒันแ โรงเรียนบานหลู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10008. นางวไิล ล้ิมวเิศษศิลป โรงเรียนบานหวยกาง "รัฐประชาสงเคราะหแ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10009. นางศิริรัตนแ จุลลี โรงเรียนบานหวยคุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10010. นายจรัญ ไมตรีนฤมล โรงเรียนบานหวยคุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
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10011. นายชุณนเกียรติ นันทแโภคินวงษแ โรงเรียนบานหวยคุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10012. นายสุพศิน แกวจําปา โรงเรียนบานหวยคุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10013. นายธรรมนูญ กิจนุกร โรงเรียนบานหวยคุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10014. นางจิรพรรณ เจริญกุล โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10015. นางสุพรรณ เขื่อนมงคล โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10016. นายปราโมทยแ ไชยชมภู โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10017. นางกิ่งแกว จัตุรัส โรงเรียนบานหวยซอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10018. นางสงวนศรี ศิริเทพ โรงเรียนบานหวยเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10019. นายบญุมี สิงหแกา โรงเรียนบานหวยเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10020. นายณรงคแ กาศโอสถ โรงเรียนบานหวยตุม(ตุมใตตระการคุณ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10021. นายเกษม แลวงคแนิล โรงเรียนบานหวยตุม(ตุมใตตระการคุณ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10022. นางกิ่งแกว รักคํา โรงเรียนบานหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10023. นายอุดร รูยาม โรงเรียนบานหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10024. นางสาวเพญ็ศิริ กองมงคล โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10025. นางสาวมนัสนันทแ มุงเมือง โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10026. นายชาญวทิยแ นิลเนตร โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10027. นางวภิารัตนแ สุดแดน โรงเรียนบานหวยสัก(ประชานกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10028. นางอรุณรัตนแ อินทะมา โรงเรียนบานหวยสัก(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10029. นางรําไพ ปงรังษี โรงเรียนบานหวยหอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10030. นางสาวจีรภา บญุหนัก โรงเรียนบานหวยหาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10031. นางสาวประสิตา สุขสําราญ โรงเรียนบานหวยหาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10032. นายปริญญา สาระคนธแ โรงเรียนบานหวยหาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10033. นางสาวชุติภา หงษแคํา โรงเรียนบานหวยเอียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10034. นางประไพ นิศามณีพงษแ โรงเรียนบานหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10035. นางรัชนีวรรณ เนาวฤทธิ์ โรงเรียนบานหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10036. นางอําไพ วรพฒันแ โรงเรียนบานหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10037. นางรุจิราภา กองวงศแ โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10038. นายวริศักด์ิ สัตคม โรงเรียนบานใหมโชคชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10039. นางถนอมศรี ธรรมานุวงศแ โรงเรียนปอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10040. นางพรรณี สายหลา โรงเรียนปอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10041. นางรัตนา จินดาธรรม โรงเรียนปอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10042. นายธรีพงษแ ธนะแกว โรงเรียนปอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10043. นายพล ฐานะกอง โรงเรียนปางคา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10044. นางกิมหล่ัน ผาคํา โรงเรียนปางหดัสหศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10045. นางสาวจงรัก กาญจนกัญโห โรงเรียนปางหดัสหศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10046. นายกัมพล พวงมาลา โรงเรียนปางหดัสหศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10047. นางจําเนียร ทาโน โรงเรียนแมหลวงอุปถัมภแไชยคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
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10048. นางนงคแรักษแ ลือชา โรงเรียนแมหลวงอุปถัมภแไชยคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10049. นายผดุงศักด์ิ อําไพร โรงเรียนแมหลวงอุปถัมภแไชยคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10050. นายอนุชา มณีมูล โรงเรียนแมหลวงอุปถัมภแไชยคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10051. นายเจษฎา รูปศรี โรงเรียนลานหลู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10052. นางเครือวลัยแ วงศแชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10053. นางดวงจิตตแ อินเทพ โรงเรียนลูกรักเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10054. นางสาวแดงนวล วงศแชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10055. นางสาวทศันียแ รอยแกว โรงเรียนลูกรักเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10056. นางสาวเบญจวรรณ ชอบจิตตแ โรงเรียนลูกรักเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10057. นางสาวปิลันธนา พรหมขัติแกว โรงเรียนลูกรักเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10058. นางสาวรสรินทรแ สุวรรณสา โรงเรียนลูกรักเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10059. นางสาววนิดา ใจเดี โรงเรียนลูกรักเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10060. นายรวี รัศมีโรจนแ โรงเรียนลูกรักเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10061. นางมาลัย วงศแสวาง โรงเรียนวดัพระเกิดคงคาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10062. นางพรสวรรคแ ฐานะกอง โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิทํานุประชา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10063. นางสมศรี ปริญญา โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิทํานุประชา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10064. นางสาวจุราพร ภมูิสายดร โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิทํานุประชา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10065. นางสาวทองมี ใหดงยาง โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิทํานุประชา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10066. นางสาวศรีพนัธแ พงษแมณี โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิทํานุประชา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10067. นางสุภาพ เกงการณแ โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิทํานุประชา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10068. นางอัมพร วนัไชยธนวงศแ โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิทํานุประชา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10069. นายศุภสิทธิ์ ลือชา โรงเรียนเวยีงเทงิ(เทงิทํานุประชา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10070. นางภทัฐิตา ดอนสินเพิ่ม โรงเรียนศรีดอนไชยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10071. นางยุพนิ คําตัน โรงเรียนศรีดอนไชยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10072. นางเรณุมาศ อํานวยการสกุล โรงเรียนศรีดอนไชยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10073. นางประไพพศิ แถวถาทํา โรงเรียนศรีสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10074. นางสุดสงวน มุงเมือง โรงเรียนศรีสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10075. นางเมธวรางคแ อินต฿ะวกิุล โรงเรียนสักสันเชียงใหมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10076. นายเกรียงศักด์ิ เสนาะสําเนียง โรงเรียนสักสันเชียงใหมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10077. นายธวชั ปรามาลยแ โรงเรียนสักสันเชียงใหมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10078. นายสุทศันแ กเาใจ โรงเรียนสักสันเชียงใหมวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10079. นางรัตนาภรณแ โชติรักษแ โรงเรียนสันทรายงามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10080. นางศิริวรรณแ คําภเูงิน โรงเรียนสันทรายงามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10081. นายประเสริฐ สุวรรณจันทรแ โรงเรียนสันทรายงามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10082. นายสวาง วรรณสอน โรงเรียนสันทรายงามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10083. นางสาวกรพนิ พวงมาลา โรงเรียนสันสะลีกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10084. นายชัยวฒันแ นพวงศแ โรงเรียนสันสะลีกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
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10085. นางวรรณนวล ผาบไชย โรงเรียนหนองแรดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10086. นางสุชาดา หลาพรม โรงเรียนหนองแรดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10087. นางวไิลลักษณแ หมั่นเพยีร โรงเรียนหวยกางราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10088. นายจรวด ประดับ โรงเรียนหวยกางราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10089. นางจันทรแดี วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขุนตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10090. นางโยษติา เขียวกายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10091. นายเสถียร กันวี โรงเรียนอนุบาลขุนตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10092. นางกันธณา ศิริมังคลากุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10093. นางจรรยา อุทธวงั โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10094. นางสายสวาท เหล่ียมพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10095. นางสาวนันทแนภัส อนันตสิทธพิงศแ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10096. นางสาวปรานอม จันระวงั โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10097. นางสาวพมิพลิา ตุยสืบ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10098. นางสาวอารียแ จินะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10099. นางบษุกร อักษรดิษฐแ โรงเรียนอนุบาลตับเตา(ไครสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10100. นางพสิมัย นามนาย โรงเรียนอนุบาลตับเตา(ไครสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10101. นายเกรียงศักด์ิ ทองวเิศษ โรงเรียนอนุบาลตับเตา(ไครสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10102. นางพรทพิยแ มูลพรอม โรงเรียนอนุบาลตาดควนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10103. นางสาวรัจดา ศรีคําแซง โรงเรียนอนุบาลตาดควนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10104. นางบรรเจิด ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลทุงทรายพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10105. นางสาวพนิตตา กเาระรวง โรงเรียนอนุบาลทุงทรายพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10106. นางอําพนัธแ ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลทุงทรายพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10107. นายมนัส ปในแกว โรงเรียนอนุบาลทุงทรายพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10108. นางพรรณา ภูประภากร โรงเรียนอนุบาลบานพระเนตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10109. นางพศิมัย ริยะอุด โรงเรียนอนุบาลบานพระเนตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10110. นางสาวชญานติยแ เภารัตนแ โรงเรียนอนุบาลบานพระเนตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10111. นายวชิาญ ใจเถิง โรงเรียนอนุบาลบานพระเนตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10112. นางนิราภรณแ ฟองมันพงศพล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10113. นางรณพร บญุพรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10114. นางสุปรียา ดวงดี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10115. นางจุฬารัตนแ ใจแปง โรงเรียนอนุบาลยางฮอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10116. นางรําจวน รูทํานอง โรงเรียนอนุบาลยางฮอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10117. นางสุคํา อินทรแต฿ะ โรงเรียนอนุบาลเวยีงแกน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10118. นายสุภาพ คําจันทรแ โรงเรียนอนุบาลเวยีงแกน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10119. นายวลัลภ ไมจําปา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10120. นางดวงคิด จรเอกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10121. นางสาวธรีวรรณ จันทรแวชิชาพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
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10122. นายประวทิยแ พราหมณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10123. นายสมนึก ดาดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔

10124. นางกรรณิการแ มาเดช โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10125. นางดรุณี มณีวรรณ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10126. นางประทวน อุทรา โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10127. นางวนิดา โปธาเจริญ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10128. นางวราภรณแ วงศแเอนก โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10129. นางวราภรณแ วงศแสอน โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10130. นางวนัเพญ็ บญุทา โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10131. นางวลิาวลัยแ สุภาพนัธแ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10132. นางสาวจําเรียน บวัใบ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10133. นางสาวณัฎฐณิชา จงอริยตระกูล โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10134. นางสาวนภัสวรรณ ใจปนิ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10135. นางสาวมนัสนันทแ มุงเมือง โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10136. นางสาวมาลัย ริญญา โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10137. นางสาววโรบล ไชยวงศแ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10138. นางสาวศรณแฉตัร จตุภทัรสิริ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10139. นางสาวอารียแ อุนคํา โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10140. นางสาวอุไร คล่ีสุวรรณ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10141. นางสุนิสา วงศแวาร โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10142. นางสุพรรณี อินทจักรแ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10143. นางสุพนิ ศักด์ิฤทธริณ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10144. นางเสาวณียแ สุบนิ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10145. นางอัมพวนั นาคง โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10146. นายชาญณรงคแ ตันกูล โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10147. นายธนัวา พุมบวั โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10148. นายประพนัธแ ดวงจันทรแ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10149. นายพฒันา วองธนาการ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10150. นายสมศักด์ิ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10151. นายสิทธพิร สินธปุี โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10152. นายสุทธคุิณ เอี่ยมยัง โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10153. นายอนุชิต เวยีงทอง โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10154. นางนิยดา กรโกวทิ โรงเรียนโกวทิธาํรงเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10155. นางพชัรินทรแ คําชาง โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10156. นายวษิณุ เสนาะสําเนียง โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10157. นางกัลยา ดิษฐะ โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10158. นางเกศชมล เดชเดชะสุเมธ โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10159. นางจิราวรรณ นามแกว โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10160. นางดวงพร เชื้อสะอาด โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10161. นางพนา ตรุษไทย โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10162. นางวชิชุดา ไทยมิตร โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10163. นางสาวจิรารัตนแ เลิศรัตนวณิช โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10164. นางสาวนันทภคั เดชาศรีวงคแ โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10165. นางสาววนิดา รุงปิๆน โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10166. นางโสภี เรือนคํา โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10167. นางอัจฉรา มณีรัตนแ โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10168. นายเจริญ นามแกว โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10169. นายทรงศักด์ิ ขันตี โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10170. นายวนิัย มีคาพนัธุแ โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10171. นายสวงษแ พมิลมาตรแ โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10172. นายสุรชัย รุงเรือง โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10173. นายสุรสิทธิ์ ใจวงคแ โรงเรียนจิตราวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10174. นางสาวเบญจมาภรณแ เรือนต๊ิบ โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10175. นางสาวพชัรียา จําปาทอง โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10176. นายศุภชัย ดุษฎไีพรวลัยแ โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10177. นางแสงบญุ เชิญธงไชย โรงเรียนชลประทานผาแตก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10178. นายประเวศนแ ศิรินิรันดรแกุล โรงเรียนชลประทานผาแตก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10179. นายสมพงษแ ขมหวาน โรงเรียนชลประทานผาแตก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10180. นายอรุณ นําโชคชัยเจริญกลุ โรงเรียนชลประทานผาแตก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10181. นางจันทรแจิรา พนันตา โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10182. นางพรทพิยแ แกวก฿อ โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10183. นางพชัรินทรแ บวัออน โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10184. นางพริาวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10185. นางวนัเพญ็ สุภารัตนแ โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10186. นางศรีรัตนแ ศรียาบ โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10187. นายอาทติยแ วงศแสวาง โรงเรียนชุมชนบานบวกครกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10188. นางจันทรารัตนแ สถาพรศรีสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนวดัทาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10189. นางทภิาพร ศรีวชิัย โรงเรียนชุมชนวดัทาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10190. นางเยาวลักษณแ ศรีนวล โรงเรียนชุมชนวดัทาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10191. นางเขมิกา ริกากรณแ โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10192. นางใจทพิยแ มูลยศ โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10193. นางนงลักษณแ ไวยพฒันแ โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10194. นางนงลักษณแ หาญใจ โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10195. นางประนอม วฒันาพนัธุแ โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10196. นางพร จักรคํา โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10197. นางพรทริา พฒันพงษแ โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10198. นางพจิาริณี สายปใญญาใย โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10199. นางมนตแรัตนแ ตามา โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10200. นางสาวนัฐพร ต้ือจันตา โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10201. นางสาวมัลลิกา พวกพล โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10202. นางสุพศิ ชัยนิลพนัธแ โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10203. นายนเรศ นิตยแเจริญ โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10204. นายศักด์ิธวชั มุงงาม โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10205. นายอุดร กองเกิด โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10206. นางทพิยแวลัยแ แกววจิิตตแ โรงเรียนดรุณนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10207. นางธญัพร สุขภริมยแ โรงเรียนดรุณนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10208. นางมัณฑนา ชัยมงคล โรงเรียนดรุณนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10209. นางเยาวแรุณี สิทธิค์งต้ัง โรงเรียนดรุณนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10210. นางสาวนิรมัญจนแ เครือคํา โรงเรียนดรุณนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10211. นางสาววราภรณแ ขัติคําฟู โรงเรียนดรุณนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10212. นางสาววิมลวรรณ อินปใ้น โรงเรียนดรุณนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10213. นางอโนดาด ถิ่นออน โรงเรียนดรุณนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10214. นางกนกวดี กาสุนันทแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10215. นางกมลวรรณ ทพัผดุง โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10216. นางกองแกว ไชยปงิ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10217. นางกาญจนา ยารแมารแท โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10218. นางกานดา ปใญญาธรรม โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10219. นางจงรักษแ แดงสุวรรณ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10220. นางจันทริา วฒิุ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10221. นางจารุมนตแ บญุมาก โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10222. นางญาณิน ทองเพิ่ม โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10223. นางดารากร สมศิริ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10224. นางทฆิัมพร อุปขาว โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10225. นางนงลักษณแ รูปสูง โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10226. นางนภทัร ศิริสานตแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10227. นางนริสรา ญานะ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10228. นางนิจการญจนแ พองพงษแศรี โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10229. นางนุชนาฏ กีรติปาล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10230. นางปราณี ยอดชมภู โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10231. นางปริศนา เต็งไตรรัตนแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10232. นางผกามาส แสนคํา โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10233. นางพรสวรรคแ เอี่ยมบญุ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10234. นางพรสวรรคแ ชุมพลกุล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10235. นางพร้ิมเพรา ไชยกัณทา โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10236. นางพชัรินทรแ วงษแสถิตยแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10237. นางพไิลพรรณ มหานิล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10238. นางภารุณี เพชรทอง โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10239. นางมณทพิยแ สุภา โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10240. นางวรัิตนแ หลาสม โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10241. นางศรัญญา สุรินทรแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10242. นางศิริภาพ ธาํรงเลาหะพนัธุแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10243. นางสมพร มังกร โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10244. นางสังวาลยแ วบิลูยแพนัธแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10245. นางสายนที สิงหแคํา โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10246. นางสาวกรกันยา พมิพา โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10247. นางสาวขนิษฐา กิติชัยวรรณ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10248. นางสาวณิชานันทแ ขันเพชร โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10249. นางสาวดวงพร ศรีแกว โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10250. นางสาวธนันพัชญแ ณรัตนแภวูนนทแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10251. นางสาวนันธดิา สนธสิรรคแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10252. นางสาวบวั ไชโย โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10253. นางสาวบณุฑริกา เกิดผล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10254. นางสาวปนัดดา ประพนัธแกูล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10255. นางสาวพนิดา กัณทวี โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10256. นางสาวพรพิศมยั กัณฑารัตนแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10257. นางสาวพันธแนิภา สุจริตจิตร โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10258. นางสาวพิมลรัตนแ กุลศักด์ิ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10259. นางสาวมนตแฤทัย คําบญุเรือง โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10260. นางสาวรัตนา ปวงจักรทา โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10261. นางสาววารุณี วงัตาล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10262. นางสาวศรีพรรณ ใจแกว โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10263. นางสาวสมจิตตแ อยูสันติกุล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10264. นางสาวสิริพกัตรแ แจงไพร โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10265. นางสาวสืบศรี โลหแเพช็รแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10266. นางสาวสุพตัรา บญุวงศแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10267. นางสาวแสงสุรียแพร ปรีชากุล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10268. นางสาวอภญิญา สามหงษแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10269. นางสาวอุทัยวรรณ ปิๆนวฒันากุล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10270. นางสุชาดา พงศแวฒิุศักด์ิ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10271. นางสุชาดา สุภาวงศแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10272. นางสุนันทา แดงเรือน โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10273. นางสุภาภรณแ อินทพนัธุแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10274. นางอรพนิทแ แสนหลวง โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10275. นางอัญชลี วงศแสกุล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10276. นางอัญชลี สุทธพินัธแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10277. นายกรีชา ขัติประทมุ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10278. นายณัฐพล อาทติยา โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10279. นายธนาพงษแ ลําเลารแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10280. นายธาดา ศรีวเิชียร โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10281. นายปยิพงศแ วงษา โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10282. นายราเชนทรแ กีรติปาล โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10283. นายวรภาส จันทรแลักษมี โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10284. นายวรวฒิุ อุปขาว โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10285. นายศุภนิมิต สุวรรณ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10286. นายสมโภช คุณพทิกัษแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10287. นายสุรศักด์ิ ไชยกัณทา โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10288. นายเอกรินทรแ อักกพนัธานนทแ โรงเรียนดาราวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10289. นางดวงเดือน เฉลยศิลป โรงเรียนทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10290. นางพรทพิยแ ไชยองคแการ โรงเรียนทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10291. นางวลารัตนแ กุลธรวฒันา โรงเรียนทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10292. นางวาสนา พวงบบุผา โรงเรียนทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10293. นางสุนิตยแ จันต฿ะวงศแ โรงเรียนทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10294. นายขวญัชัย ใจคะจัด โรงเรียนทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10295. นางกฤษฎาภรณแ กิ่งโต฿ะทอง โรงเรียนทาเหนือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10296. นางมนชยา ทพิยแวงคแ โรงเรียนทาเหนือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10297. นางอุบลวรรณ ขันแข็ง โรงเรียนทาเหนือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10298. นางนงลักษณแ ภริมยแวงษแ โรงเรียนเทพเสด็จวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10299. นายอินทร ชมชื่น โรงเรียนเทพเสด็จวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10300. นางสกาวเดือน รัตต฿ะใส โรงเรียนธรรมราชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10301. นางสาวดาราพร ขัติยะ โรงเรียนบานกอสะเลียม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10302. นางกาญจนา ตันพรหม โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10303. นางนันทกิา ชัยมงคล โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10304. นางพชัรี พงษแรามัญ โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10305. นางเมทนิี ปใญญากาศ โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10306. นางกัลยารัตนแ ปใญทจักรแ โรงเรียนบานแชชาง(เทพนานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10307. นางสาวเพญ็ศรี สุริยะปอู โรงเรียนบานดอนปนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10308. นางนาฎเฉีลยว จันตา โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10309. นายวชัระพงษแ ปงใจ โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10310. นางสาวผกาพรรณ อินโปธา โรงเรียนบานบวกคาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10311. นางสาวอุไร มหาพรหม โรงเรียนบานบวกคาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10312. นางกานดา รักชาติ โรงเรียนบานบอสรางนรากรประสาท คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10313. นางเหรียญทอง สุขสวาสด์ิ โรงเรียนบานบอสรางนรากรประสาท คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10314. นางกาญดา แสงคํา โรงเรียนบานบอหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10315. นางศุภรักษแ ใหมชมภู โรงเรียนบานบอหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10316. นายทองคํา ทองเจือ โรงเรียนบานปางแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10317. นายวทิยา ปอูมเสมาพทิกัษแ โรงเรียนบานปาุง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10318. นางรุจิรัตนแ โชตินิสากรณแ โรงเรียนบานปาุปอูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10319. นางอรชร ริยะกาศ โรงเรียนบานปาุปอูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10320. นางสาวยุพนิ คําจิณะ โรงเรียนบานปาุไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10321. นางสาวอนงคแ บวัปาย โรงเรียนบานปาุไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10322. นางสุภาภรณแ สุวรรณา โรงเรียนบานปาุไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10323. นายเฉวก พญามงคล โรงเรียนบานปาุไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10324. นายวเิชียร อุมออนศรี โรงเรียนบานปาุไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10325. นางจิราภรณแ นันตากูล โรงเรียนบานปาุเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10326. นางสาวพชัฎาภรณแ คํารินทรแ โรงเรียนบานปาุเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10327. นายเดชแกว ขันคํา โรงเรียนบานโปงุกุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10328. นายบญุเกื้อ เพช็รประกอบ โรงเรียนบานโปงุกุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10329. นางเทยีมใจ ดาวรัตนแ โรงเรียนบานโปงุนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10330. นางสาวจินตนา สุทธสาสแน โรงเรียนบานโปงุนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10331. นางสาววราภรณแ ลับปใญญา โรงเรียนบานโปงุนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10332. นางผองภาใย คําฝใ็น โรงเรียนบานมวงโตน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10333. นางจิรัชยา พรหมกันธา โรงเรียนบานแมจอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10334. นางสิริรัตนแ ภาวะเดช โรงเรียนบานแมจอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10335. นางสุภาพร พนัธุแเกษม โรงเรียนบานแมจอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10336. นางธดิาพรรณ จันทรแเทพ โรงเรียนบานแมดอกแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10337. นางสาววราภรณแ จันทสูตร โรงเรียนบานแมดอกแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10338. นางอรวรรณ เปีๆยมสุข โรงเรียนบานแมดอกแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10339. นายอดิศร เคหไพบลูยแ โรงเรียนบานแมดอกแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10340. นางกัญจนา พริบไหว โรงเรียนบานแมปคูา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10341. นางประคอง สุวรรณชื่น โรงเรียนบานแมฮอยเงิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10342. นางพสิมัย เฉลียว โรงเรียนบานแมฮอยเงิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10343. นางหริณยาภรณแ คิดชัย โรงเรียนบานรองขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10344. นางอัมพร บณิฑวหิค โรงเรียนบานรองขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10345. นางสวางจิต แกวยานะ โรงเรียนบานลวงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10346. นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบานลวงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10347. นางกาญจนา มงคลสิงหแ โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10348. นางเกตุธดิา จินานาง โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10349. นางทองพนู พึ่งฟุุมแกว โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10350. นางนัยนแปพร รัตนประชารมยแ โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10351. นางพรทพิยแ วงคแมาน โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10352. นางพรพมิล ทามี โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10353. นางรวงทอง เนียมงาม โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10354. นางวชัราพร สุภาศรี โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10355. นางสาวพกิุล ตันดี โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10356. นางโสภา ศรีบาง โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10357. นางหญิง หงษแรัตนแ โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10358. นางอรสา กุณาเงิน โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10359. นางอําพร แสงสุข โรงเรียนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10360. นางศจีพรรณ ไตวลัยแ โรงเรียนบานหนองโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10361. นางศรีวรรณ คําใจ โรงเรียนบานหนองโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10362. นางสายรุง ใจคําปใน โรงเรียนบานหนองโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10363. นางสาวลําดวน สุภามา โรงเรียนบานหนองโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10364. นางกัลยรัตนแ สะเอียบคง โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10365. นางกาญจนา จินกลับ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10366. นางกานตแสินี อิทธพินัธุแกุล โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10367. นางขัติยา ปยิะรังษี โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10368. นางคัคนานตแ ทพิยแบญุ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10369. นางจันธภิา กิติกูล โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10370. นางชมพนูุท ไชยชนะ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10371. นางถนอมจิต ปิๆนหยา โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10372. นางทองพนู เรือนมูล โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10373. นางธนัยนันทแ ฝในดีกรเกียรติ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10374. นางนงนุช สุอังคะ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10375. นางนรินทรแศิริ ภริมยแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10376. นางบญุทวิา จิระอรุณ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10377. นางบญุศิล หวลเงิน โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10378. นางบษุบา อาตมียะนันทแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10379. นางปานทพิยแ ต้ังตระกูลเจริญ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10380. นางปยิธดิา รัตนาพทิกัษแเทพ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10381. นางพรทพิยแ พรุิณทรณแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10382. นางพรศิลป บญุปราบ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10383. นางพชัรา ต฿ะวงคแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10384. นางพชัรินทรแ หนิหนุน โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10385. นางพณัณแชิตา เรืองสุริยะ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10386. นางพทุธชาด มณีขัติ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10387. นางยุพา มานะบญุ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10388. นางรพนิาย พริิยะพาณิชยแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10389. นางวรัชยา ลํานวล โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10390. นางวรัญญา สําเภาลอย โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10391. นางวนัทนา พรหมชนะ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10392. นางวารุณี ณ ลําปาง โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10393. นางวารุณี ภกัดีวงษแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10394. นางวริาชินี สุกิน โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10395. นางวณีา พญาพรหม โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10396. นางศรีวรัิช ศิริรัตนแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10397. นางศศิธร ครินชัย โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10398. นางสนธยา สารสมุทร โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10399. นางสมสมัย ญาติฝูง โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10400. นางสายสุนียแ วรีะพนัธุแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10401. นางสาวจรัญญา สมสงวน โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10402. นางสาวชมัยพร อุดคํา โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10403. นางสาวชลธชิา โปธา โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10404. นางสาวชลวภิา เฟืๆองกาญจนแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10405. นางสาวทศันียแ เจริญยิ่ง โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10406. นางสาวพรนิภา กาชะนะ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10407. นางสาวมารียา มณีวรรณ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10408. นางสาวรุงทพิยแ สุภาพ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10409. นางสาวลัดดา ดวงแกวเรือน โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10410. นางสาวศิริรัตนแ งามประจบ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10411. นางสาวสุพรรษา โประธา โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10412. นางสาวสุรภี วงศแไพบลูยแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10413. นางสาวเสาวภาคยแ ชางสุวรรณ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10414. นางสาวหรรษา วภิาตะศิลปนิ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10415. นางสาวอรพรรณ แดงทองดี โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10416. นางสาวอุมาฤทยั สุวรรณขจร โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10417. นางสุภภคั กันหาประกอบ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10418. นางหทยัทพิยแ แสงมีอานุภาพ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10419. นางอรรณกุล อินทวงคแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10420. นางอรุณี นนทมาลยแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10421. นางอรุณี บญุสูง โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10422. นางอัญชลีพร ขันยาว โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10423. นางอัญชัน ใจแกว โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10424. นางอัมพร วงศแวฒันา โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10425. นายคะเณยะ ออนนาง โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10426. นายฐาปนิก พญามงคล โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10427. นายณรงศักด์ิ เมธชีุติกุล โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10428. นายณรัช ธนิตจารุกุล โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10429. นายเดชา ตาคํา โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10430. นายทวี โถเงิน โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10431. นายเทพวทิกัษแ บญุชู โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10432. นายธนภณ ไชยชนะ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10433. นายธรีะศักด์ิ ยะวงคแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10434. นายนิมิตร สิทธศุิภเศรษฐแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10435. นายบณัฑิต เพชรอําไพ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10436. นายประชา วรีวฒันแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10437. นายพมิล พรหมเทศ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10438. นายภวูดล อัคนิถิน โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10439. นายโยธนิ อายพงิคแชัย โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10440. นายลัทธวฒันแ สอนศรีนุสรณแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10441. นายวชิระ ครินชัย โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10442. นายเศรษฐศักด์ิ แสงลี โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10443. นายสมเกียรติ แปงคํา โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10444. นายสมหมาย สุวกิาโล โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10445. นายสุรเดช คนตรง โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10446. นายสุรพล คุณยศยิ่ง โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10447. นายอนุชิต มังคราช โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10448. นายอําพล ปใญญา โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10449. นายเอนก สุขพงิคแ โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10450. วาที่รอยตรีพงศกร บญุญานุกูล โรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10451. นางนงลักษณแ ไชยเดชาสวสัด์ิ โรงเรียนปาุปอูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10452. นางโมลี ริญญา โรงเรียนปาุปอูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10453. นายนําชัย สารธรรม โรงเรียนปาุปอูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10454. นางขวญันา คําหมื่น โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10455. นางจรินทรแดา กันทะมาลี โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10456. นางชลิดา หมื่นแสน โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10457. นางชุติมา จอมวญิญาณแ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10458. นางนงเยาวแ ฟองคํา โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10459. นางนิ่มนวล ปติากรุณา โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10460. นางเนาวรัตนแ ณ สุวรรณ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10461. นางปรียา พนัธุแเกษม โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10462. นางพวงพรรณ คํายอง โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10463. นางพิมพแภคนันทแ บณุยธาดา โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10464. นางมณี ชัยพวิงคแ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10465. นางรสรดา ศรีไชย โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10466. นางรังสิมา ศรีวรกุล โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10467. นางรําพรรณ หอเจริญ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10468. นางลัดดาวลัยแ ชางเงิน โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10469. นางแวนดา ฉิมพลียแ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10470. นางศิริวรรณ ประวงั โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10471. นางสมศรี อารียแหนู โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10472. นางสาวจันทรแทิมา มานุษยานนทแ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10473. นางสาวเจนจิรา ลุนละวนั โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10474. นางสาวดวงเดือน อินทะชัย โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10475. นางสาวเนตรชนก เวยีนเส้ียว โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10476. นางสาวพัชรินทรแ บญุธรรม โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10477. นางสาวมนทิกานตแ วมิลสันติรังษี โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10478. นางสาวรัสรินทรแ ศศิววิฒันแกุล โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10479. นางสุวรรณี มณีรัตนแ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10480. นางแสงเดือน ใบง้ิว โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10481. นางอรอนงคแ สามหงษแ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10482. นางอังคณา พวงสายใจ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10483. นางอัญชนา มานะกิจ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10484. นายไกรศิลป กาวลิะ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10485. นายธชัชัย ดิมู โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10486. นายวฑูิรยแ ญาณบญุ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10487. นายสุชาติ เกตุแกว โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10488. นายอาทติยแ คุณยศยิ่ง โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10489. นายอุทยั นะกะ โรงเรียนพระหฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10490. นางจุฑามณี มณีมอญ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10491. นางฉันทนา ธรรมขัติยแ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10492. นางนราพร สิงคิวรัิตนแ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10493. นางนฤมล คําธรวงคแ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10494. นางนลทพร ปใญญา โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10495. นางพชัรินทรแ สุวรรณ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10496. นางพฒันา ภคัเกษม โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10497. นางพมิประภา ผลแกว โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10498. นางรุจิรา แสงชวง โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10499. นางวชัรา ศิรินิรันดรแ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10500. นางศุภณี อัจฉริยชัยบดี โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10501. นางสาวกันยา เอื้อสถิตพงคแธร โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10502. นางสาวชลทพิา ศัทธาชีพ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10503. นางสาวพรพมิล วริิยามโนสิทธิ์ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10504. นางสาววรารัตนแ เบญ็จนิรัตนแ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10505. นางสาวสุทศันียแ บญุมี โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10506. นางสุธดิา บวัลอยลม โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10507. นางสุพตัรา จงชานสิทโธ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10508. นายรัตนพรหม เย็นฉ่ํา โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10509. นายสุกิจ จินะเปๅงกาศ โรงเรียนพงิครัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10510. นางจิราวรรณ ไชยอัมพรจิตร โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10511. นางชลิดา วจิิตรกําเหนิดกุล โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10512. นางดวงเดือน สิงหราช โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10513. นางนันทกิานตแ อาชีวะ โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10514. นางนุชจรินทรแ คุณารูป โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10515. นางเบญญาภา อินทะจักรแ โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10516. นางปราณี คําผง โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10517. นางปยินาฏ อังอนุสรณแ โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10518. นางสาวพิชญาภัค โนลา โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10519. นางสาวมาลี อานันทนะ โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10520. นายวสูิตร ไชยอัมพรจิตร โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10521. วาที่รอยเอกไชโย ยาสมุทรแ โรงเรียนพทุธโิศภน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10522. นางธนัยแณภทัร วรภฏั โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10523. นางวนัเพญ็ สุขเกษม โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10524. นางศศิธร คําวนิิจ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10525. นางสาวกนษิฐรินทรแ พลศักด์ิ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10526. นางสาวเจริญศรี ศรีจันทรแดร โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10527. นางสาวพวงไพร สายสกล โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10528. นางสาวลําจวน รัตนบรีุ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10529. นางสาววารุณี ธจิิตตัง โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10530. นางสาววิลาวรรณ อินสุวรรณ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10531. นางสาวสุภาพร กาวลิ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10532. นายฐานกร เทรเวส โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10533. นายธราดร จันทรแแสง โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10534. นายยุทธศักด์ิ สินธพุงศแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10535. นายอนุศักด์ิ นิธภิทัราภรณแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10536. นายอนุวฒันแ วภิาคธาํรงคุณ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10537. นางตมิสา วบิลูยแเกียรต์ิ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10538. นางผองศรี เอื้อมไพโรจนแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10539. นางพชัรินทรแ สอาดลวน โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10540. นางรุงอรุณ ชัยเขต โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10541. นางสาวกรรณิกา ทรงสัตยแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10542. นางสาวพรอมพร รังสิยานนทแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10543. นางสาวภทัรภร กัมปนาทบวร โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10544. นางสาววิภาภรณแ สุภารัตนแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10545. นางสาวศากุล ตานะเศรษฐ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10546. นางสาวสกลุรัตนแ ชุมเมืองเย็น โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10547. นางสุธรีา เขียวสนุก โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10548. นางสุพรรณา อินทรรัสมี โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10549. นางสุรียแรัตนแ วรรคตอน โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10550. นางเสาวลักษณแ ศรีไม โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10551. นายจิรศักด์ิ ศณีสุขประภสัสร โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10552. นายแดน สุวรรณ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10553. นายประกิต รัศมีมารียแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10554. นายประดิษฐแ วางวงศแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10555. นายภาสกร พระนุรักษแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10556. นายยุทธนา สุรพนัธุแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10557. นายโยเซฟ คําตุย โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10558. นายวทิยา ดวงจิต โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10559. นายสมชาย พทุธมิา โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10560. นายสุวชั เกียรติมณีรัตนแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10561. นายสุวทิยแ ปใญโญกลาง โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10562. นายอภเิชษฐแ ชานุวตันแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10563. นายอภสิิทธิ์ สมุทเฉทวรัิตนแ โรงเรียนมงฟอรแตวทิยาลัย แผนกประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10564. นางพกิุล วงคแเกียรติ โรงเรียนแมโปงุประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10565. นางสาวเนตรรติกานตแ เทยีนเลาแสน โรงเรียนแมโปงุประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10566. นายธรีภทัร ทองบญุ โรงเรียนแมโปงุประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10567. นายนรินทรแ สามใจ โรงเรียนแมโปงุประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10568. ดร.ศิริพร สลาปใน จินะนา โรงเรียนแมโปงุประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10569. จ.ส.ต.พงศแอนันตแ แสงบญุ โรงเรียนแมฮอยเงิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10570. นายวเิชียร ริยะกาศ โรงเรียนแมฮอยเงิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10571. นางคณิศร ตาสี โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10572. นางจิราพชัรแ เจริญเขษมมีสุข โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10573. นางฟองคํา วเิศษศรี โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10574. นางสาวดวงชีวนั อํารุงพนา โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10575. นางสาวนันทริา นุกา โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10576. นางสาวมัทนา กองชัย โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10577. นางสาวรําไพ คําจีน โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10578. นางอนงคแ ทองดี โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10579. นายวนัชัย สินันตา โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10580. นางปใทมาภรณแ มวงทมิ โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10581. นางเจียมใจ วชิญะกรสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10582. นางฎารุณี เล็นคํา โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10583. นางนัฐกชพร สุรางคุปกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10584. นางบงกช ทรรทรานนทแ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10585. นางเบญจมาภรณแ สืบนอย โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10586. นางประไพพร ไชยศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10587. นางพทัธนันทแ ศรีประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10588. นางพมิพนิันทแ เตียวประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10589. นางวลิาณี โสวรรณาการ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10590. นางศุภทัรา สุทาชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10591. นางสมจิต หาญจริง โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10592. นางสายฝน คิดการงาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10593. นางสาวกาญจนา พรมมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10594. นางสาวเกษณี พณิเสนาะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10595. นางสาวนฤมล คงเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10596. นางสาวฤทัยรัตนแ ชุนนะวรรณแ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10597. นางสาววรีี เอื้อวฒันาเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10598. นางสาวสิริกร กลวยักลาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10599. นางสาวอบุลรัตนแ ศรีวรกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10600. นางสินีนาฏ สรางสุขดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10601. นางสุวราภรณแ กันทรวชิัยวฒันแ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10602. นางอรุณี จําเกิด โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10603. นายสมยงคแ คําเหมือดแอ โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10604. นางอัมภาพร จันทรแกระจาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10605. นางศิรินทร สุจันทรแทา โรงเรียนวชิรวทิยแฝุายประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10606. นางสาวจรรยา ประพณิพงศา โรงเรียนวชิรวทิยแฝุายประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10607. นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร โรงเรียนวชิรวทิยแฝุายประถม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10608. นางสาวปใจฉิมาพร เสมมหาศักด์ิ โรงเรียนวชิรวทิยแฝุายมัธยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10609. นางสาวพรพมิล สมอ โรงเรียนวชิรวทิยแฝุายมัธยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10610. นางสาวสุพรรณี ไพรศรีจันทรแ โรงเรียนวชิรวทิยแฝุายมัธยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10611. นายกฤษณแ จันทะวงคแ โรงเรียนวชิรวทิยแฝุายมัธยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10612. นางกุญทรัพยแ แสนมงคล โรงเรียนวดัขวงสิงหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10613. นางพวงทอง กีฬาแปง โรงเรียนวดัขวงสิงหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10614. นางศุฑาพร ฮุนภกัด์ิดี โรงเรียนวดัขวงสิงหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10615. นางพชีรียาภรณแ อิศราภรณแ โรงเรียนวดัขะจาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10616. นางเพญ็ทวิา อินทวงศแ โรงเรียนวดัขะจาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10617. นางอัมพร สุคํามา โรงเรียนวดัขะจาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10618. นางนฤณี พชิญสถิต โรงเรียนวดัเจ็ดยอด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10619. นางกรรณิกา อินทวงศแ โรงเรียนวดัชางเค่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10620. นางนฤมล ภริมยแ โรงเรียนวดัชางเค่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10621. นางลําดวน ศรีพรหมมาศ โรงเรียนวดัชางเค่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10622. นางสาวบษุยา โลหแเพช็ร โรงเรียนวดัชางเค่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10623. นางสาวระติวลัยแ ทองกูล โรงเรียนวดัชางเค่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10624. นายเกริกเกรียงไกร ทองคลาย โรงเรียนวดัชางเค่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10625. นายณรงคแฤทธิ์ ออนจันทรแ โรงเรียนวดัชางเค่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10626. นายสุพจนแ สุรีต๊ิบ โรงเรียนวดัชางเค่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10627. นางเขมจิรา อุนแกว โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10628. นางธวลักร ทองนาค โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10629. นางนภาพร สุวรรณขัดศรี โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10630. นางพรพรรณ เมืองสุวรรณ โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10631. นางพชัรา อนุรักษแ โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10632. นางมยุรฉัตร ประทศิ โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10633. นายบญุเกิด กันทะอินทรแ โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10634. นายประเวศ นะคํา โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10635. นายสามารถ เฟืๆองฟกูิจการ โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10636. นายสุขสันต์ิ จันลาวงศแ โรงเรียนวดัดอนจั่น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10637. นางสุรพรรคแ อาจรอด โรงเรียนวดัดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10638. นางสํารวย ไชยสาร โรงเรียนวดัทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10639. นางเขมิกา วงศแใหญ โรงเรียนวดัปาุขอยใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10640. นางเยาวรัตนแ เพช็รแรัตนแ โรงเรียนวดัปาุขอยใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10641. นางสุนทรี ปิๆนคํา โรงเรียนวดัปาุขอยใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10642. นางอรุณวรรณ วรรณเลิศ โรงเรียนวดัปาุขอยใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10643. นางเกษร กาพยแไชย โรงเรียนวดัปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10644. นางบญุญิตา ศรกิจ โรงเรียนวดัปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10645. นางพวงผกา ขัดผาบ โรงเรียนวดัปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10646. นางสาวณภติา ศิริมงคลภคั โรงเรียนวดัปาุแดด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10647. นางประพมิภร มณีกุล โรงเรียนวดัปาุตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10648. นางปาริชาติ จิน฿ะ โรงเรียนวดัปาุตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10649. นางปยินุช บวัประเสริฐยิ่ง โรงเรียนวดัปาุตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10650. นางพรรณจิตรแ เขื่อนเพชร โรงเรียนวดัปาุตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10651. นางวไิลวรรณ จันทรแศรี โรงเรียนวดัปาุตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10652. นางอุทยัวรรณ โสภา โรงเรียนวดัปาุตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10653. นางอุษา หาญฤทธิ์ โรงเรียนวดัปาุตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10654. นางสิริรัตนแ พวงยอด โรงเรียนวดัเปาสามขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10655. นางบวัเล่ือน ปใสสวาท โรงเรียนวดัเมืองสาตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10656. นางสาวลักขณา รอดศัตรู โรงเรียนวดัเมืองสาตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10657. นายสุรพล มาลัย โรงเรียนวดัเมืองสาตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10658. นางจิตตนันทแ ธรรมบญุ โรงเรียนวดัรองออ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10659. นางนงนุช สุวรรณบํารุง โรงเรียนวดัรองออ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10660. นางมลชญา หนิศรีสุวรรณ โรงเรียนวดัรองออ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10661. นางสาวกัญญารัตนแ คําดา โรงเรียนวดัลานตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10662. นายดนัย ถนอมจิตร โรงเรียนวดัลานตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10663. นางพรพมิล วงศแแสง โรงเรียนวดัวงัสิงหแคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10664. นางยุคลธร โรจนแวทิยาธร โรงเรียนวดัวงัสิงหแคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10665. นายธนะสิทธิ์ วศินพพิฒันแ โรงเรียนวดัวงัสิงหแคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10666. นางธญัลักษณแ ชริยากร โรงเรียนวดัสันกลางเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10667. นางสุภาลักษณแ ภมูิมณี โรงเรียนวดัสันกลางเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10668. นายยงยุทธ วงศแชัย โรงเรียนวดัสันกลางเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10669. นางณัฐพร บญุจันทรแ โรงเรียนวดัสันโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10670. นางกาญจนแทพิยแ ยืนธรรม โรงเรียนวดัสันปาุคา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10671. นางเพชรรัตนแ ปใญญาใจ โรงเรียนวดัเสาหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10672. นางพชัรี สุวรรณโน โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10673. นางสาวจีรวรรณ สุวรรณ โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10674. นางสาวปาริชาติ คําลือ โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10675. นางสุรียแ ขาวสวย โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10676. นางเสาวนียแ ใจยา โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10677. นางอาภรณแ สมณะ โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10678. นายเจริญ คําวงศแปนิ โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10679. นายหศันัย ไชยวงศแ โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10680. นางสุภาวดี นามวงคแ โรงเรียนวดัหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10681. นายกฤชวรณัฏฐแ คะใจ โรงเรียนวดัหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10682. นายพทิยา สุรินทรแเปา โรงเรียนวดัหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10683. นางจันทวรรณ โพธิภ์กัดี โรงเรียนวชิัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10684. นางนภาพร อิ่มทรัพยแ โรงเรียนวชิัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10685. นางสาวนิรมล บางชัยภมูิ โรงเรียนวชิัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10686. นางสาวพรกมล บวัมาก โรงเรียนวชิัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10687. นางสาววณิชยา ทาสุภา โรงเรียนวชิัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10688. นางสาวอาภรณแ จรัสพนัธุแกุล โรงเรียนศรีเนหแรู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10689. นางชัฎนันทแ อูปคํา โรงเรียนสวนเด็กสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10690. นางสาวอัญชลี ไทยใจอุน โรงเรียนสวนเด็กสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10691. นางสุวจี ปมิปา โรงเรียนสวนเด็กสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10692. นางสาวพลอยณภัทรแ ชมชื่น โรงเรียนสังวาลยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10693. นางพกิุล พื้นอินต฿ะศรี โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10694. นางพสิมัย พพิฒันแจริยา โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10695. นางวลัภา อภยัใจ โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10696. นางมธรุส อินสอน โรงเรียนสารสาสนแวเิทศลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10697. นางสรรสนียแ วงธญักรณแ โรงเรียนสารสาสนแวเิทศลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10698. นางสาวพณิรี เวชสุคํา โรงเรียนสารสาสนแวเิทศลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10699. นางสาวพิมพรรณ ใหมเขียว โรงเรียนสารสาสนแวเิทศลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10700. นางสาวศรีแพร ธนะขวาง โรงเรียนสารสาสนแวเิทศลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10701. นางอรจิรา จินจํา โรงเรียนสารสาสนแวเิทศลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10702. นายพสิิษฐแ เอี่ยมละออ โรงเรียนสารสาสนแวเิทศลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10703. นายภชุชงคแ จันทรางกูร โรงเรียนสารสาสนแวเิทศลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10704. นางสุณียแ สวนศรี โรงเรียนสารสาสนแวเิทศลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10705. นางจันทรแฉาย ปาระกอน โรงเรียนหมูบานสหกรณแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10706. นางสาวนันทนา เทพเที่ยง โรงเรียนหมูบานสหกรณแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10707. นางจิรภรณแ เดชนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10708. นางฐิติรัตนแ นาคทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10709. นางณัชชา แกนธยิา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10710. นางดวงฤทยั ประเสริฐสังขแ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10711. นางตติยา ไผวงษแ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10712. นางนันทนา ทางาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10713. นางประไพ ฤทธิป์ใญจะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10714. นางผานิต ลามกิจจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10715. นางภทัรา เพิ่มทนัจิตตแ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10716. นางลินลดา เชาวแมนัส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10717. นางสาวทพิวลัยแ หลานรักษแ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10718. นางสาวปใณณแธชิา ถนนนอก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10719. นางสาวสุทธิกานตแ เบญ็มาตรแ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10720. นางสาวสุมารินทรแ สุวรรณคร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10721. นางสุรางคแ สุวรรณหลอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10722. นายปติิพงษแ วญิญาณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10723. นายมาโนช นันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10724. นางนภศวรรณแ ยะมะโน โรงเรียนอนุบาลบานทอเมืองลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10725. นางศรีทอง คุณาจันทรแ โรงเรียนอนุบาลบานทอเมืองลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10726. นางสุวดี วชัรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบานทอเมืองลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10727. นางเสาวภา พรหมนา โรงเรียนอนุบาลบานทอเมืองลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10728. นางสาวพรทพิยแ กิจจนะพานิช โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10729. นางสาวพพิฒันา สมบรูณแชัย โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10730. นางวฒันา ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10731. นางสาวยุพา สุกันธา โรงเรียนอนุบาลสุมาลี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10732. นางนุชจรินทรแ แกววงวาล วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10733. นางสาวเขมิกา สุภาษี วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10734. นางสาวพิลาวรรณ พริิยะโภคัย วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10735. นางสาวมยุลียแ ไชยลังการแ วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10736. นางสิริมา ประสาทแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10737. นายชูชาติ ยิ่งวฒันากิจ วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10738. นายทวี กันธะวงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10739. นายธรนินทรแ นิ่มเนตร วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10740. นายธรีะศักด์ิ ปะมาละ วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10741. นายนรินทรแ ชื่นชอบ วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10742. นายประเสริฐ ล้ินฤาษี วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10743. นายพฤทธกิร คําสิบ วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10744. นายพชัรพงศแ ศรีอุดร วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10745. นายภาสกร พวงสายใจ วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10746. นายเอนก นครรัตนแ วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10747. นายอาทติยแ ประสาทแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10748. นางสาวรสสุคนธแ ลําจวน วทิยาลัยเทคโนโลยีเมโทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10749. นางสุชาดา บาลี วทิยาลัยเทคโนโลยีเมโทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10750. นางอมราวดี คุณยศยิ่ง วทิยาลัยเทคโนโลยีเมโทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑
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10751. นายนพดล จิระนันทราพร วทิยาลัยเทคโนโลยีเมโทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10752. นายพเิชษฐ ธรรมจักร วทิยาลัยเทคโนโลยีเมโทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10753. นายสุรัช ทองแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีเมโทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10754. นายเสกสรร การใจเย็น วทิยาลัยเทคโนโลยีเมโทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10755. วาทีร่อยตรีปานประทปี แสงเมือง วทิยาลัยเทคโนโลยีเมโทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10756. นางจารุวรรณ คันธวธิรู วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10757. นางณิชาภา มะโนวงศแ วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10758. นางนารีรัตนแ มูลใหม วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10759. นางรวมิาศ บรรจง วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10760. นางวนัทนา ถวลิศักด์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10761. นางวนัเพญ็ ววิฒันเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10762. นางสมคิด เยาวแวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10763. นางสายชล หสัดี วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10764. นางสาวธนัยแฐรัต ปยิะนัธณิน วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10765. นางสาวเรืองนติยแ ปใญโญ วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10766. นายชัช อุนบญุธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10767. นายวราวฒิุ สาริกบตุร วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10768. นางศิริรัตนแ ชุมสาย ณ อยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการ เชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10769. นางภชัณิชา พทุธปวน วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10770. นายโกศล ศรีสุพรรณ วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10771. นายพเิชษฐแ แกวมาลา วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10772. นายพรีพฒันแ นุชวณิชกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10773. นายไพโรจนแ รัตต฿ะใส วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10774. นายศิริรัตนแ โอษฐสัตยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10775. นายสิทธชิัย อินชัย วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10776. นายสุชาติ ไชยวงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10777. นายสุริยา สิทธคํิา วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10778. นายอโนเชาวแ มโนสกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10779. นายอํานวย วชิัยรัตนแ วทิยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10780. นายเจตยแ สะสะรมยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10781. นายเดช ศิรินาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10782. นายโสภณ โปธนิันทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10783. นางเกษร โพธิศ์รี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10784. นางสาวประพณิศิริ อินทธริา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10785. นางสุภา วริิยภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

10786. นางดวงดาว อุตะมัง โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10787. นางพรศรี หนันต๊ิ โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒
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10788. นายสมยศ เอื้อจิตสันติ โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10789. นางศิริพร อนันตปใญญาพงศแ โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10790. นายศรัณยแ จอมแปง โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10791. นางสายทอง แวนจันทรแ โรงเรียนชลประทานเขือ่นแมกวง จิราธวิฒันแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10792. นางสาวสมนึก ไชยวฒิุ โรงเรียนชลประทานเขือ่นแมกวง จิราธวิฒันแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10793. นายเรืองเดช ธมิะโน โรงเรียนชลประทานเขือ่นแมกวง จิราธวิฒันแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10794. นายจักรกฤษณแ เปีๆยมประสงคแ โรงเรียนชุมชนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10795. นายอภเิชษฐแ วฒันวรกุลเลิศ โรงเรียนชุมชนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10796. นางพรศรี เชียงพรหม โรงเรียนชุมชนวดัชอแล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10797. นางวนัทนียแ ซาวคําเขตตแ โรงเรียนชุมชนวดัชอแล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10798. นางสิริพรรณ บญุตอม โรงเรียนชุมชนวดัชอแล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10799. นางศิริลักขณา คําสาร โรงเรียนชุมชนสหกรณแนิคมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10800. นางกัญญาพชัร ดํารงเกียรติยศ โรงเรียนเชียงใหมมัธยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10801. นางอรวรรณ บวัสา โรงเรียนเชียงใหมมัธยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10802. นายธณกฤษ จันทบรีุ โรงเรียนเชียงใหมมัธยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10803. นายศักด์ิกําพล ลลิตพสิิฐ โรงเรียนเชียงใหมมัธยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10804. นายศุภวชิญแ ดามัสวนิวงศแ โรงเรียนเชียงใหมมัธยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10805. นางทองเหรียญ แกวนา โรงเรียนทรายทองราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10806. นางปยิมาศ พทุธโส โรงเรียนทรายทองราษฏรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10807. นายกิตติพงศแ กาบคํา โรงเรียนบานกิ่วเสือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10808. นางนงลักษณแ ไชยทพิยแ โรงเรียนบานเขื่อนผาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10809. นางกันยารัตนแ กาญจนพนัธุแบญุ โรงเรียนบานเจดียแแมครัว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10810. นางเปรมจิต ชนะวฒันแ โรงเรียนบานเจดียแแมครัว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10811. นางศิริวรรณ ภทัรินทรแ โรงเรียนบานเจดียแแมครัว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10812. นางสาวอรรถนารถ บญุเกิด โรงเรียนบานเจดียแแมครัว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10813. นางพรพมิล สามสาย โรงเรียนบานแจงกูเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10814. นางสาวกัญญา เสารแแกว โรงเรียนบานแจงกูเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10815. นางสุภา สิทธริาช โรงเรียนบานแจงกูเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10816. นางอําไพ บดิขุนทด โรงเรียนบานแจงกูเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10817. นายทวี สุทธวิงศแ โรงเรียนบานแจงกูเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10818. นางสาวกาญจนา เกิดอาย โรงเรียนบานชางใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10819. นายเสนหแ หอมสะอาด โรงเรียนบานดอนแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10820. นายเจริญ ฉันทะธรรม โรงเรียนบานดอนแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10821. นางนาฏอนงคแ กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนบานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10822. นางเบญจวรรณ บางแกว โรงเรียนบานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10823. นางรัชนี ปรางรัตนแ โรงเรียนบานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10824. นางวไิล เสือเรือง โรงเรียนบานทบัเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒
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10825. นางชะออน พรมญาน โรงเรียนบานทาเกวยีน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10826. นางสาวทวสุีข ตันเทวี โรงเรียนบานทาเกวยีน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10827. นางเพญ็ศิริ โสธรประภากร โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10828. นางลําดวน สุริยวรรณ โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10829. นางวรัตชนันตแ ทองประชุม โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10830. นางสิริพร ชาตาบญุ โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10831. นายวลัลภ ไววอง โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10832. นางจรรยา เพยีรงาม โรงเรียนบานนาบญุโหลงขอด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10833. นางอรุณี สมบรูณแ โรงเรียนบานนาบญุโหลงขอด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10834. นายอํานวย เรียนยอย โรงเรียนบานนาบญุโหลงขอด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10835. นายดํารงศักด์ิ เขตวงั โรงเรียนบานน้ําริน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10836. นางอํานวย อินทวงศแ โรงเรียนบานบวกเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10837. นายสนิท วงคแวบิลูยแ โรงเรียนบานบวกเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10838. นายสุเทพ เนตรคํายวง โรงเรียนบานบวกเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10839. นางประคอง เสรีกุล โรงเรียนบานบวกหมื้อ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10840. นางพกิุล ปิๆนแกว โรงเรียนบานบวกหมื้อ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10841. นางสาวพมิใจ ใบชมภู โรงเรียนบานบอแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10842. นางสาวมยุรี ซาวจําปา โรงเรียนบานบอแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10843. นางสาวอัญชลี อินทกาโมทยแ โรงเรียนบานบอแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10844. นายชัชวาลยแ กันนางคแ โรงเรียนบานบอแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10845. นางนันทแนภสั ศิริเขตตแ โรงเรียนบานปง (อินทขิลวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10846. นางสาวผองพรรณ เขียวเจถะ โรงเรียนบานปง (อินทขิลวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10847. นางสาวศรีเวยีน ชัยมณี โรงเรียนบานปง (อินทขิลวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10848. นางเมตตา คําวงศแปนิ โรงเรียนบานปางขุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10849. นางเยาวนา พนัธุแแกว โรงเรียนบานปางขุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10850. นายทกัษณิ เมืองปงิ โรงเรียนบานปางขุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10851. นางเกวรินทรแ ปใญญาเรือง โรงเรียนบานปางไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10852. นางสุภาภรณแ พรหมชัย โรงเรียนบานปางไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10853. นางปยิะนุช เมืองปงิ โรงเรียนบานปางหวยตาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10854. นายบอลอย เลวงดีพงศแ โรงเรียนบานปางไฮ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10855. นายอรรถพล บาลยอ โรงเรียนบานปางไฮ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10856. นางนิตยา มันทะนา โรงเรียนบานปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10857. นางสาวเรนุกานตแ พงศแพสุิทธกิุล โรงเรียนบานปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10858. นางธญัญารักษแ บญุรสศักด์ิ โรงเรียนบานปาุลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10859. นายชํานาญยุทธ ชมภคํูา โรงเรียนบานปาุลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10860. นายสุริยัน ธะนา โรงเรียนบานปาุลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10861. นายรุงเรือง ไชยยา โรงเรียนบานปาุฮ้ิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒
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10862. นายเสนียแ กิตติศักด์ิธาดากุล โรงเรียนบานเปาูวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10863. นางวนิดา ถาวร โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10864. นายสิงหเนตร สุอังคะ โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10865. นางฐิตินัทที คําคุณ โรงเรียนบานโปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10866. นายจํารัส ไชยมงคล โรงเรียนบานโปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10867. นางชุตินันทแ คนอยู โรงเรียนบานพระนอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10868. นางพรรษา ตรีสงฆแ โรงเรียนบานพระนอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10869. นางจิราภรณแ ไชยวงั โรงเรียนบานเมืองกื้ด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10870. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง โรงเรียนบานเมืองกื้ด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10871. นางกฤษณา จันตานนทแ โรงเรียนบานเมืองขอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10872. นายสุวรรณ ปรีชา โรงเรียนบานเมืองขอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10873. นางนิ่มนวล ศรีกุณะ โรงเรียนบานแมไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10874. นายพจิิตร มีเพง็จันทรแ โรงเรียนบานแมไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10875. นายทรงวฒิุ สืบไชย โรงเรียนบานแมไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10876. นางขนิษฐา จิตรจริง โรงเรียนบานแมโจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10877. นางนุจรี สุเทนะ โรงเรียนบานแมโจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10878. นางพรรณิภา สิทธสัิงขแ โรงเรียนบานแมโจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10879. นางพมิลรัตนแ ขันธสะอาด โรงเรียนบานแมโจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10880. นายวชัรายุทธ ประกอบของ โรงเรียนบานแมตะมาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10881. นายสุธน นวลทมิ โรงเรียนบานแมตะมาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10882. นางงามจิตรแ จันทรแแกว โรงเรียนบานแมแต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10883. นางสาวนฤสรณแ ทบูอแก โรงเรียนบานแมโตเ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10884. นายประสิทธิ์ ขัตติมะ โรงเรียนบานแมโตเ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10885. นายปรีชา ตอตานา โรงเรียนบานแมโตเ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10886. นางนันทนา บริรักษแ โรงเรียนบานแมปใ้ง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10887. นางสาวเกษราภรณแ สุริยแวงศแ โรงเรียนบานแมปใ้ง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10888. นางสาวสุพรรษา คีรีธรีกุล โรงเรียนบานแมปใ้ง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10889. นางพชัรา มัทธวรัตนแ โรงเรียนบานแมปาคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10890. นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจ โรงเรียนบานแมปาคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10891. นายอาราม สาระจันทรแ โรงเรียนบานแมปาคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10892. นายธนิต อินทานุวฒันแ โรงเรียนบานแมปาคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10893. นางไพบลูยแ อุนเรือน โรงเรียนบานแมแฝก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10894. นางสาวรัตนา สาโท โรงเรียนบานแมแมม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10895. นางภาวณีิยแ พชัรศักด์ิศิริ โรงเรียนบานแมยอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10896. นางสาวสุจิรา สวหินิ โรงเรียนบานแมยางหา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10897. นางอูทอง ไชยมูล โรงเรียนบานแมยางหา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10898. นายอัครเดช กุณราชา โรงเรียนบานแมยางหา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒
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10899. นางพนิตพชิา จินาเคียน โรงเรียนบานแมลานคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10900. วาที่ร.ต.กติติพงศแ พลเยี่ยม โรงเรียนบานแมลานคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10901. นางพนมวรรณ จันทรแเลิศ โรงเรียนบานแมเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10902. นางทพิวรรณ อินต฿ะปา โรงเรียนบานแมแว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10903. นางนลินี สินวฒันานันทแ โรงเรียนบานแมแว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10904. นายนิติพนัธแ นิลพงศแ โรงเรียนบานแมแว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10905. นางสาวกัณธริศชา สกุลครู โรงเรียนบานแมสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10906. นางสาวอัปสร ศิลปาจารยแ โรงเรียนบานแมสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10907. นางอําไพ นาคมณี โรงเรียนบานแมสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10908. นางเสมอแข อภริมยานนทแ โรงเรียนบานแมแสะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10909. นางพมิพแใจ ยานะ โรงเรียนบานแมแสะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10910. นางเคลือวลัยแ พรพวง โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10911. นางจุรียแพร สมฤทธิ์ โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10912. นางประไพ ดานววิฒันแวงศแ โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10913. นางพนิดา กอรี โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10914. นางเพญ็ศรี อุดหนุน โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10915. นางมณีรัตนแ ยี่สารพฒันแ โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10916. นางวชัรีวรรณ หงษแสิบแปด โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10917. นางสุพนิ นาระทะ โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10918. นายเที่ยง หนอแกว โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10919. นายสายัณตแ กันธยิะ โรงเรียนบานริมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10920. นางศรัณรัตนแ สมทรง โรงเรียนบานศรีงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10921. นายประเสริฐ ศรีบญุเรือง โรงเรียนบานศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10922. นางสาวสการะ นิมมานเหมินทแ โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10923. นายนิคม คําโพธิ์ โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10924. นางจิรดา โอดเกล้ียว โรงเรียนบานสะลวงนอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10925. นายประเสริฐ แกววงษแ โรงเรียนบานสะลวงนอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10926. นางจินดาภรณแ พวงเพชร โรงเรียนบานสันคะยอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10927. นางทรงศรี ศิริจันทรแชื่น โรงเรียนบานสันคะยอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10928. นางปรายรุง พุมตระกูล โรงเรียนบานสันคะยอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10929. นางวนิดา รัชฎา โรงเรียนบานสันพระเนตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10930. นางสุดารัตนแ พดุหนอย โรงเรียนบานสันศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10931. นางอารี สายหมอก โรงเรียนบานสันศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10932. นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชน โรงเรียนบานหนองไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10933. นางประกายดาว ใจคําปใน โรงเรียนบานหนองไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10934. นางลัดดา กาวี โรงเรียนบานหนองไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10935. นางศิริพร เคหงั โรงเรียนบานหนองไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒
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10936. นางสายพณิ ติกอภชิาติ โรงเรียนบานหนองไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10937. นางสาวอัจฉรา พงษแเย็น โรงเรียนบานหนองไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10938. นายประวติั คํายอง โรงเรียนบานหนองไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10939. นายสงกรานตแ เดชปใญญา โรงเรียนบานหนองไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10940. นายอภศัิกด์ิ คําอาย โรงเรียนบานหนองบวัหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10941. นางศิรินทรแทพิยแ มาตระกูล โรงเรียนบานหนองปลามัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10942. นางสุรียแรัตนแ พรหมชนะ โรงเรียนบานหนองปลามัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10943. นายสุชาติ สุระอาษา โรงเรียนบานหนองปลามัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10944. นางสาวดรรชณี นินนาทโยธนิ โรงเรียนบานหนองปดิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10945. นายบญุเลิศ หนอแกว โรงเรียนบานหนองปดิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10946. นายสมบรูณแ มณีรัตนแ โรงเรียนบานหนองปดิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10947. นางกัญจนพร บญุพนิ โรงเรียนบานหนองมะจับ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10948. นางอภสิรา โปรงสุยา โรงเรียนบานหนองมะจับ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10949. นางธญัรมณ บญุเจริญ โรงเรียนบานหนองหาร (ทพิวนัอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10950. นางวไิลภรณแ สุจา โรงเรียนบานหนองหาร (ทพิวนัอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10951. นางชูชีพ กาบบวั โรงเรียนบานหลักปใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10952. นางพสิวาท ศรีบรีุ โรงเรียนบานหลักปใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10953. นางศิราณี แพงจันทรแ โรงเรียนบานหลักปใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10954. นางนงลักษณแ เตชะสาย โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10955. นางสาวศิวพร ธรรมชาติอุดม โรงเรียนบานหวยน้ําจาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10956. นายอุดร พดัภยั โรงเรียนบานหวยน้ําจาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10957. นางผองฉวี แซล้ิว โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10958. นางวไิล รัญเสวะ โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10959. นางอรชร กรรมสิทธิ์ โรงเรียนประดูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10960. นายสมพร ใจคําปใน โรงเรียนประดูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10961. นางเกษรินทรแ เปๅงจันทรแ โรงเรียนปาุจี้วงัแดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10962. นางนิภาภรณแ แกวมณี โรงเรียนปาุจี้วงัแดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10963. นายมิตร แกวมณี โรงเรียนปาุจี้วงัแดงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10964. นางดวงเดือน หอมสะอาด โรงเรียนปาุบงหวยฮาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10965. นางสาวนวลนิภา สาทะเขียว โรงเรียนปาุแปวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10966. นายชูชาติ จันทรแอินทรแ โรงเรียนปาุแปวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10967. นางรัตนา สิทธริาช โรงเรียนพราวบรูพา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10968. นางสาวเสาวนียแ กูณะกูง โรงเรียนพราวบรูพา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10969. นางรสชรินทรแ คําโพธิ์ โรงเรียนพราวบรูพา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10970. นางสาวนฤนเนตรแ เมฆขจร โรงเรียนเมฆจรเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10971. นางชนนิกานตแ เรือนสุภา โรงเรียนรํ่าเปงิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10972. นางทบัทอง สินชัยกิจ โรงเรียนรํ่าเปงิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒
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10973. นางสาวธนิกานตแ ทาอาย โรงเรียนวดัง้ิวเฒา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10974. นายดํารง วงคแคําจันทรแ โรงเรียนวดัง้ิวเฒา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10975. นายปใญญา บญุมาคํา โรงเรียนวดัง้ิวเฒา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10976. นางวไิลวรรณ ทองเรือง โรงเรียนวดัทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10977. นายสมศักด์ิ แอบคํา โรงเรียนวดัทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10978. นางอรทนิ เมืองมูล โรงเรียนวดับานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10979. นางอรุณี ตาดํา โรงเรียนวดับานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10980. นายประหยัด อินต฿ะกัน โรงเรียนวดัปางเติม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10981. นายสมศักด์ิ กาญจนะ โรงเรียนวดัปางเติม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10982. นายธรีพชิญแ เตปา โรงเรียนวดัปางเติม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10983. นางสุธมีณฑแ คนมั่น โรงเรียนวดัปางมะกลวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10984. นายปณตพล เปรมมณี โรงเรียนวดัปางมะกลวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10985. นางโสภา วงษแพฒัณเศรษฐ โรงเรียนวดัแมกะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10986. นายคํานึง วงศแใหญ โรงเรียนวดัยั้งเมิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10987. นายโฆษติ ชูชัย โรงเรียนวดัยั้งเมิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10988. นางจุรียแ กันโฑ โรงเรียนวดัสันคะยอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10989. นางนิภา โกวทิวาณิชยแ โรงเรียนวดัสันทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10990. นางฉันทนา ขันตี โรงเรียนสบเปงิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10991. นางบศุรารัตนแ อุสา โรงเรียนสบเปงิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10992. นางสาวศรีพลอย ขาวงาม โรงเรียนสบเปงิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10993. นางสาวกันยา เบกิบาน โรงเรียนสหกรณแดําริ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10994. นางสาวสังวาลยแ แสงวงศแ โรงเรียนสหกรณแดําริ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10995. นางจรรยา ครองทรัพยแ โรงเรียนสันทรายหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10996. นางดารา มูลละ โรงเรียนสันทรายหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10997. นางธยิานันทแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนสันทรายหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10998. นางภคมน กรรณสูต โรงเรียนสันทรายหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

10999. นางสุดสวาท แบล็คเค็ท โรงเรียนสันทรายหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11000. วาที่รอยตรีสุวิทยแ กิตตแเรืองธนัน โรงเรียนสันทรายหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11001. นายอนุชา กันภยั โรงเรียนสันปาุตึงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11002. นางราตรี ศิริเขตตแ โรงเรียนสันปาุยางวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11003. นางนวพรรณ ใครยงคแ โรงเรียนสันปาุสักวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11004. นางปราณี ไชยเทศ โรงเรียนสันปาุสักวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11005. นางพมิลพรรณ ปในตี โรงเรียนสันปาุสักวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11006. นางมาลี ไววอง โรงเรียนสันปาุสักวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11007. นายพนิิจ แสงชูตระกูล โรงเรียนสันปาุสักวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11008. นางรัชนี สุวรรณนาคะ โรงเรียนสันมหาพนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11009. นางวนิดา อุดมสารี โรงเรียนสันมหาพนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒



299

11010. นางสาวพนิดา จันทวรรณ โรงเรียนสันมหาพนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11011. นางเสาวคนธแ ปใญญาทพิยแ โรงเรียนสันมหาพนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11012. นางสาวลัดดาวัลยแ เขื่อนคํา โรงเรียนหนองหลมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11013. นางสุภาพร มงคลพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลวยัดรุณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11014. นายเทอดศักด์ิ มังตรีสรรคแ โรงเรียนอนุบาลวยัดรุณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11015. นางนันทพร กมล โรงเรียนอนุบาลสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11016. นางสาวสุกัญญา อุตรภทัรแ โรงเรียนอนุบาลสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11017. นายวนัชัย รัตนากรไพบลูยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11018. นางสาวมณีวรรณ สุทธกิาปลูก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11019. นางเพลินพศิ ขันแกว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11020. นางสาวจรรยแจรูญ ยอดศรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11021. นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11022. นายสัมฤทธิ์ พวงยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

11023. นางสาวสุคนธแ กันธยิะ โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บานผาใต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11024. นางศิริกานตแ เฟยศรี โรงเรียนแกนอยศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11025. นายอาณัติ สีเหลือง โรงเรียนแกนอยศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11026. นางชยาภรณแ แสนศรี โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11027. นางเพญ็ศรี ขจีจิตตแ โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11028. นายพจนศักด์ิ กันตีมูล โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11029. นายยวน มูลสถาน โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภแ ๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11030. นางสาวบญุรักษแ หมั้นทรัพยแ โรงเรียนเจาฟาูอุบลรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11031. นางสาวสุกัญญา สิงหแฆะราช โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11032. นายสงบ ผองพรรณแ โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11033. นางจันทรแจิรา กันธวรรณแ โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11034. นายกฤษดา มาตรวชิระ โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11035. นางเพญ็ศรี ไชยรัง โรงเรียนชุมชนบานคาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11036. นางกนกภรณแ วงศแอาย โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11037. นางพนินทร มณีวรรณ โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11038. นางราชัญ กาไชย โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11039. นางสาวธนพร จั่นเพชร โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11040. นางสาวประภารัตนแ ไชยวนั โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11041. นางอัญชลี กาญจนสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11042. นายปรีชา ใจมูล โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11043. นายวเิวก สุริวรรณ โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11044. นายสุทศันแ วรรณขาว โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11045. นางสาวพลับพลึง ทารัตนแ โรงเรียนชุมชนบานแมสูนหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11046. นางอุรา ธพิงึ โรงเรียนชุมชนบานแมสูนหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓
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11047. นางนงเยาวแ โพธิเ์งิน โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11048. นางสาวพชิญา คําหอม โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11049. นางสุภาณี สลับ โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11050. นายเจริญ อินถา โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11051. นายผดุงเกียรติ ปาบุง โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11052. นางนงนุช วมิลสุจริต โรงเรียนชุมชนบานวงัจ฿อม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11053. นางสถาพร ศรีเกตุ โรงเรียนชุมชนบานวงัจ฿อม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11054. นางธญัมน ทาวจํานงคแ โรงเรียนชุมชนวดัศรีดงเย็น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11055. นายเฉลิม หนอแกว โรงเรียนชุมชนวดัศรีดงเย็น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11056. นายสมมาตรวรัชญแ วงศแอนุสกุล โรงเรียนโชติคุณเกษมบานเมืองงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11057. นางกัลยาณี อักษรศรี โรงเรียนตชด. ไลออนสแมหาจักร ๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11058. นายประสิทธิ์ สายชมภู โรงเรียนตชด. ไลออนสแมหาจักร ๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11059. นางสุจิตรา ทศัเกตุ โรงเรียนไทยทนุบานสันตนดู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11060. นายอุดมศักด์ิ งามผิว โรงเรียนไทยทนุบานสันตนดู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11061. นางภคัรฐา แกวจา โรงเรียนไทยทนุบานสันตนดู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11062. นางฉัตรสุดา บญุทวี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๒ (บานเอก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11063. นางนงเยาวแ เพชรคงเทพ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๒ (บานเอก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11064. นางมะลิวลัยแ วนัวงษแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๒ (บานเอก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11065. นางรัถิยา แสงปใก โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๒ (บานเอก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11066. นางสาวจันทรแผอง พลฤทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๒ (บานเอก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11067. นายทองอินทรแ ศรีทอง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๒ (บานเอก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11068. นางสาวเขมณิกา อมรศักด์ิ โรงเรียนบานกองลม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11069. นายประสงคแ ชุมอินจักรแ โรงเรียนบานกองลม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11070. นายสุภคัวแ ภคัวตัพสุิทธพิร โรงเรียนบานกองลม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11071. นางสาวประไพ ธมิา โรงเรียนบานขอบดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11072. นายอนันตแ ดวงนุรัตนแ โรงเรียนบานขอบดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11073. นายสุนทร เกษเกษี โรงเรียนบานขอบดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11074. นางสาวจารุวรรณ วงศแษา โรงเรียนบานจอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11075. นางสาวมาเรียม ปนิะกะตา โรงเรียนบานจอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11076. นางผองศรี พพิฒันแ โรงเรียนบานเชียงดาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11077. นางลําจวน ทพิรส โรงเรียนบานเชียงดาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11078. นางวนารัตนแ บริบรูณแ โรงเรียนบานเชียงดาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11079. นางวลิาวลัยแ เจริญเกตุ โรงเรียนบานเชียงดาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11080. นางโศภษิฐแ ดวงดาว โรงเรียนบานเชียงดาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11081. นางสาวกัลยาณี สมใจดี โรงเรียนบานเชียงดาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11082. นางสาวอมรรัตนแ มหาวรรณแ โรงเรียนบานเชียงดาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11083. นางสุดา เปี็ยมึ้ง โรงเรียนบานเชียงดาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓
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11084. นายสมศักด์ิ บญุลูน โรงเรียนบานเชียงดาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11085. นางทพิากร จันทรแธรีะโรจนแ โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11086. นางธญัภรณแ โกฎแกว โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11087. นางอัมพร แสงคํามา โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11088. นางอุไรวรรณ ฤทธจิรูญ โรงเรียนบานดอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11089. นางสาวพชัริดา ลํานักเนตร โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11090. นางสาวสุธรีา วรรณชัย โรงเรียนบานตนโชค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11091. นายประหยัด โกฎแกว โรงเรียนบานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11092. นายนิรันดรแ อวรรณา โรงเรียนบานตนสาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11093. นางสาวสายฝน ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานถ้ําตับเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11094. นางมัชฌิมาพร กาศโอสถ โรงเรียนบานทามะแกง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11095. นางวรรณี มหาวนั โรงเรียนบานทามะแกง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11096. นายสรายุธ นันทาทอง โรงเรียนบานทามะแกง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11097. นางสมศรี อายุมั่น โรงเรียนบานทุงขาวพวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11098. นางสายสมร อินต฿ะเสน โรงเรียนบานทุงขาวพวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11099. นายสมพงษแ รักประชา โรงเรียนบานทุงขาวพวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11100. นางผองพรรณ สวสัด์ิรักษแ โรงเรียนบานทุงละคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11101. นางนันทแนภสั คําเขียว โรงเรียนบานทุงหลุก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11102. นายชาตรี ขันดวง โรงเรียนบานทุงหลุก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11103. นางสาวพชิญทฬันแ ตาธงรส โรงเรียนบานนามน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11104. นายชโยทติ น้ําดอกไม โรงเรียนบานนามน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11105. นางยุพนิ ทาวแกว โรงเรียนบานนาหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11106. นางสุดใจ เจริญสุข โรงเรียนบานนาหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11107. นายจีรศักด์ิ คนสอาด โรงเรียนบานนาหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11108. นางกันตแณริณ ทรายขาว โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11109. นางคนึงนิจ เทพวงคแ โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11110. นางสาวศิริลักษณแ ศิริ โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11111. นางสาวฤทยัปรียา โสภาระดี โรงเรียนบานปงตํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11112. นางสุพรรณี อารีพนัธแ โรงเรียนบานปงตํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11113. นายบญุเสริม นอยสุวรรณ โรงเรียนบานปางแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11114. นายอินทนั ขันชัย โรงเรียนบานปางแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11115. นางสาวรสสุคนธแ จินณรักษแ โรงเรียนบานปางตนเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11116. นางสาวรัชดาภรณแ พมิพรัิตนแ โรงเรียนบานปางตนเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11117. นางสาวหยาดภรุิณ ผลมาก โรงเรียนบานปางตนเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11118. นายสุวฒันแ กาต๊ิบ โรงเรียนบานปางตนเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11119. นางสาวกีรฏยิา กันทะนัน โรงเรียนบานปางปอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11120. นางสายธาร ผูอยูสุข โรงเรียนบานปางปอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓
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11121. นางสาวพัชราภรณแ กัญชนะ โรงเรียนบานปางปอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11122. นางสาวอังคณา เลิศบญุลักษณแ โรงเรียนบานปางปอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11123. นายวสุิทธิ แสนสุวรรณแ โรงเรียนบานปางเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11124. นางวลิาวลัยแ ชมภเูทพ โรงเรียนบานปางมะเยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11125. นางอรพนิ โลภสูงเนิน โรงเรียนบานปางมะเยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11126. นายไมตรี วเิศษ โรงเรียนบานปางมะเยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11127. นายธนะชัย บญุศรี โรงเรียนบานปางมะเยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11128. นางบวัคํา ศรีอิศรางกูล โรงเรียนบานปางสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11129. นางสาวอําพร ยาสิทธิ์ โรงเรียนบานปางสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11130. นางสุรางคแ อิ่นแกว โรงเรียนบานปางสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11131. นางลักขณา เทวะ โรงเรียนบานปางสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11132. นางประทมุศรี กันจินะ โรงเรียนบานปาุง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11133. นายวบิลูยแ บตุรน้ําคํา โรงเรียนบานปาุง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11134. นางสุดาภรณแ วทิยา โรงเรียนบานปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11135. นางอชิรญา ชูเทน โรงเรียนบานปาุบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11136. นางนงเยาวแ อินสอน โรงเรียนบานเปยีงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11137. นางรัตนาภรณแ คงทอง โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11138. นางประทมุพร มณีจักร โรงเรียนบานมวงชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11139. นางสาวสิรินทร ใจเมือง โรงเรียนบานมวงชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11140. นางสุพรรษา เสรีรัตนแ โรงเรียนบานมวงชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11141. นายทรงธรรม เสรีรัตนแ โรงเรียนบานมวงชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11142. นายสิทธพิร นันตาวงคแ โรงเรียนบานมวงชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11143. นางสาวระพพีรรณ แสงสุวอ โรงเรียนบานมวงปอฺก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11144. นางศรัญญา วงษแมาพนัธแ โรงเรียนบานมอนปิๆน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11145. นางสาวพรรณี จันณรงคแ โรงเรียนบานมอนปิๆน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11146. นายประพนัธแ สอาดลวน โรงเรียนบานมอนปิๆน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11147. นางณัฐธดิา จันทปใญญา โรงเรียนบานเมืองนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11148. นายสุริยันตแ แกวคําฟู โรงเรียนบานเมืองนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11149. นายอนุวตั โปธา โรงเรียนบานเมืองนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11150. นายสมชาติ มณีวรรณ โรงเรียนบานเมืองนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11151. นางสาวบวับาน สุทธคุิณ โรงเรียนบานแมกอนใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11152. นายอดิศร สุทธกรณแ โรงเรียนบานแมกอนใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11153. นางวลิาวลัยแ ชมสวน โรงเรียนบานแมขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11154. นางสาววจิิตรา ไชยริมเวยีง โรงเรียนบานแมขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11155. นางสาวอนัญญา กันสีนวล โรงเรียนบานแมขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11156. นางสาวอรยา กันธารักษแ โรงเรียนบานแมขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11157. นางสุดธดิา ธรรมปใญญา โรงเรียนบานแมคะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓
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11158. นายณัฐภมูิ อินชัยวงศแ โรงเรียนบานแมคะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11159. นายอนัน เมืองบวัผัน โรงเรียนบานแมคะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11160. นางนภาพร แสงตัน โรงเรียนบานแมงอนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11161. นางกล่ันจิตรแ สรอยสุวรรณ โรงเรียนบานแมใจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11162. นางเสาวนียแ วรพจนแ โรงเรียนบานแมทะลบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11163. นายพยุงศักด์ิ กันจินะ โรงเรียนบานแมทะลบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11164. นางสาวบณุยากร พานประทปี โรงเรียนบานแมนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11165. นางอัจฉรา ประยูรศิริ โรงเรียนบานแมนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11166. นายวทิยา คําฮอม โรงเรียนบานแมนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11167. นางลภศิรดา ธนัยารัตนแศรัณ โรงเรียนบานแมแมะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11168. นางสาวลาวลัยแ ยิ่งมี โรงเรียนบานแมแมะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11169. นางกีรติ ณ เชียงใหม โรงเรียนบานแมสาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11170. นางพวงพยอม เฉลิมวยั โรงเรียนบานแมสาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11171. นางพชัรินทรแ สมดุลยาวาทยแ โรงเรียนบานแมสาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11172. นางจิราภรณแ ประชาธกิุลชัย โรงเรียนบานแมออใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11173. นางพจณียแ สิงหแคํา โรงเรียนบานแมออใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11174. นางสาวภทัริน มานิตวริิยกุล โรงเรียนบานรินหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11175. นายกษดิิศ สลาปใน โรงเรียนบานรินหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11176. นางจุดี หนอสีดา โรงเรียนบานลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11177. นางตองลักษณแ ปในผสม โรงเรียนบานลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11178. นางสาวกญัจนแรัตนแ ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนบานลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11179. นางสาวสุภาภรณแ บตุรดีวงษแ โรงเรียนบานลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11180. นางจารุณี ธรรมขัน โรงเรียนบานโละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11181. นางไพลิน ศิริวชิัย โรงเรียนบานโละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11182. นางวนัดี หงษแอารียแ โรงเรียนบานโละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11183. นางสาวแสงเดือน ญาโน โรงเรียนบานโละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11184. นางอรนุช รามศิริ โรงเรียนบานโละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11185. นางฉายทอง จันต฿ะศิริ โรงเรียนบานเวยีงฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11186. นางณิชชารียแ พลูพฒันสุวรรณ โรงเรียนบานเวยีงฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11187. นางยาใจ ธรรมลังกา โรงเรียนบานเวยีงฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11188. นางสงบ หตัถปะนิตยแ โรงเรียนบานเวยีงฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11189. นายนิพนธแ สาโรวาท โรงเรียนบานเวยีงฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11190. นางณุภทัรณียแ ทศัเกตุ โรงเรียนบานเวยีงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11191. นางสาวอุทศิพร สามลาน โรงเรียนบานเวยีงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11192. นายพเิชษฐ ธนาวงคแ โรงเรียนบานเวยีงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11193. นางนันทติา เหลาขัติยะ โรงเรียนบานเวยีงแหง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11194. นางรัศมี ดาคํา โรงเรียนบานเวยีงแหง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓
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11195. วาที่รอยเอกเสกสันตแ ครองสมบติั โรงเรียนบานเวยีงแหง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11196. นางแจมจันทรแ วงศแเมธา โรงเรียนบานศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11197. นางนิตยา แกวขาว โรงเรียนบานศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11198. นายอนนทแ ปใญญาดา โรงเรียนบานศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11199. นายยุทธนา วงศแใหญ โรงเรียนบานสันตนหมื้อ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11200. นายสาโรจนแ มาหมื่น โรงเรียนบานสันตนหมื้อ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11201. นายไพโรจนแ ฟองสมุทร โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11202. นางชนากานตแ โนสุ โรงเรียนบานสันทรายคองนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11203. นางทพิยา ประหยัดยอด โรงเรียนบานสันทรายคองนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11204. นางสาวทศันียแ อรุณ โรงเรียนบานสันทรายคองนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11205. นางสุพนิ สมบรูณแ โรงเรียนบานสันทรายคองนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11206. นายประเสริฐ จันทะวนั โรงเรียนบานสันปอธง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11207. นางจุฑามาศ สายชมภู โรงเรียนบานสันปาุขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11208. นางสาวนงคราญ ใหมหลวงกาศ โรงเรียนบานสันปาุขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11209. นางฐิรินทรแดาว โพธกิุล โรงเรียนบานสันปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11210. นางนิภาภรณแ หลวงเทพ โรงเรียนบานสันปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11211. นางราณี ดีวาสนากังวาน โรงเรียนบานสันปาุเหยีว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11212. นางดวงใจ ปริปณุณากร โรงเรียนบานสันมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11213. นายนคร เนติพล โรงเรียนบานสันมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11214. นางสาวมลิลา แกวฟู โรงเรียนบานสินชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11215. นางศิริกานตแ คําใส โรงเรียนบานสุขฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11216. นางสาวนที มณีโกศล โรงเรียนบานสุขฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11217. นางบานเย็น ไชยศรี โรงเรียนบานหนองขวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11218. นายอากร บญุหมั่น โรงเรียนบานหนองขี้นกยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11219. นางจิราวจันแ ดําสอาด โรงเรียนบานหนองเขียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11220. นางภาณุมาศ สุวรรณแวงศแ โรงเรียนบานหนองเขียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11221. นางวราภรณแ เซ็นเสถียร โรงเรียนบานหนองเขียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11222. นายนพนันทแ ขัดเงางาม โรงเรียนบานหนองเขียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11223. นายสุรพงษแ ติยะธรรม โรงเรียนบานหนองเขียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11224. นางบวัจันทรแ ฟฟูอง โรงเรียนบานหนองตุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11225. นางจันทรแฉาย ยิ้มสวสัด์ิ โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11226. นางนิตยา รัตนธรรม โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11227. นางจักรี ทารการ โรงเรียนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11228. นางนริศรา ทพิยแวรรณ โรงเรียนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11229. นายพษิณุ วงศแสูน โรงเรียนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11230. นางกาญจนา แกวดวงดี โรงเรียนบานหลายฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11231. นางลัดดา ลอยดี โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓
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11232. นางสาวพรรษา จันต฿ะคํา โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11233. นายนคร เรือนแกว โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11234. นางนฤมล เตชะใจ โรงเรียนบานหวยไคร (ฝาง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11235. นางฟองจันทรแ ไครอุดม โรงเรียนบานหวยไคร (ฝาง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11236. นายสุเมธ หุนภกัดี โรงเรียนบานหวยไคร (ฝาง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11237. นางรัชนี คําวนิิจ โรงเรียนบานหวยงูกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11238. นายไกร กุศล โรงเรียนบานหวยงูกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11239. นางภาสินี ขันแกว โรงเรียนบานหวยจะคาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11240. นางอนงคแ บญุเรือง โรงเรียนบานหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11241. นายวศิลป แกวก฿อ โรงเรียนบานหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11242. นางกฤษฎาพร ณ เชียงใหม โรงเรียนบานหวยปาุซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11243. นางนริศรา แสงดี โรงเรียนบานหวยปาุซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11244. นางปยิะนาถ ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบานหวยปาุซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11245. นางสาวธัญลักษณแ หาญรัตนชัยกุล โรงเรียนบานหวยปาุซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11246. นายสนั่น ตันมณี โรงเรียนบานหวยปาุซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11247. นางพรสรัญ มูลธิ โรงเรียนบานหวยปู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11248. นางศิริพร เตชะพงศแ โรงเรียนบานหวยไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11249. นางสาวศิริพร สีทา โรงเรียนบานหวยไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11250. นางณชญาดา วงคแวชิัย โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11251. นางสาวศิริวรรณ ชานอย โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11252. นายณรงคแ สารเร็ว โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11253. นายพริิยะ โพธิป์ระจําศิล โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11254. นางพรรณี นามมล โรงเรียนบานหวยศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11255. นางพชันี ศรีคํา โรงเรียนบานหวยศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11256. นายการุณ เจริญยิ่ง โรงเรียนบานหวยศาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11257. นางอาภรณแ เขื่อนเพชร โรงเรียนบานหวยเฮ่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11258. นายบญุชวย ชื่นใจ โรงเรียนบานหวยเฮ่ียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11259. นางมลิวลัยแ มณีจักรแ โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11260. นางสุรัตนแ เจริญเมืองมูล โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11261. นางกฤษณา จรรยานะ โรงเรียนบานเหมืองแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11262. นางเกษร ชมภู โรงเรียนบานเหมืองแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11263. นายธวชัชัย ตองใจ โรงเรียนบานเหมืองแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11264. นายสุรพล ชมภู โรงเรียนบานเหมืองแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11265. นางกัญญาภคัรแ อาจหาญ โรงเรียนบานใหมหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11266. นางนภาพร ศรีทอง โรงเรียนบานใหมหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11267. นางเนาวรัตนแ สันกาวี โรงเรียนบานใหมหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11268. นางพชัรินทรแ โสภาบญุ โรงเรียนบานใหมหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓
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11269. นางยุพนิ ใยนันตา โรงเรียนบานใหมหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11270. นายศราวธุ สุขดี โรงเรียนบานใหมหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11271. วาที่รอยตรีพิทยา กาสุริยะ โรงเรียนบานใหมหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11272. นายนิวฒันแ จอมคํา โรงเรียนบานใหมหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11273. นางณิชารียแ ศรีศักดา โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11274. นางวริาภรณแ บญุเจริญ โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11275. นางสาวจันทรแทอง ชินารักษแ โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11276. นางสาวจิรัชชา จันทรแหลวง โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11277. นางสาวสุดาพร โพธิศ์รี โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11278. นางสาวอุษณียแ บวัเปดิ โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11279. นายกฤษดา อาสการ โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11280. นายปกรณแ สุวรรณาเปๅง โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11281. นายพภิพ วชิรประภากร โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11282. นางพรนิภา ยาไชยบญุเรือง โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11283. นายประหยัด คงบญุแกว โรงเรียนบานออน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11284. นายยุทธพงษแ เครือซุง โรงเรียนบานออน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11285. นางสาวเกศกนก เวชกิจ โรงเรียนบานอาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11286. นางสาวทิพวรรณ บวับาน โรงเรียนบานอาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11287. นางสาวบวับาน กองราช โรงเรียนบานอาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11288. นายพงษแศักด์ิ คนขยัน โรงเรียนบานฮางตํ่า คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11289. นายโสพนู หนูคําปใน โรงเรียนเบญจม ๒ บานน้ํารู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11290. นางสาวณัฐกานตแ มากนคร โรงเรียนประพนัธแ-อารียแ หงษแสกุล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11291. นางสาวทิพวรรณ อินต฿ะปาง โรงเรียนประพนัธแ-อารียแ หงษแสกุล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11292. นางสาวนิภาภรณแ ติรเศรษฐเสมา โรงเรียนประพนัธแ-อารียแ หงษแสกุล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11293. นางสาวพาณิภคั เพช็รวจิิตร โรงเรียนประพนัธแ-อารียแ หงษแสกุล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11294. นางสาวประภาพร กิติ โรงเรียนพฒันาตนน้ําขุนคอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11295. นางบษุบา ฉายะสุโข โรงเรียนเพยีงหลวง ๑ (บานทาตอน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11296. นางสาวกัลยาณี ฤทธลิอม โรงเรียนเพยีงหลวง ๑ (บานทาตอน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11297. นางเสารแคํา แสนทาโจ โรงเรียนเพยีงหลวง ๑ (บานทาตอน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11298. นายกรนิวฒันแ อินเหลือละ โรงเรียนเพยีงหลวง ๑ (บานทาตอน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11299. วาที่รอยตรียิ่ง จันตะมะ โรงเรียนเพยีงหลวง ๑ (บานทาตอน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11300. นายนิติ วฒิุธนากรกุล โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11301. นายวนิัย เวยีงลอ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11302. นางเกศรา สิงหแใจ โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11303. นางเจตรณี บญุนาวา โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11304. นางชุลีรมยแ อิ่นแกว โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11305. นางปราณี สุขพนัธุแ โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓
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11306. นางมธรุส กิติมูล โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11307. นางมัชญานันทแ คําภรีะ โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11308. นางละออง แกวกาศ โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11309. นางศศิเขมณัฐ สิญจนาพมิาน โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11310. นางสาวพริาวรรณแ ปวนแดง โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11311. นางสาวมาฆะศิริ แสงดอก โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11312. นางสาววรรณพร ปใ็นล้ี โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11313. นางสาวสุรพนิ วรรณชัย โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11314. นางแสงดาว แบนปงิ โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11315. นายธวชั เมืองแกว โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11316. นางทศันียแ ล่ิมผดุง โรงเรียนรังษวีทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11317. นางกมเรศ จันทรแแกว โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11318. นางสาวกนกวรรณ หงษแวไิล โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11319. นางสาวพัชรินทรแ เจริญบญุญากุล โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11320. นางกิ่งกาญจนแ มะลิซอน โรงเรียนรัตนาเอื้อวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11321. นางประนอม พฒุนอย โรงเรียนรัตนาเอื้อวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11322. นางวภิวานี ลําพนูพงศแ โรงเรียนรัตนาเอื้อวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11323. นางสมจิต บําเพญ็ โรงเรียนรัตนาเอื้อวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11324. นางสาวศรีวกิา อินทรสอาด โรงเรียนรัตนาเอื้อวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11325. นางเครือวลัยแ การะหงษแ โรงเรียนวดัจอมคึรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11326. นางจันทนา แกวคํา โรงเรียนวดันันทาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11327. นายฐนิศรแ ฟื็นอินต฿ะศรี โรงเรียนวดันันทาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11328. นายเทอดศักด์ิ กันธโย โรงเรียนวดันันทาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11329. นางพวงทอง สุนทรา โรงเรียนวดัปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11330. นายวทิยา หนอคํา โรงเรียนวดัปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11331. นายบญุเจิด สมบรูณแ โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11332. นายเสถียร ปใญญาธรรม โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11333. นางศิริขวญั เตจ฿ะ โรงเรียนวดัหวยน้ําเย็น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11334. นายสมนึก อินหวนั โรงเรียนวดัหวยน้ําเย็น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11335. นางสาวกมลรัตนแ ธนะเสวี โรงเรียนวรุิณเทพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11336. นางสาวทกัษณิา กาสุริยะ โรงเรียนวรุิณเทพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11337. นางสาวบวัทพิยแ อองกุลนะ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณแ ๑ บานแมเมืองนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11338. นางเสาวลียแ บญุเรือง โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณแ ๑ บานแมเมืองนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11339. นายยุทธศักด์ิ บโิข โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11340. นางศรีวรรณ จันทรแเพญ็ โรงเรียนสันติวนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11341. นายนพพนัธแ ฝใ็นหลอ โรงเรียนสันติวนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11342. นายปณุณชาติ ชาติผา โรงเรียนสันติวนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓
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11343. นางสาวสายทอง จงจิตกลาง โรงเรียนสายอักษร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11344. นางเบญ็จวรรณ ภขูาว โรงเรียนสาายอักษร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11345. นางนิตยา สิงหแแรง โรงเรียนเอื้อวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11346. นางสาวสายทิพยแ หนอคํา โรงเรียนเอื้อวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11347. นายพฒันพงศแ พวงทอง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11348. นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11349. นางสาวศิพาณัฏฐแ ใจสัตยแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11350. นายสมเดียว เกตุอินทรแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11351. นายอนันตแ กันนาง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

11352. นางจิราวรรณ กุออ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11353. นางชลนารา ญานะ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11354. นางวรรณิภา ธโินชัย โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11355. นายวทิยา กุออ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11356. นายศุภวฒิุ อุดมวรรธนแกุล โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11357. นายสงัด ดุษฎวีทิติ โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11358. นายสุครอง แสงสุวรรณแ โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11359. นายธนาวฒิุ ลับภู โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11360. นางสาวลําจวน กิติ โรงเรียนชุมชนวดัปากกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11361. นางจินตนา ฝุายริพล โรงเรียนชุมชนวดัศรีคําชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11362. นางศรีโสภา จิตอรุณ โรงเรียนชุมชนวดัศรีคําชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11363. นางสาวรัตนา สมฟอง โรงเรียนชุมชนวดัศรีคําชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11364. นางสุพติร เหลาพรม โรงเรียนชุมชนวดัศรีคําชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11365. นายเกรียงไกร ตาสา โรงเรียนชุมชนวดัศรีคําชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11366. นายฉัตรชัย ไชยชนะ โรงเรียนชุมชนวดัศรีคําชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11367. นายวเิชียร สายวงษแ โรงเรียนชุมชนวดัศรีคําชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11368. นายเสกสรรคแ นาวศิิษฎแ โรงเรียนชุมชนวดัศรีคําชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11369. นายประหยัด ราชโสม โรงเรียนชุมชนวดัศรีคําชมภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11370. นายพสัินต์ิ จันทรแเขียว โรงเรียนบานกาด (เขมวงัสแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11371. นางพเยาวแ สุนทรารักษแ โรงเรียนบานเจริญสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11372. นางพวงทอง ใสดวง โรงเรียนบานเจริญสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11373. นางพรรณี วงคแศรีวลัิย โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11374. นางสุทธรัิตนแ ลักษณะสุทธิ โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11375. นางสาวอัมพร คําอาย โรงเรียนบานดงปาุหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11376. นางมัลลิกา สิงหแครา โรงเรียนบานตองกาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11377. นางรจนา วงคแนาง โรงเรียนบานตองกาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11378. นางรําไพ เจริญศิลป โรงเรียนบานตองกาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11379. นางวนัเพญ็ กิติยา โรงเรียนบานตองกาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔
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11380. นายวนิัย ศรีเรือง โรงเรียนบานตองกาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11381. นางพมิใจ สุภารัตนแ โรงเรียนบานทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11382. นางสาวรัชนี มณีโกศล โรงเรียนบานทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11383. นางสิริลักษแ ชัยเมืองยอง โรงเรียนบานทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11384. นางกนกวลี เจิดจํารัส โรงเรียนบานทาวบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11385. นางอัญชิสา อุประกุล โรงเรียนบานทาวบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11386. นางอุบลวรรณ คํานิล โรงเรียนบานทาวบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11387. นางเครือวลัยแ ปใญญา โรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11388. นางนิรัชพร จันทรแสีสม โรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11389. นางศรีเนียม แสนกุย โรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11390. นายศรีทอน ปใญญา โรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11391. นางสาวสุกัญญา ซุนลอ โรงเรียนบานทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11392. นางจีรนันทแ กมลทพิยแ โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11393. นางชไมพร วงศแสวสัด์ิ โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11394. นางวนัวสิา นวพงศแไพบลูยแ โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11395. นางสาวณิชกุล สายธรรม โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11396. นางสุพตัรา สุริยะวงคแ โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11397. นายยงยุทธ บญุแทน โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11398. นางกมลรัตนแ บริสุทธิศ์รี โรงเรียนบานปากเหมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11399. นางบานเย็น ศรีสุวรรณแ โรงเรียนบานปากเหมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11400. นางปราณี ภอูิ่นออย โรงเรียนบานปากเหมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11401. นางพรสวรรคแ ชาวเวยีง โรงเรียนบานปากเหมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11402. นางศรีพรรณ ปใๆนแจม โรงเรียนบานปากเหมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11403. นางอภญิญา ยาโน โรงเรียนบานปากเหมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11404. นางนงลักษณแ นันทโกวฒันแ โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11405. นางเยาวเรศ สนิทการ โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11406. นางศรีสุดา ฉายานนทแ โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11407. นางสาวนุชลีพร พมิพแภทัรพสุิทธิ์ โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11408. นางสาวอีสรีญาภัส กันชาติ โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11409. นายธเนตร ลักษณะสุทธิ โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11410. นางดวงตะวนั หวนัแดง โรงเรียนบานเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11411. นางสายสวาท แปงศิริ โรงเรียนบานเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11412. นางสาวสุมิตรา วงษแสุวรรณแ โรงเรียนบานเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11413. นางเสง่ียม ใหมจันทรแ โรงเรียนบานเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11414. นางแสงจันทรแ สุริยา โรงเรียนบานเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11415. นางอุไรวรรณ สุขทรัพยแศรี โรงเรียนบานเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11416. นายมุทา โกสุมภแ โรงเรียนบานฟอุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔



310

11417. นางกาญจนา มหาวรรณ โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11418. นางชนิตา รินทะกะ โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11419. นางพทิยาธร อะตะมะ โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11420. นางศรีพรรณ เชื้อจันทรา โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11421. นายศิลป ทาบญุดี โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11422. นางภาวนิี สุภารัตนแ โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11423. นายชาญชัย สงวนศักด์ิ โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11424. นางจริยา ขัตตะละ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11425. นางทองเพยีร เชิญทอง โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11426. นางธญัพร เมธานนทแ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11427. นางนิตยา จันทรา โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11428. นางปภชัญา ออนชูศรี โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11429. นางยุพนิ พลิาแดง โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11430. นางรัตนา ปใญญาเจริญใจ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11431. นางรุจิรัต แกวกลางเมือง โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11432. นางวงเดือน บรรจงจิตตแ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11433. นางศิริเกศ เปรมใจ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11434. นางสาวมนสัชนมแ มูลเมือง โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11435. นางอนุชธดิา เซ่ียงฉี่ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11436. นางอัมพร หมอกเมฆ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11437. นางอุไร รัตนทพิยาภรณแ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11438. นายศิวพล ชมชื่น โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11439. นายพกิัด ขัติพนัธุแ โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11440. นางนวนัฏ อินปใ้น โรงเรียนบานสันผักหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11441. นางเนืองนิตยแ ปใญจะเรือง โรงเรียนบานสันผักหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11442. นางพรพมิพแ ไชยยารักษแ โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11443. นางพชัรี สัญญาลักษณแ โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11444. นางรําแพน ปใญญา โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11445. นางศันฐณิตยแ สุวรรณภา โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11446. นางสาววนิิตา นาประเสริฐ โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11447. นางสาวสิรภทัร ไกรสิทธิ์ โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11448. นายทศพร คําภรีะ โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11449. นายสนิท ศิริ โรงเรียนบานสามหลัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11450. นางนงนุช ชัยวงศแ โรงเรียนบานหนองตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11451. นางวลิาวลัยแ เขื่อนแกว โรงเรียนบานหนองตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11452. นางศรีพรรณ เตโช โรงเรียนบานหนองตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11453. นางศิริพร ศุกระศร โรงเรียนบานหนองตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔
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11454. นายจํารัส เตโช โรงเรียนบานหนองตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11455. นางสาวภชัชญา วงศแเสือ โรงเรียนบานหนองเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11456. นางอรุณี กันทะชัย โรงเรียนบานหนองเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11457. นางสาวยศวดี เขตตแเมืองมูล โรงเรียนบานหวยขาวลีบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11458. นางสาวสุพรรณี ปนิใจ โรงเรียนบานหวยขาวลีบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11459. นายไชยนันตแ ออนนุม โรงเรียนบานหวยขาวลีบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11460. นางทพิยแสุนียแ ทพิยแปะละ โรงเรียนบานหวยตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11461. นางสาวกมลพร แกวมูล โรงเรียนบานหวยตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11462. นางสาวประภา ดวงเขตตแ โรงเรียนบานหวยตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11463. นายเกียรติศักด์ิ อดทน โรงเรียนบานหวยตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11464. นายชูศักด์ิ ละอูม โรงเรียนบานหวยสม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11465. นายพฒันา อมาตยกุล โรงเรียนบานหวัขวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11466. นางปิๆนเพชร อินทรแตุม โรงเรียนบานหวัริน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11467. นางราตรี ลํานวล โรงเรียนบานหวัริน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11468. นางศิรินทพิยแ สุวรรณสิริศักด์ิ โรงเรียนบานหวัริน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11469. นายวรัิตนแ สุภาวงคแ โรงเรียนบานหวัริน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11470. นางสมพร อินทรพาเพยีร โรงเรียนบานเหลาปาุฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11471. นางอาภรณแ วนัชัยสถิร โรงเรียนบานเหลาปาุฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11472. นายจิตร อิวาง โรงเรียนบานเหลาปาุฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11473. นายสุชาติ บญุมา โรงเรียนบานเหลาปาุฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11474. นางบษุบา แกวหลา โรงเรียนบานเหลาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11475. นางปรานอม จันทรแแกว โรงเรียนบานเหลาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11476. นางมันทนา สองไชย โรงเรียนบานเหลาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11477. นางยุภาพนิ ฤทธิเ์รืองโรจนแ โรงเรียนบานเหลาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11478. นางสุพร มีสัตยแ โรงเรียนบานเหลาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11479. นายจิระวฒิุ โสภาศรี โรงเรียนบานเหลาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11480. นายธานี มีสัตยแ โรงเรียนบานเหลาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11481. นายเผาพนัธแ ยาวลิาศ โรงเรียนบานเหลาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11482. นายสมคิด คํามาสาร โรงเรียนบานเหลาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11483. นางจิราพร จันทนานนทแกิจ โรงเรียนบานใหมหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11484. นายจํารัส การรุงโรจนแ โรงเรียนบานใหมหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11485. นางกษมา กอนแกว โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11486. นางจันทรแศรี วแีสงศรี โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11487. นางจําปี ภวิงศแ โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11488. นางจีรภา ลอมศรี โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11489. นางทพิาวรรณแ โกฏแิกว โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11490. นางนันทแนภสั เซมา โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔
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11491. นางนิรมล ปหูนุก โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11492. นางพชัรินทรแ ทองคํา โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11493. นางลําดวน สุริยะธาํรงกุล โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11494. นางศิริลักษณแ วฒิุอิ่น โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11495. นางสาวจีรนันทแ สิงหแไชย โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11496. นางสุทธริา บญุสุวรรณแ โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11497. นางสุมาลัย โปธนิันทแ โรงเรียนพฒันวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11498. นายมนตรี ปในคํา โรงเรียนพฒันาตนน้ําที่ ๕ ขุนวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11499. นายวนัชัย แกวหลา โรงเรียนพฒันาตนน้ําที่ ๕ ขุนวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11500. นางทองพมิพแ โตลอย โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11501. นางนภสัวรรณ สมสุนันทแ โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11502. นางผการัตนแ มูลยศ โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11503. นางวราภรณแ ชัยกาวลิ โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11504. นางสาวอนงคแ ศรีวชิัย โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11505. นางสุกัญญา สิงหแกี โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11506. นายนิติกุล มหาวรรณ โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11507. นายพศิิษฐแ เสวกิา โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11508. นายวริทภทัร ศรีหร่ังไพโรจนแ โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11509. นายสุทศันแ ทาวงศแ โรงเรียนแมวนิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11510. นางกฤษฎากร วชิัยสืบ โรงเรียนวดักองทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11511. นางประทมุ คุณกะมุต โรงเรียนวดักองทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11512. นางพกิุล ประสิทธพินัธแ โรงเรียนวดักองทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11513. นางจันทรแเพญ็ พงษแปวน โรงเรียนวดักูคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11514. นางณัฏจิรา ถาวรรักษแ โรงเรียนวดักูคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11515. นางวไิลวรรณ อินทรแเสารแ โรงเรียนวดักูคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11516. นางนิตยาพร รัตนชมภู โรงเรียนวดัจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11517. นางวณีา อินต฿ะจันทรแ โรงเรียนวดัจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11518. นางพศิยา ดวงต๊ิบ โรงเรียนวดัชางกระดาษ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11519. นางอาภรณแ ลัมจันทรแ โรงเรียนวดัชางคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11520. นายมนัส จอมเตปนิ โรงเรียนวดัชางคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11521. นางปาณิศา เขียวออน โรงเรียนวดัดงปาุง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11522. นางเอื้อมพร อัจจนานนทแ โรงเรียนวดัดงปาุง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11523. นายทรงเดช ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวดัดงปาุง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11524. นางวไิลวรรณ อินต฿ะแกว โรงเรียนวดัทากาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11525. นางศุภวรรณ ไชยวงศแ โรงเรียนวดัทากาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11526. นางธนพร ตรรกทวผีล โรงเรียนวดัทาตนกวาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11527. นางนงนุช ศรีจันทรแดร โรงเรียนวดัทาตนกวาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔



313

11528. นางราตรี พยาราช โรงเรียนวดัทาตนกวาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11529. นางธดาภรณแ แสงสุวรรณแ โรงเรียนวดัทาโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11530. นายสมาน ต๋ันแจ โรงเรียนวดัทาโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11531. นายปรัชญากร ธรรมปใญญา โรงเรียนวดัเทพาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11532. นางฟองแกว ปใญญามงคล โรงเรียนวดัน้ําบอหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11533. นายสวสัด์ิ สุขแกว โรงเรียนวดัน้ําบอหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11534. นางธนัชชา แกวเกตุ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11535. นางพมิพแพร ขัติวงษแ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11536. นางภคัณภทัร เทพคุณ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11537. นางสาวภทัราวรรณ เขียววนั โรงเรียนวดับวกครกเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11538. นางอุไรวรรณ ทองพฤกษแ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11539. นางธนภร เรือนศรี โรงเรียนวดับบุผาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11540. นายชัยเดช เดชนาเกร็ด โรงเรียนวดับบุผาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11541. นางธนพร ธนสีลังกูร โรงเรียนวดัประชาเกษม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11542. นายไพรรัตนแ รัตนดิลกกุล โรงเรียนวดัประชาเกษม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11543. นางกาญจนา ปใญญามณีศร โรงเรียนวดัพระเจาเหล้ือม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11544. นายจิรพงษแ ปใญญาใจ โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11545. นางทรายทอง ปวงเหล็ก โรงเรียนวดัมะกับตองหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11546. นางสาวรัตนาภรณแ นันทบณัฑิต โรงเรียนวดัมะกับตองหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11547. นางอรพนิ ทกัษณิสุข โรงเรียนวดัมะกับตองหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11548. นางทองเพยีร ไชยคําอุดม โรงเรียนวดัโรงววั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11549. นางศรีภทัร บญุตัน โรงเรียนวดัโรงววั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11550. นางสาวยุพนิ ตาธง โรงเรียนวดัโรงววั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11551. นางจันทรแฟอง รุงฤทธิป์ระภากร โรงเรียนวดัวงัขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11552. นายทศิณุพงษแ ปในวงษา โรงเรียนวดัวงัขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11553. นางเจริญรัตนแ วงับรรพต โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11554. นางธนพร อนุสรพรพงศแ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11555. นางผองศรี มโนชมภู โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11556. นางพรรณี แสงเกิด โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11557. นางเมยแณิศา พลูจันทรแ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11558. นางรัตนาภรณแ ขันธะ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11559. นางสหทัยา พฒันพบิลูยแ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11560. นางสาวจริพรรณ เตจ฿ะตเา โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11561. นางสาวเจียมศรี กันทา โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11562. นางสาวพวงพยอม อาณาจักรแ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11563. นางสาวศรัญญา นาตา โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11564. นางอัญชัญ เลพมิาย โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔
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11565. นายประยูร สุรยศ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11566. นายสมควร เขียมสุวรรณ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11567. นายสุรพล อนุสรพรพงศแ โรงเรียนวดัเวฬุวนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11568. นางนวลลออ กาวแิหง โรงเรียนวดัศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11569. นางเพลินพศิ กุศลเพิ่มสุข โรงเรียนวดัศรีโพธาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11570. นางหนึ่งนุช แปนูกลาง โรงเรียนวดัศรีโพธาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11571. นายพลูทรัพยแ ต้ือแปง โรงเรียนวดัศรีโพธาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11572. นายสมนึก นาหวยทราย โรงเรียนวดัศรีลอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11573. นางเพญ็พรรณ เงาโสภา โรงเรียนวดัสันดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11574. นางรัชนี จิวหานัง โรงเรียนวดัสันดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11575. นางประมวล หงษแทอง โรงเรียนวดัหนองครอบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11576. นายวรีชาติ สุอินต฿ะ โรงเรียนวดัหนองครอบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11577. นางสาวอัมพวนั แกวสุวรรณ โรงเรียนวดัหนองหล้ัว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11578. นางจุไรรัตนแ โยกาศ โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11579. นางชณัญสุกานตแ ศรีพายัพดํารงกุล โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11580. นางธญัญาภรณแ แสงหนุม โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11581. นางสุพรรณี บญุทวี โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11582. นางอนงคแ ดวงต๊ิบ โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11583. นางอรทยั ชัยชนะ โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11584. นายณรงคแ หลุยจําวนั โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11585. นางพรทพิยแ ใจเดช โรงเรียนเวยีงเศรษฐีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11586. นายโอฬาร หาญใจ โรงเรียนเวยีงเศรษฐีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11587. นางนิตยา สุภาวงคแ โรงเรียนสันปาุตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11588. นางกรองจิตรแ ธรรมคุณ โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11589. นางเยาวลักษณแ ปนิตา โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11590. นางวาสนา หงษแใจสี โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11591. นางวยิดา ศิริตัน โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11592. นางสายฝน บญุธมิา โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11593. นางสาววลิาวลัยแ สุจา โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11594. นางสุภาพ ชมเกตุแกว โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11595. นางอนงคแ ศรีบญุมี โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11596. นางอุไร ทนานิน โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11597. นายวรียุทธ วชิัยพรหม โรงเรียนสันปาุตอง (สุวรรณราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11598. นางทรายทอง บญุโญ โรงเรียนหลวงพฒันาบานขุนวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11599. นายดลเดช อินทะจักรแ โรงเรียนอนุบาลเต็มสิริวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11600. นางศุภวรรณ ทพิธนธรณินทรแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

11601. นางสาวดานุรัตนแ จันทะรส โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕
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11602. นายจตุรงคแ คํามะนาง โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11603. นายมงคล วงคแกันยา โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11604. นายมนตรี กเองตา โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11605. นายถวลิ สุทธวิรรณจําปา โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11606. นางจันทรแฉาย พรหมเสน โรงเรียนชุมชนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11607. นางณัฐชญา คงแกว โรงเรียนชุมชนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11608. นางธนัท สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11609. นางสาวอัจฉรา ผดุงพานิช โรงเรียนชุมชนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11610. นางสุพรรษา ผองใส โรงเรียนชุมชนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11611. นางสุวนิ ตันปนิ โรงเรียนชุมชนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11612. นายเชษฐแ ไชยวรรณแ โรงเรียนชุมชนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11613. นายสุภาพ อินตา โรงเรียนชุมชนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11614. นางอารียแ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานแมทงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11615. นางสุมาลี อินต฿ะ โรงเรียนชุมชนบานอมกเอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11616. นางอนงคแ หนอแกว โรงเรียนชุมชนบานอมกเอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11617. นายธนากร เมืองคํา โรงเรียนชุมชนบานอมกเอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11618. นายนรินทรแศร จันทรแมูล โรงเรียนชุมชนบานอมกเอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11619. นายสุเมธี ขัติประทมุ โรงเรียนชุมชนบานอมกเอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11620. นางพรพมิล ยารังษี โรงเรียนชุมชนศูนยแอพยพแปลง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11621. นางสาวยุพา สิงหแนอย โรงเรียนชุมชนศูนยแอพยพแปลง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11622. นายนิคม โชติชื่น โรงเรียนชุมชนศูนยแอพยพแปลง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11623. นายโสภณ ยารังษี โรงเรียนชุมชนศูนยแอพยพแปลง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11624. นางบญุศรี อุดม โรงเรียนบานกองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11625. นางสุรียแ วงคแจิตติมา โรงเรียนบานกองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11626. นายบรรจงศักด์ิ สมสวน โรงเรียนบานกองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11627. นางสาวกานดา เองซุน โรงเรียนบานเกาะหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11628. นายนฤนาท ชาญพนา โรงเรียนบานเกาะหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11629. นายสวาง คําปนิ โรงเรียนบานเกาะหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11630. นางวลิาวรรณ พรหมบตุร โรงเรียนบานขุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11631. นางมยุรา ขินแกว โรงเรียนบานขุนต่ืน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11632. นายวรัิตนแ กร่ินซอน โรงเรียนบานขุนต่ืน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11633. นางวรรณริยา ดลภกัดี โรงเรียนบานขุนแมต่ืนนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11634. นางปรียาพร กอนแกว โรงเรียนบานโคงงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11635. นายบญุพฤกษแ จินดาวงคแ โรงเรียนบานโคงงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11636. นายนิเวศนแ สมฤทธิ์ โรงเรียนบานดงดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11637. นายเอกพงษแ โปธามูล โรงเรียนบานดอกแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11638. นายวราวธุ การะบรูณแ โรงเรียนบานดอยคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕
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11639. นางจันทรแเพญ็ ทนันชัย โรงเรียนบานตาลเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11640. นางดารา ปะระดี โรงเรียนบานตาลเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11641. นายพรชัย แกวอุน โรงเรียนบานตาลเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11642. นายปใญญา แงโว โรงเรียนบานตีนตก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11643. นายจรัญ ซ่ือตระกูล โรงเรียนบานตีนตก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11644. นางกัญญากานต์ิ ธนะปใด โรงเรียนบานตุงลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11645. นางปวณีา แกววงคแวาน โรงเรียนบานตุงลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11646. นางศรีนวล เชาวนี โรงเรียนบานตุงลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11647. นางสาวณณุชชา มาลาสุริยา โรงเรียนบานตุงลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11648. นางสาวพทัรมน ยอดใจ โรงเรียนบานตุงลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11649. นางสาวสุนิทา แกวอุดม โรงเรียนบานตุงลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11650. นายเชิดศักด์ิ รินทรแแกว โรงเรียนบานตุงลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11651. นายสุวรรณ ตาสา โรงเรียนบานตุงลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11652. วาที่ ร.ต.สุรศักด์ิ สินทร โรงเรียนบานตุงลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11653. นายธนกฤต ทาบรีุ โรงเรียนบานเตียนอาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11654. นายอดินันทแ สุภาศรี โรงเรียนบานเตียนอาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11655. นายคงกช เจภติู โรงเรียนบานถิ่นสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11656. นายนพดล สุริยะสาร โรงเรียนบานถิ่นสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11657. นางณัฐยา ปิๆนกระโทก โรงเรียนบานทุงจําเริง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11658. นางณภทัร ณัฏฐวี โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11659. นางเบญจา แสนสุข โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11660. นางสาวกัญญแภา สุภายอง โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11661. นางสาวมัทนา เสียงแจม โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11662. นางสุรีรัตนแ ไชยวณัณแ โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11663. นายประยูร โกฏธิ โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11664. นางกัญจนา แสงขํา โรงเรียนบานโทงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11665. นางทศันวรรณ สุขทอง โรงเรียนบานโทงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11666. นางภทัราภรณแ ผลสลัด โรงเรียนบานโทงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11667. นางสมถวลิ รังสรรคแ โรงเรียนบานโทงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11668. นายรัตภมูิ กันนิกา โรงเรียนบานโทงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11669. นางจิราวรรณ ลอลําเลียง โรงเรียนบานนอยหวยรินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11670. นางสาวนิตยา พวงจันทรแ โรงเรียนบานนอยหวยรินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11671. นายอัศวนิ จันทรแศร โรงเรียนบานนอยหวยรินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11672. นายโอฬาร เปลา โรงเรียนบานนาเกียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11673. นางสาววราภรณแ วรินทรแ โรงเรียนบานนาไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11674. นายทนิกร ครุยทอง โรงเรียนบานนาฟอุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11675. นายภทัรพงศแ เจียระนันทแ โรงเรียนบานนาฟอุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕
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11676. นางณภาพร ชัยเจริญวจิิตร โรงเรียนบานบงตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11677. นางปทมุรัตนแ ไชยวงศแ โรงเรียนบานบงตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11678. นางสาวนิตยา สายเครือต๊ิบ โรงเรียนบานบงตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11679. นางสาวมนัสนันทแ อภชิัย โรงเรียนบานบงตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11680. นางอัญชลี สุรินทรแ โรงเรียนบานบงตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11681. นายสงวน เขนย โรงเรียนบานบอสลี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11682. นางธรีานุช จูแวน โรงเรียนบานบอหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11683. นางนวลจันทรแ มะโนลิ โรงเรียนบานบอหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11684. นางรัตติกร นามลือ โรงเรียนบานบอหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11685. นางสาวเศรณี มรกตคันโธ โรงเรียนบานบอหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11686. นางกรรณิการแ หนอยดี โรงเรียนบานแปลง ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11687. นางสาวสุจินดา อินวอ โรงเรียนบานแปลง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11688. นางสุชาดา วฒันพายัพกุล โรงเรียนบานแปลง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11689. นางชลธชิา ไชยแกว โรงเรียนบานโปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11690. นางสาวนุชจิรา มะโนสาร โรงเรียนบานโปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11691. นายประชิด กันทะยอม โรงเรียนบานโปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11692. นางสาวศรีวรรณ รังษี โรงเรียนบานโปงทุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11693. นายสมบติั สาคร โรงเรียนบานผาแตน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11694. นางสาวจุฑามาศ คํายอง โรงเรียนบานผาปนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11695. นางสาวคนึงนิจ สนธคุิณ โรงเรียนบานพยุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11696. นายวรีะพล วริิยาสกุล โรงเรียนบานพยุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11697. นางปยิพทัธแ มีอวม โรงเรียนบานพยุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11698. นายบณัฑิต กันธวิงั โรงเรียนบานมูเซอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11699. นางวลัภา ปราบสงคราม โรงเรียนบานแมงูด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11700. นางอัจฉรา วรัิศมี โรงเรียนบานแมงูด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11701. นายเกียรติศักด์ิ ญาณะวงษา โรงเรียนบานแมงูด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11702. นายสุพจนแ คําเมฆ โรงเรียนบานแมงูด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11703. นางนริศรา จันตายศ โรงเรียนบานแมตเอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11704. นางเมทกิา วงคแอัญญา โรงเรียนบานแมตเอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11705. นางสาวอานันทแนิตยแ สุรินทรแตา โรงเรียนบานแมตเอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11706. นายพทิกัษแ พรหมบตุร โรงเรียนบานแมตเอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11707. นายสุทธชิัย อัมโรสถ โรงเรียนบานแมต่ืน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11708. นางสาวอชิรญาณแ นาระต฿ะ โรงเรียนบานแมตูบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11709. นายจํารัส ครองไชย โรงเรียนบานแมตูบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11710. นายจุมพล ปใญญาใจ โรงเรียนบานแมตูบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11711. นายเอนก เบญจศศิกุล โรงเรียนบานแมตูบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11712. นางสาวนฤมล อํานวยสวสัดี โรงเรียนบานแมทงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕



318

11713. นางพกิุล อินตา โรงเรียนบานแมลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11714. วาที ่พ.ต.นพปฎล หาญจักราพทิกัษแ โรงเรียนบานแมลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11715. นายโยคิน อิ่มสาย โรงเรียนบานแมลานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11716. นายชลธชิัย ยอดมูลดี โรงเรียนบานแมลานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11717. นางเมธแวดี ไววาง โรงเรียนบานแมลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11718. นางสาวทวิา อินทรศักด์ิ โรงเรียนบานแมลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11719. นายสันติภาพ น฿ะดอก โรงเรียนบานแมลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11720. นางสุมาลี ปในกอง โรงเรียนบานแมสะนาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11721. นางศรีวรรณ ถาปนิตา โรงเรียนบานแมหลองนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11722. นางสาวแสงดาว ถาระปใน โรงเรียนบานแมหลองนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11723. นายชุติพนธแ คํามามูล โรงเรียนบานแมหลองนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11724. นางจงรักษแ อริยะกอง โรงเรียนบานแมอางขาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11725. นายสมพงษแ แสนสําโรง โรงเรียนบานแมอางขาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11726. นางวาธยิา เชื้อสะอาด โรงเรียนบานยาครก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11727. นางสาวศรีวไิล สมสุนันทแ โรงเรียนบานยางแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11728. นางสาวเอกมณีฎแ กัญชนะ โรงเรียนบานยางครก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11729. นางสุธนิียแ สุขใจ โรงเรียนบานยางครก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11730. นายบรรเจิด อุทรานันทแ โรงเรียนบานยางครก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11731. นางกรรณิกา กาญจนะ โรงเรียนบานยางเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11732. นางนิตยา ซาวล้ีแสน โรงเรียนบานยางเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11733. นางสาววรีวรรณ คํานอย โรงเรียนบานยางเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11734. นายชัยชนะ พรหมมะ โรงเรียนบานยางเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11735. นายชูศักด์ิ ใจแกว โรงเรียนบานยางเปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11736. นางสาวมณีรัตนแ หนูสา โรงเรียนบานยางเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11737. นางสาวสุชาดา แสนใจอิ โรงเรียนบานยางเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11738. นายอัษฎางคแ พงษแเฉย โรงเรียนบานยางเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11739. วาที่ ร.ต.วตัร สุขใจ โรงเรียนบานยางเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11740. นางเพชรรัตนแ หาญจวณิช โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11741. นายวทิวสั บญุสุวรรณแ โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11742. นายสงกรานตแ จันทรแต฿ะ โรงเรียนบานวงักอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11743. นางสาวรัชฎา พรหมปใญญา โรงเรียนบานวงัลุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11744. นายจรูญ กันธะมา โรงเรียนบานวงัลุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11745. นายธรีะเดช นวลสนิท โรงเรียนบานวงัลุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11746. นายอิศรากุล ตุนเครือ โรงเรียนบานวงัลุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11747. นายเอกวทิยแ นุมนวลศรี โรงเรียนบานวงัลุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11748. นางไพลิน สิงหแคํา โรงเรียนบานสบลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11749. นายศรนริน ปวงคําคง โรงเรียนบานสบลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕
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11750. นางพสิมัย ใจชมชื่น โรงเรียนบานหนองผักบุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11751. นางสาวเบญจวรรณ ปนิตาอินทรแ โรงเรียนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11752. นายกิตติภมูิ สุริยะ โรงเรียนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11753. นายสมจิตรแ ไชยาปใน โรงเรียนบานหลังทอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11754. นางสาวศรีจันทรแ ปาระดี โรงเรียนบานหวยโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11755. นายปรเมษฐแ สกุลไพรลํ้าเลิศ โรงเรียนบานหวยโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11756. นายสุทธพิงษแ เจริญกุล โรงเรียนบานหวยโคง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11757. นางอัญชลี คําเฟืๆองฟู โรงเรียนบานหวยปลิูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11758. นายเศรษฐพงศแ แสนหลวง โรงเรียนบานหวยปลิูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11759. นายกําพล ใจทนง โรงเรียนบานหวยไมหก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11760. นายณัฐพฒันแ เพง็สาย โรงเรียนบานหวยหลอดูก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11761. นายภทัรพงศแ สมลา โรงเรียนบานหวยหลอดูก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11762. นางสาวทพิยแมณี ดวงคํามูล โรงเรียนบานอูตูม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11763. นายกฤษฎางคแ แกวปนิะ โรงเรียนบานอูตูม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11764. นางภาวนิี หงษแทอง โรงเรียนบานแอนจัดสรร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11765. นางรัชฎา นามวงษแ โรงเรียนบานแอนจัดสรร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11766. นายธนพล ซึมกลาง โรงเรียนบานแอนจัดสรร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11767. นายมนตแชัย รัตนวรรณี โรงเรียนบานแอนจัดสรร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11768. นางสาวรัชนีภรณแ สุกิน โรงเรียนบานแอนใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11769. นางอรทยั ยศเมธา โรงเรียนบานแอนใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11770. นางสาวน้ําผ้ึง สุจารักษแ โรงเรียนแมโถวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11771. นางสาวสุพฒันแ แกวปใ้น โรงเรียนแมโถวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11772. นายธนาวธุ ไพศาลธารา โรงเรียนแมโถวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11773. นางวไิลลักษณแ ยะมัง โรงเรียนศูนยแอพยพแปลง ๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11774. นางสาวเพญ็ศรี วงษแไชยมูล โรงเรียนศูนยแอพยพแปลง ๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11775. นายลีน จันทะนะ โรงเรียนศูนยแอพยพแปลง ๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11776. นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11777. นางกนกอร พนิิจราชกิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11778. นายวรากุล ตุนเครือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

11779. นางทพิยแสุธา แกวชมภู โรงเรียนชุมชนตําบลทาผา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11780. นางวริินดา แสงปใน โรงเรียนชุมชนตําบลทาผา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11781. นางทอรุง หอมคง โรงเรียนชุมชนบานขวงเปาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11782. นายชวลิต สุริยะ โรงเรียนชุมชนบานขวงเปาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11783. นายสุทศันแ สิงหแคํา โรงเรียนชุมชนบานขวงเปาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11784. นางนิริสา พวงทอง โรงเรียนชุมชนบานชางเค่ิง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11785. นางพจนี ชมมัชยา โรงเรียนชุมชนบานชางเค่ิง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11786. นางภทัรา แสงคือ โรงเรียนชุมชนบานชางเค่ิง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖
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11787. นางสุภาณี ณ ลําพนู โรงเรียนชุมชนบานชางเค่ิง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11788. นางนันทริน เขื่อนแกว โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๙ (บานหนองอาบชาง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11789. นายสนิท ศรีคําเมา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๙ (บานหนองอาบชาง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11790. นางจินดา นุชมา โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนทแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11791. นายชูโชค แนบสนิทธรรม โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนทแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11792. นางสาวสุดาวรรณ วฒิุจําเริญ โรงเรียนบานกองแขก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11793. นางกัญญา เปอะปในสุข โรงเรียนบานขุนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11794. นางณัฐนิช พรหมปใญญา โรงเรียนบานขุนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11795. นางสายทอง อินไผ โรงเรียนบานขุนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11796. นายโชติ ณ รังษี โรงเรียนบานขุนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11797. นายเดช กุณาธรรม โรงเรียนบานขุนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11798. นางจุฬารัตนแ เพช็รจินดา โรงเรียนบานขุนแตะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11799. นางพชิญาภคั พทุธวงศแ โรงเรียนบานขุนแตะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11800. นายสุรินทรแ ปนินะสุ โรงเรียนบานขุนแตะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11801. นายนิพนธแ มูลใหม โรงเรียนบานขุนแตะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11802. นางสาวเมธาพร คําหนอย โรงเรียนบานขุนแปะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11803. นางสาวอุสรา จินะสุข โรงเรียนบานขุนแปะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11804. นายเรวตั แสนพรมมา โรงเรียนบานขุนแปะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11805. นางอรุณศรี โพเว โรงเรียนบานแจมหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11806. นายดนุพล ใจอาย โรงเรียนบานแจมหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11807. นายวรีพงคแ สันติชัยชาญ โรงเรียนบานแจมหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11808. นายศรีวรรณ เดนคีรีรัตนแ โรงเรียนบานแจมหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11809. นายโกมุท นุชมา โรงเรียนบานทาหลุก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11810. นายมาณพ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานทาหลุก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11811. นางศรีมร ปนิตา โรงเรียนบานทุงแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11812. นางศศิธร ศรีอิ่นแกว โรงเรียนบานทุงแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11813. นายนิรันดแ ปนิตา โรงเรียนบานทุงแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11814. นายวทิยา กันทะสอน โรงเรียนบานทุงแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11815. นายอดิเรก อุดแจม โรงเรียนบานทุงแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11816. นางนฤมล สมวถา โรงเรียนบานนากลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11817. นางสาวนันทวนั วงคแบญุมา โรงเรียนบานนากลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11818. นางเพยีรใจ รูฉลาด โรงเรียนบานนาฮอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11819. นางลิชากร คําไหว โรงเรียนบานนาฮอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11820. นางสาวรัตนภา สรอยเกษม โรงเรียนบานนาฮอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11821. นางสุกัญญา ตันตรา โรงเรียนบานนาฮอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11822. นางศุทธนิี เตชะตา โรงเรียนบานน้ําตกแมกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11823. นายวชัรพล ฤทธิเ์รืองโรจนแ โรงเรียนบานเนินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖
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11824. นางจุไร พณิโนเอก โรงเรียนบานปากทางทาล่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11825. นายศักด์ิชัย เตียสุวรรณ โรงเรียนบานผานัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11826. นายสิทธศัิกด์ิ มนทนม โรงเรียนบานผานัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11827. นางสาวนงคราญ จันทรแวนั โรงเรียนบานผาละปิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11828. นายสงัด รมโพธิ์ โรงเรียนบานผาละปิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11829. นางผกาพรรณ คําโต฿ะ โรงเรียนบานเมืองกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11830. นางมณทริา ตรีวงศแ โรงเรียนบานเมืองกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11831. นายจํานง แดงสี โรงเรียนบานแมแดดนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11832. นางดารุณี เจียงสงวน โรงเรียนบานแมนาจร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11833. นางวาสนา อินทร โรงเรียนบานแมนาจร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11834. นางสาวพิศประภา อิมัง โรงเรียนบานแมนาจร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11835. นายกวนิ ทนันไชย โรงเรียนบานแมนาจร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11836. นางโสภี สุทธวิงศแ โรงเรียนบานแมปอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11837. นายบญุตัน เตชะตา โรงเรียนบานแมปอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11838. นายอนันตแ กันทะวงคแ โรงเรียนบานแมปอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11839. นายสมจิต ใจหาญ โรงเรียนบานแมมะลอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11840. นางเกียรต์ิสุดา อรุณรัศมีสกุล โรงเรียนบานแมมุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11841. นางเกศริน คนใจบญุ โรงเรียนบานแมศึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11842. นางเอื้องจิต ชัยชนะ โรงเรียนบานแมศึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11843. นางพมิพแวสิาขแ อินตามูล โรงเรียนบานแมแฮเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11844. นางสายฝน ยะจรรยา โรงเรียนบานแมแฮเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11845. นางสาวจุฑามาศ ขัดตุน โรงเรียนบานแมแฮเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11846. นางสาวณัฐติญา นันตะละ โรงเรียนบานแมแฮเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11847. นางตรีชฎา วจิันทรแตา โรงเรียนบานโมงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11848. นางวราภรณแ จิตสุข โรงเรียนบานโมงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11849. นางสาวพชัรี ปในศิริ โรงเรียนบานโมงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11850. นางณัฐนันทแ แสนเรือน โรงเรียนบานสบเต๊ียะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11851. นางธญัญารัตนแ ปอูงญาติ โรงเรียนบานสบเต๊ียะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11852. นางสาวพชัโรบล ยอมวไิล โรงเรียนบานสบเต๊ียะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11853. นายสงกรานตแ หนอยปใญญา โรงเรียนบานสบเต๊ียะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11854. นางวนัวสิาขแ อานันทแ โรงเรียนบานสบวาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11855. นางนวรัตนแ ริยะนา โรงเรียนบานสามสบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11856. นางกานตแมณี เมทา โรงเรียนบานหวยสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11857. นางพชัริน ไชยาเลิศ โรงเรียนบานหวยสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11858. นายสมพงษแ วชัรไพรงาม โรงเรียนบานหวยสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11859. นายสุรเดช โนชัย โรงเรียนบานหวยสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11860. นายวรัชชพล ธรรมปใญญา โรงเรียนบานเฮาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖
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11861. นายประสิทธญิา ปใญญาลือ โรงเรียนบานเฮาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11862. นายพชัรชล ชัยตัน โรงเรียนปาุกลวยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11863. นายอุดม เตชะตา โรงเรียนปาุกลวยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11864. นางนวรัตนแ แข็งแรง โรงเรียนเมืองเด็กวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11865. นางเนาวรัตนแ รูเที่ยง โรงเรียนเมืองเด็กวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11866. นางสาวอําพร พทิาคํา โรงเรียนเมืองเด็กวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11867. นางอารียแ มุงดี โรงเรียนเมืองเด็กวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11868. นายสมศักด์ิ เปๅงใจยะ โรงเรียนวดัพระบาท คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11869. นายบญุสง กะระวี โรงเรียนวดัพทุธนิมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11870. นางจิราวรรณ ยะปอูม โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11871. นางบรรณสรณแ หลาเต็น โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11872. นางพชัรินทรแ วงคแต๊ิบ โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11873. นางไพวลัยแ ดรกันหา โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11874. นางวนัเพญ็ เบี้ยวบรรจง โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11875. นางวลิาสินี ทะวงคแ โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11876. นางวไิลลักษณแ เตเจา โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11877. นางศิริพร มะโนรัตนแ โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11878. นายวทิยา อนุเกรียงไกร โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11879. นายสุวทิยแ ปอูงญาติ โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11880. นายอดิศักด์ิ สักการะ โรงเรียนศรีจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11881. นายธรีพล มูลตามา โรงเรียนอนุบาลสวนแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11882. นางสิริพร ทองดี โรงเรียนอมขูด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11883. นายสมคิด แกวคํา โรงเรียนอินทนนทแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11884. นางจรรยา มีสิมมา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11885. นางเตือนใจ ณ รังษี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11886. นางสาวธนพร มาใหม สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

11887. นายจําเนียน สุขสง โรงเรียนตนบากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11888. นายสาโรช โชติรัตนแ โรงเรียนตนบากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11889. นายสุรพล มุสิกพนัธแ โรงเรียนตนบากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11890. นางกรรณธภิา อินทไชย โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11891. นางกรรณิการแ ล่ันเตง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11892. นางเกษร ยุทธนาการ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11893. นางจิฬาภรณแ สุรินทรแแกว โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11894. นางชนิญญา จีรัฐติกุล โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11895. นางตรึงใจ ประดาหแ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11896. นางธญัยธรณแ อัครนิธพิจนแ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11897. นางเนาวรัตนแ เจนจริยานนทแ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
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11898. นางสวนัยา แกวในเมฆ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11899. นางสาวนงลักษณแ คงชวยสถิตยแ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11900. นางสุทธิสิ์นี หุนยอง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11901. นางสุมน จริงจิตร โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11902. นางอลิศรา พรหมดนตรี โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11903. นายกฤษณะ อักษรถึง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11904. นายเดน นวลปาน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11905. นายปยิะศักด์ิ ล่ันเตง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11906. นางกาญจนา แคนยุกตแ โรงเรียนทพิยรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11907. นางลักขณา ชูทอง โรงเรียนทพิยรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11908. นางสาวจิตรลัดดา สมาธิ โรงเรียนทพิยรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11909. นางสาวอายุดา ชวยหมาด โรงเรียนทพิยรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11910. นางสุชาดา คงวุน โรงเรียนทพิยรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11911. นางสาวจิตติมา อนุมาตร โรงเรียนทุงรวงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11912. นายอัศวกรณแ สิทธศัิกด์ิ โรงเรียนทุงรวงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11913. นางณัฐกานตแ แสงประดับ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๙(บานนาโต฿ะหมิง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11914. นางสาวสุวรรณี จําปา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๙(บานนาโต฿ะหมิง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11915. นางระเบยีบ คงฉาง โรงเรียนไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11916. นางสาวทวิาพร ทวสุิวรรณ โรงเรียนบานเกาะปดุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11917. นางโสพสิ จันทรแสงทอง โรงเรียนบานเกาะปดุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11918. นางกัลญาณียแ สวนอินทรแ โรงเรียนบานเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11919. นางพมิพแพร อินทรสาม โรงเรียนบานเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11920. นางผกามาศ ดําปนิ โรงเรียนบานคลองเต็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11921. นางสาวชนิตา ดําปนิ โรงเรียนบานคลองเต็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11922. นางสาวศิราวรรณ คงแกว โรงเรียนบานคลองเต็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11923. นางสาวอัจฉรา วโิรจนแศิริ โรงเรียนบานคลองเต็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11924. นางสมปอง ดําเกาะ โรงเรียนบานคลองทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11925. นางวลัยภรณแ อนุรักษแ โรงเรียนบานคลองปะเหลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11926. นายวนัชัย พชิัยรัตนแ โรงเรียนบานคลองปะเหลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11927. นางชาคิณี กาญจนาสนแ โรงเรียนบานคลองลําปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11928. นางเพชรี ชัยทอง โรงเรียนบานคลองลําปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11929. นางกรสิวรรณแ เธยีรโชติ โรงเรียนบานคลองลําปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11930. นางดาลัด อุยใจดี โรงเรียนบานควนปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11931. นายวาสนา คงบนั โรงเรียนบานควนปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11932. นายวโิรจนแ เถาธรรมพทิกัษแ โรงเรียนบานควนปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11933. นางเรณู วารินสะอาด โรงเรียนบานควนไมดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11934. นายสุวทิยแ กังแฮ โรงเรียนบานควนไมดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
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11935. นางจํารัส บญุเมือง โรงเรียนบานควนยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11936. นางนงเยาวแ จันทรแยอง โรงเรียนบานควนยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11937. นางสาวผุสดี มณีโชติ โรงเรียนบานควนยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11938. นางรสสุคนธแ โปซิว โรงเรียนบานควนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11939. นายอนวชั พากเพยีร โรงเรียนบานควนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11940. นายภนูารถ จันทรแยอง โรงเรียนบานควนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11941. นางนงเยาวแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานควนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11942. นางภณิโญ โสมสง โรงเรียนบานควนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11943. นางสาววดี สมมี โรงเรียนบานควนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11944. นางสิริรัตนแ ทาจีน โรงเรียนบานควนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11945. นายอภชิาติ อนุตรพฒันแ โรงเรียนบานควนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11946. นายนิ่งโชค จินาชาญ โรงเรียนบานโคกชะแง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11947. นายณัฐ ลายทองสุข โรงเรียนบานโคกชะแง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11948. นางสุพฒันแ สมพงษแ โรงเรียนบานโคกรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11949. นางคณาพร มะคะสุด โรงเรียนบานชอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11950. นางปราณียแ เล้ียงสกุล โรงเรียนบานชอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11951. นางสาวสุรัตยา หยังหลัง โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11952. นางนุชนาถ จิโสะ โรงเรียนบานทาคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11953. นางสาวกาญจนา ชูเกิด โรงเรียนบานทาคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11954. นายสมจิตรแ ชัยเพชร โรงเรียนบานทุงกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11955. นางชูศรี เศษวชิัย โรงเรียนบานทุงเกาะญวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11956. นางเบญจมาศ ลายทพิยแ โรงเรียนบานทุงเกาะญวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11957. นางวนิดา ฤทธเิดช โรงเรียนบานทุงคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11958. นางสาวสิริพร สุนทรนนทแ โรงเรียนบานทุงคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11959. นายอารม ชวยเรือง โรงเรียนบานทุงคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11960. นางพนิดา มณีภาค โรงเรียนบานทุงนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11961. นางสุชาดา บวัผุด โรงเรียนบานทุงนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11962. นางสาวละมาย จิตเที่ยง โรงเรียนบานทุงปาหนัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11963. นางยุพา ต้ังสถิตพร โรงเรียนบานทุงมะขามปอูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11964. นายบรรจบ จิตรหลัง โรงเรียนบานทุงมะขามปอูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11965. นายมนัส พพิฒันแ โรงเรียนบานทุงมะขามปอูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11966. นางวนัทนียแ จิตรหลัง โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11967. นางสาวพยอง ตูดํา โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11968. นายสมเกียรติ ลีสุรพงศแ โรงเรียนบานทุงศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11969. นายนิคม เพชรเกื้อ โรงเรียนบานทุงสมปอุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11970. นางสุรินทา ชวยชู โรงเรียนบานทุงหนองแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11971. นางอุษา สังขาว โรงเรียนบานทุงหนองแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
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11972. นายทวี ศรีคง โรงเรียนบานทุงหนองแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11973. นางนีรนุช การกูลกิจ โรงเรียนบานไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11974. นางอรัญญา โพชสาลี โรงเรียนบานไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11975. นางยุพนิ ทุยอน โรงเรียนบานนาทะเล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11976. นายวชิาญ สุดรักษแ โรงเรียนบานนาทะเล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11977. นางสาวจันทนา ศรีเทพ โรงเรียนบานนาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11978. นายวนัชัย ฉิมเรือง โรงเรียนบานนาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11979. นายรัตนแ ฉิมเรือง โรงเรียนบานนาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11980. นายนิพฒันแ ดํารงคดี โรงเรียนบานนานิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11981. นายสมเกียรติ ทองพราว โรงเรียนบานนานิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11982. นางสาวพรชนก หนกลาย โรงเรียนบานนายายหมอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11983. นางภาวณีิ ลีลาชุติพงศแ โรงเรียนบานนายายหมอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11984. นางธรีะนุช หนูเอียด โรงเรียนบานในควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11985. นางอุไร ธรรมพากรณแ โรงเรียนบานในควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11986. นายปยิะ ลักษณะพร้ิม โรงเรียนบานในควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11987. นางกรรณิกา แกนที โรงเรียนบานบกหกั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11988. นางมนทริา กังแฮ โรงเรียนบานบางดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11989. นายวเิชียร ใจทน โรงเรียนบานบางดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11990. นายเทยีนศุข ชองสมบติั โรงเรียนบานบาหวี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11991. นางกัญญา พนูขยัน โรงเรียนบานปะเหลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11992. นางลาวณั แสวงรัตนแ โรงเรียนบานปะเหลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11993. นางสาวกุสุมา สมมาตรแ โรงเรียนบานปะเหลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11994. นางสาวนุชริล เหมเส็น โรงเรียนบานปะเหลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11995. นางสาวอนงคแนาฏ มีสัตยแ โรงเรียนบานปะเหลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11996. นายอรุณ เมืองสง โรงเรียนบานปะเหลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11997. นางสาวมะลิวลัยแ กาลสุวรรณ โรงเรียนบานปากไพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11998. นางกาญจนา แสงหรัิญ โรงเรียนบานปากหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
11999. นายฐโชตณัฏฐแ ขวญัเมือง โรงเรียนบานปากหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12000. นางดวงเดือน แซหลี โรงเรียนบานโพรงจระเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12001. นางสุทศิา สมบติัทอง โรงเรียนบานโพรงจระเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12002. นายอาธร หนูหมาด โรงเรียนบานยวนโปะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12003. นางณัฐติกา สรวมสวสัด์ิ โรงเรียนบานยานตาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12004. นางนิตยา ฉิมเรือง โรงเรียนบานยานตาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12005. นางแนงนอย เวยีนขุนทด โรงเรียนบานยานตาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12006. นางบษุบง เศรษฐวชิัย โรงเรียนบานยานตาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12007. นางพนัธแทพิยแ ศรีไตรรัตนแ โรงเรียนบานยานตาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12008. นางรัชนี ตันตรัตนพงษแ โรงเรียนบานยานตาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
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12009. นางศุภลักษณแ สังขาว โรงเรียนบานยานตาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12010. นางสุภนิต วฒันาสันติกุล โรงเรียนบานยานตาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12011. นางสาวสุนิตยแ เองฉวน โรงเรียนบานยานตาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12012. นางอัญชลี จําเริญรักษแ โรงเรียนบานยูงงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12013. นางสภาวดี ล้ิมฉุน โรงเรียนบานไรพรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12014. นายพลกฤต หสัสะโร โรงเรียนบานไรพรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12015. นายวสัินตแ อักษรทอง โรงเรียนบานไรพรุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12016. นางจุรียแ สมเพช็ร โรงเรียนบานไรหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12017. นางวไิลรัตนแ เมงซาน โรงเรียนบานไรหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12018. นางปริชาติ แกวทองประคํา โรงเรียนบานลําแคลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12019. นายมณเฑียร โคกเขา โรงเรียนบานลําแคลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12020. นางญาณิ สุวรรณเวลา โรงเรียนบานวงัศิลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12021. นางยวนใจ สุวรรณแ โรงเรียนบานวงัศิลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12022. นางพงษแทพิยแ ไชยเสนียแ โรงเรียนบานสามแยก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12023. นางสมจิตร หมีหล฿ะ โรงเรียนบานสามแยก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12024. นายวสุิทธิ์ ชายภกัตรแ โรงเรียนบานสามแยก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12025. นางอัมพา ไชยหมาน โรงเรียนบานหนองเจ็ดบาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12026. นายสมบญุ เต้ียนซ่ี โรงเรียนบานหนองเจ็ดบาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12027. นางศศิมา รักษศรี โรงเรียนบานหนองชวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12028. นายพงศักด์ิ จันทรเกษ โรงเรียนบานหนองชวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12029. นายศักดา ไพสมบรูณแ โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12030. นางจินตนา สุทธยิาภรณแ โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12031. นางวนัดี เกตุดวง โรงเรียนบานหนองยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12032. นางสมญา เสรีรักษแ โรงเรียนบานหนองยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12033. นางนฤมล พรประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12034. นางสาวบราลี ชัยสิริ โรงเรียนบานหนองยายแม็ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12035. นางสุวมิล ปาระณะ โรงเรียนบานหนองยายแม็ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12036. นางสมญา เกาเอี้ยน โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12037. นางสาวปรียาดา เกียงเอีย โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12038. นางยุวดี ศรีเทพ โรงเรียนบานหยงสตารแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12039. นางอรอนงคแ ใจสมุทร โรงเรียนบานหยงสตารแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12040. นายภาณุมาศ กองเจริญกิจ โรงเรียนบานหวยดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12041. นางวรรณี ชัยมาดสิริกุล โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12042. นางวภิาวรรณ สมจริง โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12043. นางฉววีรรณ พลยุทธ โรงเรียนบานหวยเร็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12044. นางภทัรพร ผลธรรมปาลิต โรงเรียนบานหวยเร็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12045. นายสัญญา ทองมีขวญั โรงเรียนบานหวยเร็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
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12046. นางสมพร เพชรเกื้อ โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12047. นายฉกาจ ขันชู โรงเรียนบานหวัควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12048. นางสาวยุพลักษณแ ยิ้นเสน โรงเรียนบานหนิคอกควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12049. นายบญุถิ่น เองฉวน โรงเรียนบานหนิคอกควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12050. นางจุฑาภรณแ ศรีเทพ โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12051. นางณัฐจิรา หนูนุม โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12052. นางบญุเรือน แซโกว โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12053. นางพรพศิ พรหมสุข โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12054. นางพชิมญชุแ เกตดํา โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12055. นางยุภา ทองแท โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12056. นางวนิดา คงไหม โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12057. นางวรรทพิยแ ธรรมวงษแ โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12058. นางวริอร เสวกะ โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12059. นางสาวกาญจนา เต็งเฉี้ยง โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12060. นางสาวนวลนิ่ม วโินทยั โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12061. นางสาวพชัรี งามพรอม โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12062. นางสาวภคัวดี นิพลนาม โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12063. นางสาวมลทริา ภนูุชอภยั โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12064. นางสาวรัตนา วฒันสกุลเอก โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12065. นางสาวรุจิรา มณีพงษแ โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12066. นางสาวลําใย สามเมือง โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12067. นางสุดใจ เพชรปานวงศแ โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12068. นางสุดารัตนแ จิโรจนแกุล โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12069. นางสุรียแ โรจนวภิาค โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12070. นางอรวรรณ ปานพชิญะกุล โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12071. นางอักษร พานชาตรี โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12072. นายนิพนธแ เค่ียมการ โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12073. นายวรพจนแ ปานพชิญะกุล โรงเรียนบรูณะรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12074. นางจิราภรณแ กิจจาพทิรู โรงเรียนปใญญาวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12075. นางดารา หวนัดาเหร โรงเรียนปใญญาวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12076. นางนภารัตนแ พมิพแเดช โรงเรียนปใญญาวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12077. นางสงบ ต้ังคํา โรงเรียนปใญญาวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12078. นางวภิา ทนิประภา โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12079. นางสาวรุงทพิยแ ขวญัวงศแ โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12080. นางอาริยา เฉี้ยงลิบ โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12081. นางอุดมรัตนแ ตะหมัง โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12082. นางวไิลพร ใจสมุทร โรงเรียนเพาะปใญญา ในพระอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
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12083. นายภกัดี ใจสมุทร โรงเรียนเพาะปใญญา ในพระอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12084. นายวเิชษฐ ออนคง โรงเรียนเพาะปใญญา ในพระอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12085. นางจุฑารัตนแ โสภณพลศาล โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ วดัทุงหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12086. นายสุริยะ อุยศิริ โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ วดัทุงหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12087. นางจิราวรรณ ชนะพล โรงเรียนวดัเกาะมะมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12088. นายพงศแประพันธแ เตละกุล โรงเรียนวดัขุนสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12089. นางกชกร มีเพยีร โรงเรียนวดัควนวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12090. นางจุรีรัตนแ วรปกรณแกิจ โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12091. นางณาลดา วนิสนถิรเดช โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12092. นางดุสิดา ราญฎร โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12093. นางนงเยาวแ นวลนิ่ม โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12094. นางบงัอร หนองตรุด โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12095. นางปราณีต ไตรสกุล โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12096. นางพมิพวรรณ ยิ่งดํานุน โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12097. นางเพญ็ศรี คงเรือง โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12098. นางศิริธร วรุิณศรี โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12099. นางสายสุนียแ ฉันทนาวลิาส โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12100. นางสาวนิตยา กําเนิด โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12101. นายประสิทธิ์ สมประสงคแ โรงเรียนวดัควนวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12102. นางเจตยา บญุสะกันตแ โรงเรียนวดัควนสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12103. นางชฎาพร ผลาญไกรเพชร โรงเรียนวดัควนสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12104. นางชนากานตแ รอบคอบ โรงเรียนวดัควนสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12105. นายประเสริฐศักด์ิ ลักติธรรม โรงเรียนวดัควนสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12106. นางรุจิเรข ศักด์ิชัยนันทแ โรงเรียนวดัโคกพกิุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12107. นางบณัฑิกา สองสัญ โรงเรียนวดัแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12108. นางดารา ชูสังขแ โรงเรียนวดัเชี่ยวชาญกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12109. นางสาวศิริภรณแ เพชรแกว โรงเรียนวดัเชี่ยวชาญกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12110. นางอภนัตรี รักษศรี โรงเรียนวดัเชี่ยวชาญกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12111. นางกิตติสุข เมืองสง โรงเรียนวดัทาพญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12112. นายเกษมพนัธแ กังแฮ โรงเรียนวดัทุงหนิผุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12113. นายโกเมศ สุวรรณชาตรี โรงเรียนวดัทุงหนิผุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12114. นางเบญจพร เกตุพงษแพนัธุแ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12115. นางศรีพรรณ ลีวริิยะพนัธุแ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12116. นางสาวภคมน ทรายแกว โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12117. นางสุณียแ มีศิลป โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12118. นางนัดดานิตยแ ทองเหมือน โรงเรียนวดัไทรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12119. นางประไพ พรหมมี โรงเรียนวดัไทรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
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12120. นางสุปราณี สิงหแอินทรแ โรงเรียนวดัไทรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12121. นายสุชีพ เพช็รสุทธิ์ โรงเรียนวดัไทรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12122. นางทพิยแพา พทุธรักษแ โรงเรียนวดัธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12123. นางนิชนันทแ เพชรชุม โรงเรียนวดัธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12124. นางวรรณธมิา ศรีรัตนพนัธแ โรงเรียนวดัธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12125. นางสิริพชัรแ บญุกราน โรงเรียนวดัธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12126. นางอุมาพร ดีสมุทร โรงเรียนวดัธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12127. นายกฤช กาหยี โรงเรียนวดัธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12128. นางเย็นฤดี สีหมาน โรงเรียนวดันางปะหลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12129. นางอัมพร รอดคืน โรงเรียนวดันางปะหลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12130. นางศศิธร มณีแตม โรงเรียนวดัน้ําผุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12131. นางสาวนาตยา ดุกตะการ โรงเรียนวดัน้ําผุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12132. นายสุทธเิมธ ชัยเพชรแ โรงเรียนวดัน้ําผุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12133. นางปใทมา แกวอัมพร โรงเรียนวดันิคมประทปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12134. นายเกียรติศักด์ิ จันทะมี โรงเรียนวดัปากปรน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12135. นางพรหมพร แสนสุข โรงเรียนวดัโพธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12136. นางนฤภร ประกอบกิจ โรงเรียนวดัมงคลสถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12137. นายเสรี ยองจีน โรงเรียนวดัมงคลสถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12138. นางสาวกนิษฐา ทาจีน โรงเรียนวดัสันติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12139. นางกาญจนา พลสังขแ โรงเรียนวดัหนองเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12140. นายชลิต พากเพยีร โรงเรียนวดัหนองเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12141. นายสมวฒิุ กุลพทุธสาร โรงเรียนวดัหนองเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12142. นางกิ่งแกว หรัิญตระการ โรงเรียนวดัหนองสมาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12143. นางสาวสมใจ จันทรแทอง โรงเรียนวดัหนองสมาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12144. นายวรัิตนแ ศรีบางรัก โรงเรียนวดัหนองสมาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12145. นางละไม ประมวญสิน โรงเรียนวดัอัมพวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12146. นายประเสริฐ หนูนวล โรงเรียนหนองผักฉีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12147. นางพมิพแใจ กุลตัน โรงเรียนหาดสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12148. นางสาวสุพรรณี พุมเกล้ียง โรงเรียนหาดสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12149. นางชนมวรรณ จันทรแสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12150. นางนิตยา รําไพรุจิพงศแ โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12151. นางนิศากร เกาเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12152. นางประภาพรรณ ณ พทัลุง โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12153. นางปใทมาวดี ปราบปใญจะ โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12154. นางพจนาถ วฒิุวงศแ โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12155. นางสมจิตร สัมพนัธรัตนแ โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12156. นางสาวผุสดี บนหา โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
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12157. นางสาวเยาวลักษณแ เอี้ยวสงา โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12158. นางสาวสุพศิ คงทน โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12159. นางสุภาวดี ภสุูมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12160. นางหสัวรี สุรัติศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12161. นางอนงคแ แคนยุกตแ โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12162. นายประสบ รองยาง โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12163. นายพร ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12164. นายทวี ชัยแกว โรงเรียนอนุบาลตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12165. นายประพจนแ เสียมไหม โรงเรียนอัมพวนัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12166. นางสาววไิลลักษณแ นาคเนนัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12167. นายยงศักด์ิ เชาวนแวฒิุกุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12168. นายระนิต ณ พทัลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12169. นางเฉลิมขวญั ศกุนตะฤทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12170. นางทองทพิยแ ตรังคธนสิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12171. นางปฏชิาติ หนูนุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12172. นายอมร แกวศรียงคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๑
12173. นางจูจิตร ทองเอียด โรงเรียนกมลศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12174. นางสาวปราณีต อินจันทรแ โรงเรียนกมลศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12175. นางธนวร ชอเจี้ยง โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12176. นางนัยนา ศรีโภคา โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12177. นางนิตยา ศรีธรรมานุวฒันแ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12178. นางปาริชาติ ประสานสงฆแ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12179. นางรัตนา กองเสียง โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12180. นางละออง ล่ันซาย โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12181. นางวรรณวมิล ราชภริมยแ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12182. นางสมพร บญุยบวรววิฒันแ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12183. นางสาวกนกวลี ฉายเกียรติคุณ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12184. นางสาวนิรมล พเิชฐสินธุแ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12185. นางสาวมยุรี อินทะสะระ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12186. นางสาวเยาวลักษณแ วฒันเสรีชัยสกุล โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12187. นางสาวลัดดาวัลยแ รุงเรือง โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12188. นางสาวศิริพร สัญวงษแ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12189. นางสาวสุนทรี คงสิน โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12190. นางสาวสุภาภรณแ ยิ่งสกุล โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12191. นางสาวอรุณศรี ชาตรีกุล โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12192. นางสาวอิงอร สาเหลา โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12193. นางสุขราตรี แหมะหวงั โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
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12194. นางสุภาพร สุเหร็น โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12195. นางสุรียแ หมาดหวา โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12196. นางสุวมิลรัตนแ แซจุง โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12197. นายธนา เอียดเสน โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12198. นายวนัฉัตร โรจนรัตนแ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12199. นายผจง สงคราม โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12200. นายเลอเกียรติ บญุโชติ โรงเรียนจุเงฮัวโซะเซียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12201. นางจรรยา รุณแสง โรงเรียนทาง้ิว(ต.ช.ด.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12202. นางวาสนาทพิยแ เดนประเสริฐ โรงเรียนทาง้ิว(ต.ช.ด.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12203. นางอารียแ พนัธแคีรี โรงเรียนทาง้ิว(ต.ช.ด.อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12204. นางประทปี นาวาแกว โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12205. นางประนอม พนมรักษแ โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12206. นางละออง ชุมนวล โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12207. นางวลัลาภ ธนูศิลป โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12208. นางวาสนา ธนพฒันแศิริ โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12209. นางสมจิตร จงวไิลเกษม โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12210. นางสาวจําเรียง มณีฉาย โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12211. นางสาวสุดใจ รามศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12212. นางสุณี ขุนทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12213. นางสุวรรณี เสนี โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12214. นางสุวรินทรแ รัมณะกัจจะ โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12215. นางเสาวลักษณแ ฐิติภรณแพนัธแ โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12216. นางอุบล ขําประเสริฐ โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12217. นายประพนัธแ ขวญัศรีสุทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12218. นายอรุณรัตนแ ฝาดซ้ิน โรงเรียนธาดาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12219. นางสาวอรุณี ชูชวย โรงเรียนบานกันตังใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12220. นางดาวเรือง พฒุนวล โรงเรียนบานเกาะเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12221. นางนุชนาถ ชมชวยธานี โรงเรียนบานเกาะเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12222. นางยุวรัตนแ อรรถฉายะกุล โรงเรียนบานเกาะเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12223. นายภาคภมูิ ชมชวยธานี โรงเรียนบานเกาะเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12224. นายสุทศันแ เสียงเลิศ โรงเรียนบานเกาะเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12225. นางสาวปรัชญนันตแ ทองประดับ โรงเรียนบานเขากอบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12226. นางสาวเอกฤทยั พรหมณะ โรงเรียนบานเขากอบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12227. นายวเิชน เหมะรักษแ โรงเรียนบานเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12228. นายศุภกิจ แกวหมุน โรงเรียนบานเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12229. นางนิตยา พลเดช โรงเรียนบานคลองคุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12230. นางสาวพรทพิยแ เจนจริยานนทแ โรงเรียนบานคลองคุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
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12231. นางรัชชนันทแ กันภยัชร โรงเรียนบานคลองโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12232. นางกัลยารัตนแ ต้ันตระกูล โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12233. นางนวรัตนแ นกแกว โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12234. นางประภารัตนแ ณ สุวรรณ โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12235. นางวลิาสินี เพชรเครือ โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12236. นางสาวรัชนีกร เยาวแดํา โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12237. นางสาววนัดี ภริมยแ โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12238. นางสุคนธแ คิดถูก โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12239. นางอนงคแ ทวสุิวรรณ โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12240. นางอรวรรณ สงแสง โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12241. นายพทัธพงศแ แกวละเอียด โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12242. นายวชิัย โชคสกุลวฒันา โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12243. นายอัมพร หาขุน โรงเรียนบานคลองมวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12244. นางนาตยา รักเกต โรงเรียนบานคลองลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12245. นางเกษกานดา กะตากูล โรงเรียนบานควนตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12246. นายบรรเลง อมรปยิกุล โรงเรียนบานควนตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12247. นางสาวอิศริยา เสียมไหม โรงเรียนบานควนตุงกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12248. นางสุคนธแ คีรีรัตนแ โรงเรียนบานควนตุงกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12249. นางพนัธแทพิยแ สุขศรีนวล โรงเรียนบานควนพญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12250. นายวรัิตนแ เขตตะเคียน โรงเรียนบานควนพญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12251. นางชะออน สุวรรณโชติ โรงเรียนบานควนหนองกก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12252. นางดวงพร หนูทอง โรงเรียนบานควนหนองกก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12253. นางเบญจมาภรณแ อัศวชโนดม โรงเรียนบานควนหนองกก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12254. นายรักชาติ นาคชวย โรงเรียนบานควนอารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12255. นางรัตติยา เซงยี่ โรงเรียนบานโคกยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12256. นางวลัลียแ โปซิว โรงเรียนบานโคกยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12257. นางสุวลัลียแ เกิดขุมทอง โรงเรียนบานโคกยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12258. นายรังษี ณ นคร โรงเรียนบานโคกยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12259. นางเสง่ียม สถาพรจิตรกุล โรงเรียนบานจิจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12260. นางอารี สวสัด์ิประสิทธิ์ โรงเรียนบานจุปะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12261. นางสาวบษุบา โขยนึ่ง โรงเรียนบานฉางหลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12262. นางสาวอรดา ตรงมาตัง โรงเรียนบานฉางหลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12263. นางสาวสิริขวญั ขวญัเมือง โรงเรียนบานชองหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12264. นายจํารูญ แสงศรีจันทรแ โรงเรียนบานซา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12265. นางฑิฆัมพร บญุญา โรงเรียนบานดุหนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12266. นางธญัวรัตมแ ต้ังคีรี โรงเรียนบานดุหนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12267. นางละออง มณีนวล โรงเรียนบานตนไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
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12268. นางสมจิต ปิๆนทอง โรงเรียนบานตนไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12269. นางสิริกร ออนสนิท โรงเรียนบานตนไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12270. นางเพญ็ศรี ยันตรพนิิจ โรงเรียนบานตนปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12271. นางสาวดาว กะตะโท โรงเรียนบานตนปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12272. นางสาววรรณษา มุกดา โรงเรียนบานตนปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12273. นางสุรียแ เจยทองศรี โรงเรียนบานตนปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12274. นางสุวรรณา กล่ินจันทรแ โรงเรียนบานตนปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12275. นายณัฐพงศแ เค่ียมการ โรงเรียนบานตนปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12276. นางธนพร ศรีวรกุลววิฒันแ โรงเรียนบานแตะหรํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12277. นางจําปา ปญุญะเพช็ร โรงเรียนบานโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12278. นางณัฐศรี ชูชวย โรงเรียนบานโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12279. นางร่ืนฤดี ตันประดิษฐแ โรงเรียนบานทอนเหรียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12280. นางสาวสุกัลญา หาบหา โรงเรียนบานทาโต฿ะเมฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12281. นางสุดธดิา ศุภศรี โรงเรียนบานทามะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12282. นายวฒันชัย ภมูิทกัษณิากุล โรงเรียนบานทามะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12283. นางสีดา สุวรรณพฒันแ โรงเรียนบานทาสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12284. นางจําเนียน สุจริยา โรงเรียนบานทุงศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12285. นายปรีชา ยอดยิ่ง โรงเรียนบานทุงศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12286. นางบญุศรี เจริญฤทธิ์ โรงเรียนบานทุงสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12287. นางเรณู กล้ังเนียม โรงเรียนบานทุงสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12288. นางกิจจา เลิศประสาน โรงเรียนบานไทรบวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12289. นางบงัอร สุริยะโชโต โรงเรียนบานไทรบวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12290. นางศิริรัตนแ หนองตรุด โรงเรียนบานไทรบวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12291. นางชนิกานตแ อรรณพ โรงเรียนบานนาเมืองเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12292. นางยุราวลัภแ ศิริอนันตแโสภา โรงเรียนบานนาเมืองเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12293. นางระเบยีบ จรูญศักด์ิ โรงเรียนบานนาเมืองเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12294. นายศักดา มีไพบลูยแสกุล โรงเรียนบานนาเมืองเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12295. นายบญุให เพง็ดํา โรงเรียนบานน้ําพราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12296. นางปยิรักษแ พรหมปลัด โรงเรียนบานน้ําราบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12297. นายสุวทิยแ ฤทธิเ์สนี โรงเรียนบานน้ําราบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12298. นางจินตนา แกวคุมภยั โรงเรียนบานในปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12299. นางอรุณวลัยแ ทองทพิยแ โรงเรียนบานในปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12300. นางอุไรรัตนแ จินดาสัย โรงเรียนบานในปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12301. นายสมพงษแ เฉิดโฉม โรงเรียนบานในปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12302. นางกัญญา ภจูันทกึ โรงเรียนบานบอหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12303. นางสุภาพร ระสิตานนทแ โรงเรียนบานบอหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12304. นายเฉลิมพล แกวคุมภยั โรงเรียนบานบางคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
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12305. นายสมบติั ฮ้ึงฮก โรงเรียนบานบางคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12306. นายสมปอง จิ้วลอ โรงเรียนบานบางคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12307. นายวรัญโู เนียมชูชื่น โรงเรียนบานบางคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12308. นางสมร ดาบทอง โรงเรียนบานบางเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12309. นางดวงฤดี หอมตระกูล โรงเรียนบานบางเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12310. นางนัยรัชนี วุนคง โรงเรียนบานบางเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12311. นางสาววรรลี ไมหมาด โรงเรียนบานบางเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12312. นายสมบติั เรืองราย โรงเรียนบานบางเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12313. นางสาวณัฐญาภรณแ งามวริิยะรัตนแ โรงเรียนบานบางเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12314. นางภาวณีิ ภกัดี โรงเรียนบานบางหมาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12315. นางสุรีรัตนแ เกิดเมืองนอน โรงเรียนบานบางหมาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12316. นางเสาวภา สมาพงคแ โรงเรียนบานบางหมาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12317. นายพทิยา ทองยอย โรงเรียนบานบางหมาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12318. นางเพญ็ประภา เจริญฤทธิ์ โรงเรียนบานบางหมากนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12319. นายสมหมาย สุนทรเต็ม โรงเรียนบานบางหมากนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12320. นางเสาวรส หาขุน โรงเรียนบานปาุกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12321. นายกิจจา จันทรแเพชร โรงเรียนบานปาุกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12322. นางปยิา ต้ังคํา โรงเรียนบานปาเต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12323. นางราศรี วงัขุนพรหม โรงเรียนบานปาุเตียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12324. นางอารี ตุลยกุล โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12325. นางจิราภรณแ สุจิตราภรณแ โรงเรียนบานพรุเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12326. นายชาประดิษฐแ คําเสน โรงเรียนบานพรุเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12327. นางวมิลรัตนแ วรีะโส โรงเรียนบานพรุใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12328. นางอุนใจ เอียดบวั โรงเรียนบานพรุใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12329. นางวลี ตระกูลวฒันะ โรงเรียนบานมดตะนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12330. นายสมศักด์ิ สุขแกว โรงเรียนบานยานซ่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12331. นางปราณี ไพบลูยแ โรงเรียนบานไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12332. นางลดารัตนแ ทพิยแบญุโชติ โรงเรียนบานไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12333. นางวภิา ยอดแกว โรงเรียนบานไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12334. นางสัจจานันทแ รองวงั โรงเรียนบานไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12335. นางสุณี แสนดี โรงเรียนบานไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12336. นางสุนธแทรี นวลใย โรงเรียนบานไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12337. นางอําไพ นุนเอียด โรงเรียนบานไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12338. นายประยงคแ แกลวกลา โรงเรียนบานไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12339. นางกันยา ชูเสือหงึ โรงเรียนบานลําภรูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12340. นางณิชมน มีแกว โรงเรียนบานลําภรูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12341. นางดารา วงศแววิฒันแ โรงเรียนบานลําภรูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
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12342. นางประไพพรรณ น้ําแกว โรงเรียนบานลําภรูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12343. นางพนิดา เพชรทพิยแ โรงเรียนบานลําภรูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12344. นางวรรณี วงศแววิฒันแ โรงเรียนบานลําภรูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12345. นางสาวสุพศิ พนัธรักษแ โรงเรียนบานลําภรูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12346. นางสาวอุไร เวชพฤกษแไพบลูยแ โรงเรียนบานลําภรูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12347. นายสําเริง ต้ังคํา โรงเรียนบานลําภรูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12348. นางเจิมขวญั สิทธชิัย โรงเรียนบานวงัลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12349. นางศุภชัญา วนิสน โรงเรียนบานวงัลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12350. นางสาวจงจิตตแ เพชรแมุณี โรงเรียนบานวงัลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12351. นางสาวสุจินดา แซสุง โรงเรียนบานวงัลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12352. นางจันทนา บญุนิ่ม โรงเรียนบานไสบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12353. นางภาศิริ เสนหา โรงเรียนบานไสบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12354. นางชุติมา สิทธิพ์นัธแ โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12355. นางนพรัตนแ ทองแกว โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12356. นางปราณี แกวกลา โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12357. นางศดานัน จันทรมาศ โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12358. นางสาววรศิกาญจนแ รักษารักษแ โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12359. นายฤาชา สุนทรนนทแ โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12360. นางชนิดา ชูบญุศรี โรงเรียนบานหนองศรีจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12361. นางภกัดี แทงทอง โรงเรียนบานหนองศรีจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12362. นางสาวฝาตีม฿ะ เอ็มเลง โรงเรียนบานหนองศรีจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12363. นางทศันียแ หนูจิตตแ โรงเรียนบานหนองสองพี่นอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12364. นางจงกล เกิดรักษแ โรงเรียนบานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12365. นางณัฐชุดา จริงจิตร โรงเรียนบานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12366. นางสาวนลินทิพยแ พรหมสังขแ โรงเรียนบานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12367. นางสุจิรา นางสวย โรงเรียนบานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12368. นางสุดาพร อาจกูล โรงเรียนบานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12369. นางอําไพ สมแสง โรงเรียนบานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12370. นางชะออน รัตนรัตนแ โรงเรียนบานหนองหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12371. นางวนิดา ศรีเมือง โรงเรียนบานหนองหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12372. นางวนิดา ปใทมรุจ โรงเรียนบานหนองหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12373. นางพรทพิยแ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานหวยตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12374. นางสมถวลิ ปานออน โรงเรียนบานหวยตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12375. นางสาวทศพร พลูผล โรงเรียนบานหวยตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12376. นายกิตติกร ตุลยกุล โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12377. นางสุดใจ ต้ังคีรี โรงเรียนบานหวัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12378. นางสุมาพร รักขพนัธแ โรงเรียนบานหวัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
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12379. นายทวี จันทรแแดง โรงเรียนบานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12380. นายมนัส เจริญฤทธิ์ โรงเรียนบานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12381. นางพริยาภรณแ เกล้ียงจิตร โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12382. นางวรรณดี หวานแกว โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12383. นางวราภรณแ พงศแกระทงุ โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12384. นางศรินยา แปนดะเกล โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12385. นางสาวธัญญารัตนแ พวงพุม โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12386. นางสาวสนธยา คงสิน โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12387. นางสาวอารี วงษแมาก โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12388. นางอังคณา กันตังกุล โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12389. นายถิรพฒันแ ชูชมชื่น โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12390. นายสําเนียง สงนาวา โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12391. นายอาคม คงสิน โรงเรียนประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12392. นายยุคุณ มัคสิงหแ โรงเรียนวดักาญจนบริรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12393. นางปรีดา จริงจิตร โรงเรียนวดัเขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12394. นางสาวกรวกิา ขุนสุย โรงเรียนวดัเขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12395. นางจุไรรัตนแ จิตรเพชร โรงเรียนวดัเขาพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12396. นางอยูเย็น สุดาจันทรแ โรงเรียนวดัเขาพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12397. นางอังสนา ชูงาน โรงเรียนวดัเขาพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12398. นายละมาย รอดกล่ิน โรงเรียนวดัเขาพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12399. นายสุคนธแ กองแกว โรงเรียนวดัเขาพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12400. นางจําเนียร ราชบตุร โรงเรียนวดัเขาวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12401. นางชุลีภรณแ มณีศรี โรงเรียนวดัเขาวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12402. นางสาวพรทพิยแ รักดํา โรงเรียนวดัเขาวเิศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12403. นางกาญจนี ไชยนนทแ โรงเรียนวดัควนไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12404. นางยินดี สงเอียด โรงเรียนวดัควนไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12405. นางสาวสุปราณี บญุพรหม โรงเรียนวดัควนธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12406. นางจริญญา รอดบตุร โรงเรียนวดัควนเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12407. นางติยาภรณแ อุดมดี โรงเรียนวดัควนเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12408. นางรุจิรา เทพสุทธิ์ โรงเรียนวดัควนเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12409. นางวนิดา พนังนุวงศแ โรงเรียนวดัควนเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12410. นางสาวสุภาพร เพยีรดี โรงเรียนวดัควนเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12411. นางหทยัวรรณ อารียแวงศแ โรงเรียนวดัควนเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12412. นางอุบล วุนกิ้ม โรงเรียนวดัควนเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12413. นายสาธร ทพิยแรัตนแ โรงเรียนวดัควนเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12414. นายอุทยั บญุถาวร โรงเรียนวดัควนเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12415. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม โรงเรียนวดัคีรีวหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
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12416. นางอรุณนอย เยาเฉื้อง โรงเรียนวดัคีรีวหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12417. นางอุบลทพิยแ คชกูล โรงเรียนวดัคีรีวหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12418. นางผกาพนัธแ ไทยทอง โรงเรียนวดัโคกเลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12419. นายพชิัย พชิัยรัตนแ โรงเรียนวดัโคกเลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12420. นางจิรัฐติกาล อั้นเตง โรงเรียนวดัเจริญรมเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12421. นางนิภาวรรณ ทาวสกุล โรงเรียนวดัเจริญรมเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12422. นางผองใส อั้นเตง โรงเรียนวดัเจริญรมเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12423. นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศแ โรงเรียนวดัเจริญรมเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12424. นางสาวนิภาพร ไชยชนะ โรงเรียนวดัเจริญรมเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12425. นางสาวนุชรี ออนยิ่ง โรงเรียนวดัเจริญรมเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12426. นางศิราณี เกล็ดกฤษ โรงเรียนวดัน้ําฉา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12427. นายสมบรูณแ สุขศรีเพง็ โรงเรียนวดัน้ําฉา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12428. นางฉลวย ศรีมุข โรงเรียนวดับางดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12429. นางลัดดา คงพล โรงเรียนวดับางดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12430. นายสะอาด พพิธิวงศารัตนแ โรงเรียนวดับางดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12431. นางดรุณี เที่ยงธรรม โรงเรียนวดัปากแจม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12432. นายจํารัส ขายมาน โรงเรียนวดัปากแจม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12433. นางชะมัยพร ดวงเดือน โรงเรียนวดัวารีวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12434. นางเรวดี สุพรรณสถิตยแ โรงเรียนวดัสิทธโิชค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12435. นางพรทพิยแ ทกัษโิณรส โรงเรียนวดัสีหราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12436. นางสุปราณี หาญวฒันกุล โรงเรียนวดัสีหราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12437. นางออนพกัตรแ สองเมือง โรงเรียนวดัสีหราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12438. นายคํานึง อัตตศุภนาพนัธแ โรงเรียนวดัสีหราษฎรแศรัทธา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12439. นางจุไรรัตนแ สันติรักษแ โรงเรียนวดัหวยนาง(วนัครู๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12440. นางพชัรี ชูเนื่อง โรงเรียนวดัหวยนาง(วนัครู๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12441. นางสมใจ ระเบยีบดี โรงเรียนวดัหวยนาง(วนัครู๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12442. นางอาริญา จันทรแประเสริฐ โรงเรียนวดัหวยนาง(วนัครู๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12443. นางชารี วรรณบวร โรงเรียนววิฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12444. นางวภิาดา ขวญัเกล้ียง โรงเรียนววิฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12445. นางสาวเนาวภา ขุนสุย โรงเรียนววิฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12446. นางสาวอุรา ปใกษี โรงเรียนววิฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12447. นางสาวอุษณี ตันวโรภาส โรงเรียนววิฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12448. นางสิริกร บณุยะผลึก โรงเรียนววิฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12449. นางอัมพร หลีซ่ี โรงเรียนววิฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12450. นางจินตนา ไชยกุล โรงเรียนหวยยอด(กลึงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12451. นางพนมวลัยแ ศรีโภคา โรงเรียนหวยยอด(กลึงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12452. นางศิริลักษณา แกวระยับ โรงเรียนหวยยอด(กลึงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
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12453. นางสาวกัลยา เพชรา โรงเรียนหวยยอด(กลึงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12454. นางสุธรีา พฤกษสุวรรณ โรงเรียนหวยยอด(กลึงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12455. นางสุภทัณี เต็มยอด โรงเรียนหวยยอด(กลึงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12456. นางอาริยา จุลสัตยแ โรงเรียนหวยยอด(กลึงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12457. นายชาญชัย เสารแแกว โรงเรียนหวยยอด(กลึงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12458. นายสุริยัน ดําแกว โรงเรียนหวยยอด(กลึงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12459. นางปใญญา พรหมทอง โรงเรียนหาดปากเมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12460. นางเรวดี สงรักษแ โรงเรียนหาดปากเมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12461. นายพษิณุ นาศรี โรงเรียนหาดปากเมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12462. นายสุพล กระสังขแ โรงเรียนหาดปากเมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12463. นางอรัญญา ณ ถลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12464. นายจรินทรแ รักษแนุย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12465. นางณฐวรกร รักนาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12466. นางสาวสุกัญญา กตัญโู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12467. นายสมคิด ดําคง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒
12468. นางนันทนา ใจสุทธิ โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12469. นางภทัรวรรณ อิ่มเสมอ โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12470. นางสาวธรีพนัธแ อิ่มอุไร โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12471. นางสาวอุไร หตัถาพงษแ โรงเรียนคลองขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12472. นางปาหนัน ปาลสุข โรงเรียนคีรีศรีสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12473. นางไพฑูรยแ โชคดีวฒันา โรงเรียนคีรีศรีสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12474. นางสาวสุนันทแ วลัิยวาศ โรงเรียนชุมชนวดับอไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12475. นางอาภาศิริ เพชรพระรักษา โรงเรียนชุมชนวดับอไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12476. นางพชิามญชุแ เหมือนประยูร โรงเรียนชุมชนวดับางกระดานฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12477. นางศรีวรรณา นิตรมร โรงเรียนชุมชนวดับางกระดานฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12478. นายนพดล ฤทธิศิ์ลา โรงเรียนชุมชนวดับางกระดานฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12479. นางกาญจนา ทองพรอง โรงเรียนชุมชนวดัแสนตุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12480. นางสาวสุภาพร เส่ียงเคราะหแ โรงเรียนชุมชนวดัแสนตุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12481. นางอนงคแคาร ทวาเรศ โรงเรียนชุมชนวดัแสนตุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12482. นายณัฐภทัร ทวผีล โรงเรียนชุมชนวดัแสนตุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12483. นางสาวผุสดี ติณสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวดัอาวชอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12484. นางสมนึก ไทยเสถียร โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12485. นางสาวเสาวลักษณแ วรัญกามิตร โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12486. นางสุชาดา ใจชื่น โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12487. นางอังคณา มนตแประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12488. นายวรีวฒันแ บญุแดง โรงเรียนบานคลองจาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12489. นางสาวกาหลง แกววโิรจนแ โรงเรียนบานคลองประทนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
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12490. นางสาวจตุพร ภูมณี โรงเรียนบานคลองประทนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12491. นางสาวอังคณา ขาวคม โรงเรียนบานคลองประทนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12492. นางอุบลวรรณ นวลใส โรงเรียนบานคลองประทนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12493. นางวนัเพญ็ ศรีประเสริฐ โรงเรียนบานคลองประทนุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12494. นางรจนา ทศชา โรงเรียนบานคลองมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12495. นางสาวกมลรัตนแ จันทโชติ โรงเรียนบานคลองมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12496. นางสาวพลิดา แซล้ี โรงเรียนบานคลองมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12497. นางสาววรรณภา อุตมัง โรงเรียนบานคลองมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12498. นายณัฏฐแ วรรณบตุร โรงเรียนบานคลองมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12499. นางจําปา อิ่มพรหม โรงเรียนบานคลองมะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12500. นางสาวสุวรรณี ทวาเรศ โรงเรียนบานคลองศอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12501. นางสาวผกากรอง โตสติ โรงเรียนบานคลองแอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12502. นางธมีาพร ศรีหะรัญ โรงเรียนบานฉางเกลือ(รักเมืองไทย๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12503. นางนงนุช ชูศักด์ิ โรงเรียนบานฉางเกลือ(รักเมืองไทย๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12504. นางอังคณา ใจเย็น โรงเรียนบานฉางเกลือ(รักเมืองไทย๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12505. นางภคัจิรา คงอุดม โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12506. นางสุขุมาล หนันดูน โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12507. นางสาวอรทยั อัชฌานุเคราะหแ โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12508. นางสาวทายวรรณ แกวสากล โรงเรียนบานดานชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12509. นางทศันา ทนงคแแผง โรงเรียนบานตาหนึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12510. นายสมชาย ศรีสรวล โรงเรียนบานตาหนึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12511. นางจินตนา พรหมศิริ โรงเรียนบานทาเรือจางฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12512. นางนิตยา อรุณกิตติพร โรงเรียนบานทาเรือจางฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12513. นางวไิลภรณแ รัตนนารถ โรงเรียนบานทาเรือจางฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12514. นายคราวธุ หงษแวเิศษ โรงเรียนบานทาเรือจางฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12515. นางสาวนฤมล โภคสวสัด์ิ โรงเรียนบานทุงไกดัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12516. นายนิวฒันแ อวยสวสัด์ิ โรงเรียนบานทุงไกดัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12517. นายวเิชียร ภมูิมาโนช โรงเรียนบานธรรมชาติลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12518. นางประไพ อุปเทหแ โรงเรียนบานเนินตะบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12519. นางยุวรี มนตแเนรมิตร โรงเรียนบานเนินตะบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12520. นางสาวอุไร ทองอวม โรงเรียนบานเนินตะบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12521. นางศิริพร ธรรมยิ่ง โรงเรียนบานเนินตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12522. นางสาวปกิตตา จิติศักด์ิดา โรงเรียนบานเนินตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12523. นายสถาพร พมิพแพาศรี โรงเรียนบานเนินตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12524. นางสาวอุลัยพร เรืองไชย โรงเรียนบานเนินตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12525. นายวษิณุกรณแ ผองใส โรงเรียนบานบางเบา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12526. นางจําเนียร ชมภคํูา โรงเรียนบานบางปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
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12527. นางทศัฐยา ครุฑชนะพงคแ โรงเรียนบานปะอา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12528. นางสาวปรานอม เจริญกัลป โรงเรียนบานปะอา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12529. นายธรรมนูญ วงษแศรีเมือง โรงเรียนบานปะอา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12530. นางสุจินดา วรีะยุทธศิลป โรงเรียนบานมะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12531. นางดวงนภา ศรีณรงคแ โรงเรียนบานไรปาุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12532. นางสายชล เขตภบิาล โรงเรียนบานสระใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12533. นายอาวธุ ทศัวลิ โรงเรียนบานสระใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12534. นางจันทนา ทศัวลิ โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12535. นางสาวรัตนาภรณแ ธนาธพินัธุแ โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12536. นายจํานงคแ โพธิศ์รี โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12537. นายวสันตแ เกียรติถนอมกิจ โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12538. นางสายพนิ พวงตระกูล โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12539. นายบญุธรรม บญุรักษา โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12540. นางวนารัตนแ จิตนาวสาร โรงเรียนบานแหลมพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12541. นายวชิาญ เข็มเพช็ร โรงเรียนบานอางกะปอุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12542. นางสาวลูกจนัทรแ ภมูิมาโนช โรงเรียนเพียงหลวง๖ ในทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12543. นางสาวสมใจ สุภคัพงศแ โรงเรียนเพียงหลวง๖ ในทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12544. นางวฒันา อินทผลึก โรงเรียนวดัคิรีวหิารฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12545. นางสุภา มณีเพชร โรงเรียนวดัคิรีวหิารฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12546. นางพชัรี เข็มขาว โรงเรียนวดัชางทนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12547. นางสมสุณี บญุไทย โรงเรียนวดัชางทนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12548. นายสุขุม บญุไทย โรงเรียนวดัชางทนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12549. นางสาวพจณี ถือเกาะ โรงเรียนวดัดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12550. นางอุษา สัมมา โรงเรียนวดัตะกาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12551. นางจารุณี สุทธวิารี โรงเรียนวดัตาพลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12552. นางปยิะวดี ศรีเงิน โรงเรียนวดัตาพลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12553. นางสาววาทนิี นานิคบตุร โรงเรียนวดัทองธรรมชาติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12554. นางอิ่มอนงคแ ทาขาม โรงเรียนวดัทองธรรมชาติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12555. นางจรรยา ทวาเรศ โรงเรียนวดัทาโสมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12556. นางรุงทวิา สินธนุาวา โรงเรียนวดัทาโสมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12557. นายสมรัก นิยมการ โรงเรียนวดัทาโสมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12558. นางมาริษา แพทยแพทิกัษแ โรงเรียนวดัไทรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12559. นายบงัคม ชมภคํูา โรงเรียนวดับางปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12560. นางเสาวลักษณแ โชติชวง โรงเรียนวดับางปดิบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12561. นางสมรัก แสนเรียน โรงเรียนวดับางปดิลางฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12562. นางมาลิน จิตนาวสาร โรงเรียนวดับานอาวตาลคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12563. นางกุลฤดี อิ่มคุม โรงเรียนวดับปุผารามฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
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12564. นางอาริสา พลอยงาม โรงเรียนวดัประณีต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12565. นางบรรจง อิ่มอุไร โรงเรียนวดัวรุณดิตถาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12566. นางเสาวลักษณแ สายนภา โรงเรียนวดัวรุณดิตถาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12567. นางลําปาง คงพร้ิว โรงเรียนวดัวงั(กิ่ม-บญุอยู อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12568. นางสาววรา สกุลสันติพร โรงเรียนวดัวงั(กิ่ม-บญุอยู อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12569. นายนิวติั สุขสุวรรณ โรงเรียนวดัวงั(กิ่ม-บญุอยู อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12570. นางอุทยั มีคุณ โรงเรียนวดัวเิวกวรารามฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12571. นายนริศ ไขแกว โรงเรียนวดัสลักเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12572. นางบงกช มุกมุณี โรงเรียนวดัสุวรรณมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12573. นายประพนัธแ โภคสมบติั โรงเรียนวดัสุวรรณมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12574. นางดวงมณี กสิพรอง โรงเรียนวดัเสนาณรงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12575. นางนิภาภรณแ อุปริรัตนแ โรงเรียนวดัหนองเสม็ดฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12576. นางสุมาลี กระจางแจง โรงเรียนวดัหนองเสม็ดฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12577. นางลาวลัยแ ตติชรา โรงเรียนวดัแหลมกลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12578. นางวรินทร จี้ประดับ โรงเรียนวดัแหลมกลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12579. นางวรรณี ยิสารคุณ โรงเรียนวดัแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12580. นางวรรณี หนองเตาดํา โรงเรียนวดัแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12581. นางวไิลภรณแ วจิิตรสมบติั โรงเรียนวดัแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12582. นางอัมพร แหยมพราม โรงเรียนวดัแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12583. นางสาวสุธลัิกษแ เล้ียงถนอม โรงเรียนไสวนันทวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12584. นางนพรัตนแ บญุแดง โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12585. นางนิภา เชวงชุติรัตนแ โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12586. นางภาวดี โนนคําภา โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12587. นางยุพา สมรรถการ โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12588. นางลําใย บวัเล็ก โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12589. นางวรรณา เมืองชาง โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12590. นางศิริลักษณแ นาคดี โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12591. นางเสาวคนธแ นวลกสิ โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12592. นางอําพร ละออภกัตรแ โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12593. นางขวญัใจ เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12594. นางอินทริา บญุวาที โรงเรียนอนุบาลตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12595. นางสาวธษิตยา ถือบญุ โรงเรียนอนุบาลบอพลอยราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12596. นายเกริกทวิตัถแ หาญกุดเลาะ โรงเรียนอนุบาลบอพลอยราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12597. นายปรีชา พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบอพลอยราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12598. นางเขมิกา วรรณศิลป โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12599. นางคนึงนิจ รุงโรจนแ โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12600. นางพณัณแชยา จีราภทัรแจตุรพร โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
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12601. นางเสาวนียแ รอดพเิศษ โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12602. นายประสิทธิ์ คุมปลี โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12603. นายณรินทรแ นวลกสิ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด
12604. นางสุภาพร คําไชย โรงเรียน ต.ช.ด.คายพระเจาตากสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12605. นายกฤษฎา มังกรแกว โรงเรียน ต.ช.ด.คายพระเจาตากสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12606. นางอรุณี เรือนคําจันทรแ โรงเรียนเกาะอายดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12607. นางวชัรี เถินบริุนทรแ โรงเรียนขุนหวยตากพฒันาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12608. นางวรีวรรณ เรืองออง โรงเรียนขุนหวยตากพฒันาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12609. นางสุภารัตนแ มั่นคง โรงเรียนขุนหวยตากพฒันาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12610. นายไตรวฒิุ แกวเขียว โรงเรียนขุนหวยตากพฒันาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12611. นางกฤษณา เมืองโคตร โรงเรียนเขื่อนภมูิพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12612. นางนงลักษณแ ศรีสุข โรงเรียนเขื่อนภมูิพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12613. นางสุขุมาลยแ สุขหลา โรงเรียนเขื่อนภมูิพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12614. นางสาวสมจิตร ปใญญาพรม โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12615. นางพรทวี ปรีชาวฒิุ โรงเรียนชุมชนบานปาุมะมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12616. นางชูศรี ศรีเพญ็ โรงเรียนชุมชนบานแมยะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12617. นางบษุบา ปราจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานแมยะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12618. นางปยิาภรณแ ววีงษแ โรงเรียนชุมชนบานแมยะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12619. นายวชัรินทรแ ตาเปี็ย โรงเรียนชุมชนบานแมยะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12620. นางยมนา ไววทิยานนทแ โรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12621. นางสุภาพ แกวแสนตอ โรงเรียนชุมชนบานแมระวานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12622. นายสุนันทแ เสมียนคง โรงเรียนชุมชนวดัสันปาุลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12623. นายธวชัชัย ออนนุม โรงเรียนชูวชิาราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12624. นางอรชร ปราจันทรแ โรงเรียนชูวชิาราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12625. นางเดนจิตร พจมี โรงเรียนเซนตแฟรังซีสตแเซเวยีรแมัธโนทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12626. นางพรทพิยแ มันตะสูตร โรงเรียนเซนตแฟรังซีสตแเซเวยีรแมัธโนทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12627. นางศรีสุวรรณ พาหวนิ โรงเรียนเซนตแฟรังซีสตแเซเวยีรแมัธโนทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12628. นางสมาพร เมืองสมบติั โรงเรียนเซนตแฟรังซีสตแเซเวยีรแมัธโนทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12629. นางสาวพนิดา ศรีชู โรงเรียนเซนตแฟรังซีสตแเซเวยีรแมัธโนทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12630. นางสาวศรีสุดา เย็นใจ โรงเรียนเซนตแฟรังซีสตแเซเวยีรแมัธโนทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12631. นางสาวอัญชลี กล่ินพลู โรงเรียนเซนตแฟรังซีสตแเซเวยีรแมัธโนทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12632. นางแสงอรุณ ศรีพกุ โรงเรียนเซนตแฟรังซีสตแเซเวยีรแมัธโนทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12633. นางอรุณี สุวรรณาภรณแ โรงเรียนเซนตแฟรังซีสตแเซเวยีรแมัธโนทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12634. นางสาวปาณิสรา หนิเพช็ร โรงเรียนดงซอมพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12635. นางปรียดา ศรีจินดา โรงเรียนเดนไมซุงวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12636. นางอรจิรา แกวกันหา โรงเรียนเดนไมซุงวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12637. นางวลัยยา ยมมะลิวรวงศแ โรงเรียนเดนววัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
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12638. นางสาวสมัยพร ทองดี โรงเรียนเดนววัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12639. นายธรีะพงษแ คลังศรี โรงเรียนเดนววัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12640. นายอมรฤทธิ์ คําบู โรงเรียนเดนววัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12641. นางวนิดา วชัรกิจ โรงเรียนเดนววัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12642. นางเพทาย หรัิญนุช โรงเรียนตากกวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12643. นางสาวศิริวรรณ พลโต โรงเรียนตากกวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12644. นางลักขณา ทศัสุภาพ โรงเรียนตากกวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12645. นางชไมพร บญุไทร โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12646. นางธนัยนันทแ หลวงไชยา โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12647. นางนภสร ธรรมตันสกุล โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12648. นางนวภทัร บญุปถัมภแ โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12649. นางบญุนิ่ง จะบงั โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12650. นางบษุบง มวงไตรรัตนแ โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12651. นางพนารัตนแ ผลถวลิ โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12652. นางพชิญาพร เชิญขวญั โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12653. นางมาลี การะเกษ โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12654. นางวรากร รอดวงษแ โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12655. นางสาวธญัญรัตนแ จิตรวงศแนันทแ โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12656. นางสาวประนอม แสนแกว โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12657. นางสาวภทัริา ชางนาวา โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12658. นางสาวสรางคแจิต เฟืๆองฟอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12659. นายกรกฏ กลํ่าบตุร โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12660. นายศักด์ิศรี บญุสา โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12661. นายพยนตแ สืบรอด โรงเรียนตากสินราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12662. นางธนัยพร ยอดเพชร โรงเรียนทรัพยแสมบรูณแพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12663. นางอาทติา ดีนิยม โรงเรียนทรัพยแสมบรูณแพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12664. นายสุวทิยแ จันทรแเคน โรงเรียนทรัพยแสมบรูณแพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12665. นายพลตรี จันทรแยิ้ม โรงเรียนบานคลองไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12666. นางดาราพร พนัธุแเขียน โรงเรียนบานคลองสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12667. นางภทัราภรณแ ต้ันสกุล โรงเรียนบานคลองหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12668. นางสมจิต โกสิตานนทแ โรงเรียนบานคลองหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12669. นางปราณีต เสารอง โรงเรียนบานชะลาดระฆัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12670. นายพฒันา สุขหลา โรงเรียนบานดงลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12671. นายอรรณนพ มาลีแกว โรงเรียนบานดงลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12672. นางชุลี ระบอบ โรงเรียนบานตลุกกลางทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12673. นางทศัณัญฆแ นนทะศักด์ิ โรงเรียนบานตลุกกลางทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12674. นางธนะเพญ็ แหมา โรงเรียนบานตลุกกลางทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
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12675. นางทพิยแวภิา ยะถา โรงเรียนบานตากประถมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12676. นางธนภสัสรแ จิ๋วปใญญา โรงเรียนบานตากประถมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12677. นางนงลักษณแ ยมลําภู โรงเรียนบานตากประถมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12678. นางพชรวรรณ บญุยา โรงเรียนบานตากประถมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12679. นางพนิดา พรพาหา โรงเรียนบานตากประถมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12680. นางพสิมัย ทองมา โรงเรียนบานตากประถมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12681. นายปรีชา นาครัตนแ โรงเรียนบานตากประถมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12682. นายไพโรจนแ นวลนิ่ม โรงเรียนบานตากประถมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12683. นางขวญัจิรา แกวทรัพยแ โรงเรียนบานทาไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12684. นางนายิกา ดวงเหมือง โรงเรียนบานทาไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12685. นางชรัญดา รุงเรือง โรงเรียนบานทาไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12686. นางสาวจันทรแเพ็ญ สอนตัว โรงเรียนบานทาไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12687. นางนงลักษณแ มาชัย โรงเรียนบานปากทางเขื่อนภมูิพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12688. นายอําพนัธุแ รัตนา โรงเรียนบานปากทางเขื่อนภมูิพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12689. นายสนอง มั่นเมือง โรงเรียนบานปากวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12690. นางวาสนา ทองศรี โรงเรียนบานปาุยางตะวนัตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12691. นางสุธาธนิี ปาแดง โรงเรียนบานปาุยางตะวนัตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12692. นางพยอม ยมเกิด โรงเรียนบานโปงุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12693. นางภรณี งาเนียม โรงเรียนบานโปงุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12694. นางสดุดี ถมทอง โรงเรียนบานโปงุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12695. นายมนู เกวี โรงเรียนบานโปงุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12696. นางณาตยา กําลังศรี โรงเรียนบานมูเซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12697. นางสาวจุฑารัตนแ เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานมูเซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12698. นางสาวปารณัท สุนันทา โรงเรียนบานมูเซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12699. นายฉัตรชัย บญุจันทรแ โรงเรียนบานมูเซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12700. นายผดุง อุปคุต โรงเรียนบานแมพะยวบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12701. นายสมศักด์ิ สุวรรณปใญญา โรงเรียนบานแมพะยวบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12702. นางนันทยิา โพธยะกุล โรงเรียนบานแมสลิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12703. นางสุวดี ปใญญาคม โรงเรียนบานแมสลิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12704. นายปรีชา สียะ โรงเรียนบานแมสลิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12705. นางสะใบทพิยแ ธงัดิน โรงเรียนบานลานสาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12706. นางอัญชนา เกตกลมเกลา โรงเรียนบานวงัไครมิตรภาพที่ ๑๐๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12707. นางประนอม แกวสีนวล โรงเรียนบานวงัโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12708. นายรุงโรจนแ เจาะดํา โรงเรียนบานวงัโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12709. นายสมเกียรต์ิ ชูเมือง โรงเรียนบานวงัโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12710. นายสมศักด์ิ ปาแดง โรงเรียนบานวงัโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12711. นางจริยาภรณแ เพยีรนาค โรงเรียนบานวงัไมสาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
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12712. นายสุเทพ ต๊ิบปะละวงศแ โรงเรียนบานหนองเชียงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12713. นางไกรวรรณ จันทรแยิ้ม โรงเรียนบานหนองเชียงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12714. นางฉออน ทองสนิท โรงเรียนบานหนองนกปกีกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12715. นางสุกัญญา บญุชวย โรงเรียนบานหนองนกปกีกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12716. นายสนั่น วงษแดี โรงเรียนบานหนองนกปกีกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12717. นางสกุณา กันคุม โรงเรียนบานหนองบวัใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12718. นางสาวมารยาท คําตา โรงเรียนบานหนองบวัเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12719. นางอนุชิดา จันทราวธุ โรงเรียนบานหนองบวัเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12720. นางชลธชิา อินทฉิม โรงเรียนบานหนองรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12721. นางสมหมาย สนิทแสง โรงเรียนบานหนองรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12722. นายชัชวาลยแ ทองกรณแ โรงเรียนบานหนองรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12723. นางสาทพิยแ ภาคใหม โรงเรียนบานหวยพลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12724. นางสุนิสา นวลละออง โรงเรียนบานหวยพลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12725. นายฤทธิษ์ดี วงษแกาวนิ โรงเรียนบานหวยพลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12726. นางสาวขวญัดาว ปในตา โรงเรียนบานหวยแมบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12727. นางปวณีพร บญุฟู โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12728. นางรัชดาวรรณ กล่ินศรีสุข โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12729. นางสาวกรรนิการแ นอยสุวรรณ โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12730. นายบญุกล่ิน กาวลิเครือ โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12731. นายชัยวธุ บกึนันตา โรงเรียนประชาพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12732. นายสมจิตร ประดิษฐ โรงเรียนผาผ้ึงวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12733. นางจิรัญญา จะวรรณะ โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12734. นางสาวณัฏฐา สุรียแสิงหแ โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12735. นางสาวณัฐธยานแ ยะปาน โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12736. นางสาวณัฐริตา เอี่ยมสืบทบั โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12737. นางสาววรางคณา จูนก โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12738. นางสาวสุรีรัตนแ โฉมงาม โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12739. นายจรัญ ตาเต็บ โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12740. นายชวลิต หนูวงษแ โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12741. นายเวชยันตแ จันจิตจิงใจ โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12742. นายอนุพงษแ คงเจริญ โรงเรียนพลูหลวงวทิยา (วดัโคกพลู) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12743. นายนภดล ปราจันทรแ โรงเรียนยางโองนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12744. นางศศิวมิาลัย อินทฉิม โรงเรียนยางโองน้ําวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12745. นางสาวรัชนีกร อินทฉิม โรงเรียนยางโองน้ําวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12746. นางสาววาสนา ชูเมือง โรงเรียนยางโองน้ําวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12747. นายสุทนิ หมูยา โรงเรียนยางโองน้ําวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12748. นางอุไรวรรณ กันดา โรงเรียนวงัหวายวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
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12749. นายนิคม แกวนาหลวง โรงเรียนวงัหวายวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12750. นายสมชาย ยมเกิด โรงเรียนวงัหวายวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12751. นายชัยสิทธิ์ มาลีแกว โรงเรียนวงัหวายวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12752. นางเบญจมาศ พลนิรันดรแ โรงเรียนวดัปากหวยไมงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12753. นายวนัชัย ต฿ะตา โรงเรียนวดัพระธาตุนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12754. นางแรมจรัส ยศบรุุษ โรงเรียนวดัสามเงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12755. นางนพรัตนแ ออนนุม โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12756. นางมาลัย สุขสบาย โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12757. นางวาสนา เปลงปล่ัง โรงเรียนหนองเสือพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12758. นางสาววไิลพร ธรีกีรยุต โรงเรียนหนองเสือพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12759. นางสุภาพ บญุราชแขวง โรงเรียนหนองเสือพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12760. นายมนตรี ใยระยา โรงเรียนหนองเสือพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12761. นางไกรวลัยแ กัญญา โรงเรียนหมูบานตัวอยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12762. นางสาวเสาวณียแ ยิ้มขาว โรงเรียนหมูบานตัวอยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12763. นายสวย ทํามาตา โรงเรียนหมูบานตัวอยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12764. สิบตํารวจโทเฉล่ีย เจริญวงศแ โรงเรียนหนิลาดนาไฮวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12765. นางกัญญา เพช็รแชม โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12766. นางนิภาภรณแ โทวฒิุกุล โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12767. นางปราณี ศรีบวัจับ โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12768. นางพมิพแชนา พมิพแธรีภกัดี โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12769. นางภทัรา สุภาโท โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12770. นางมะลิวลัยแ พรมหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12771. นางเยาวเรศ บวัทอง โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12772. นางเรณู ศุภสิริภทัร โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12773. นางวนัทนียแ ปรมาริยะ โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12774. นางสาวดาหวนั สุยะวงษแ โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12775. นางสาวพนิดา สินศรานนทแ โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12776. นางสาวสมพศิ ทพิยเกษร โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12777. นายรักชาติ บวัทอง โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12778. นางปยินันทแ ใจแกว โรงเรียนอนุบาลตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12779. นายยวง วงษแใหญ โรงเรียนอนุบาลบานทาปยุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12780. นางชนกกมล แสงนุช โรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12781. นางนวลตา สุขสถิตยแ โรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12782. นางสีวลัิย เขียวสีทอง โรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12783. นางอาภร โพธิว์ดั โรงเรียนอนุบาลบานบอไมหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12784. นางบปุผาวรรณ มากวงษแ โรงเรียนอนุบาลเพช็ระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12785. นางวราภรณแ แสนพรม โรงเรียนอนุบาลเพช็ระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
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12786. นางสาวกาญจนา พามา โรงเรียนอนุบาลวงัเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12787. นางสาวเกศราภรณแ อุปะละวงศแ โรงเรียนอนุบาลวงัเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12788. นางสาวพรทพิยแ เฉียบแหลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12789. นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปใก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12790. นายจิรวฒันแ รักพวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
12791. นายอดุลยแ ปราจันทรแ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12792. นางสาวรุงรัตนแ เครือออน โรงเรียนขุนหวยบานรุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12793. นางธนพร กองคํา โรงเรียนชุมชนบานทาสองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12794. นางบวัเงิน จุงแผวตระกูล โรงเรียนชุมชนบานพบพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12795. นางสมบรูณแ สมศักด์ิ โรงเรียนชุมชนบานพบพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12796. นางสุอาภา เทพาชุมภู โรงเรียนชุมชนบานพบพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12797. นางอาพร เกิดแกว โรงเรียนชุมชนบานพบพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12798. นายพรชนก ชมภนูอย โรงเรียนชุมชนบานพบพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12799. นางสาวนิชชาภรณแ มหาชน โรงเรียนชุมชนบานแมกุนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12800. นางสาวประไพ สีใจ โรงเรียนชุมชนบานแมจะเราบานทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12801. นายศุภวชิญแ ปลูกปใญญาดี โรงเรียนชุมชนบานแมจะเราบานทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12802. นางศศิมาพร มณฑาแดง โรงเรียนชุมชนบานแมตานราษฎรบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12803. นายวรพงษแ มั่นคง โรงเรียนชุมชนบานแมตานราษฎรบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12804. นายสุวทิยแ ศรสวรรคแ โรงเรียนชุมชนบานแมตานราษฎรบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12805. นางธนิษฐา ละนอย โรงเรียนชุมชนบานแมตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12806. นางวารุณี เทยีนนาวา โรงเรียนชุมชนบานแมตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12807. นายชัยวฒันแ เทยีนนาวา โรงเรียนชุมชนบานแมตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12808. นางประทมุ พรมวหิาร โรงเรียนเซนตแโยเซฟแมระมาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12809. นางสาวสุพนัณี สุนันต฿ะ โรงเรียนเซนตแโยเซฟแมระมาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12810. นางสาววภิาดา สัณฐิติ โรงเรียนเซนตแโยเซฟแมระมาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12811. นางกัญญาณัฐ ตนโรจนไพศาล โรงเรียนทานผูหญิงวไิลอมาตยกุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12812. นางพรพมิล แกวจํารัส โรงเรียนทานผูหญิงวไิลอมาตยกุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12813. นางสาวศุภศัศรา พานทอง โรงเรียนทานผูหญิงวไิลอมาตยกุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12814. นางสาวสุพตัรา วงษแมณฑา โรงเรียนทานผูหญิงวไิลอมาตยกุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12815. นายสมพงษแ ฟใๆนสาย โรงเรียนทานผูหญิงวไิลอมาตยกุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12816. นางเกษร พลูอนันตแ โรงเรียนไทยราษฎรแคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12817. นางมิ่งขวญั สุขสุวรรณ โรงเรียนไทยราษฎรแคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12818. นางวารุณี วงษแวจิิตร โรงเรียนไทยราษฎรแคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12819. นางสาวภคอร อินทรแเอี่ยม โรงเรียนบานขะเนจื้อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12820. นางสาวสายใจ มีสวนทอง โรงเรียนบานขะเนจื้อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12821. นายประธาน เทพคําอาย โรงเรียนบานขะเนจื้อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12822. นายสมเจตนแ พึ่งออน โรงเรียนบานขะเนจื้อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
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12823. นางจิรนันทแ สุภาโท โรงเรียนบานขุนหวยชองแคบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12824. นายชนมงคล นอนา โรงเรียนบานขุนหวยนกแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12825. นางธญัลักษณแ กาวนิํา โรงเรียนบานขุนหวยแมตาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12826. นางสาวไพนาริน เย็นใจ โรงเรียนบานขุนหวยแมทอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12827. นางพรอมพนัธุแ ออนนุม โรงเรียนบานคางภบิาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12828. นางกรรณิการแ แสนนรินทรแ โรงเรียนบานคางภบิาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12829. นางสาวฐานิภา นาควรรณ โรงเรียนบานจกปก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12830. นางจันทนแเพญ็ บางทพิยแ โรงเรียนบานเจดียแโคะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12831. นางมณีกานตแ หอมนวล โรงเรียนบานเจดียแโคะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12832. นางวกิรินทรแ ดินสอ โรงเรียนบานเจดียแโคะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12833. นางสาวภทัรสิริ คําตุย โรงเรียนบานเจดียแโคะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12834. นางสุดาทพิยแ สิทธสิงคราม โรงเรียนบานเจดียแโคะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12835. นางสุพตัรา คําพลอย โรงเรียนบานเจดียแโคะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12836. นายนพดล จันทรแเทพ โรงเรียนบานเจดียแโคะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12837. นายมานพ คาดสันเทยีะ โรงเรียนบานเจดียแโคะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12838. นายศักด์ิสิทธิ์ มั่งคง โรงเรียนบานเจดียแโคะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12839. นายพรีพงศแ โพธาชัย โรงเรียนบานเซอทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12840. นางสายสมร ภูสุวรรณ โรงเรียนบานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12841. นางเหล่ียมทอง ปนิตา โรงเรียนบานทาอาจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12842. นายปณิธาน แยมจันทรแฉาย โรงเรียนบานทาอาจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12843. นายอดุลยแ แยมมี โรงเรียนบานทาอาจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12844. นายอิศยม เครือคําแดง โรงเรียนบานทาอาจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12845. นางรัฐฐาภรณแ มั่นคง โรงเรียนบานทกีะเปอุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12846. นางธชัฎาภรณแ วชิาดี โรงเรียนบานทุงถ้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12847. นางสาวกฤติยา เครือแดง โรงเรียนบานทุงถ้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12848. นางอัญมณี ถิ่นจอม โรงเรียนบานทุงมะขามปอูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12849. นางศรีจิตรา อัชฌานภาลัย โรงเรียนบานปรอผาโด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12850. นางสิวกิา จันตา โรงเรียนบานปรอผาโด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12851. นายสุรชัย ไทยสาย โรงเรียนบานปะหละทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12852. นางยุพนิ วงษแถา โรงเรียนบานปางสาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12853. นายยิ่งยง ไหวดี โรงเรียนบานปางสาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12854. นายวชัรินทรแ ใจยะสิทธิ์ โรงเรียนบานปางสาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12855. นางรุณี หอทอง โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12856. นางสาววชิราภรณแ สืบพงศแตระกูล โรงเรียนบานปาุไรเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12857. นางภทัทยิา เมานอย โรงเรียนบานปเูตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12858. นางวรรณาพร บวัผัด โรงเรียนบานปเูตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12859. นางอรวรรณ กาลอม โรงเรียนบานปเูตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
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12860. นายเฉลียว วงษแเคลือบ โรงเรียนบานปเูตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12861. นางอรสา วธิวงศแ โรงเรียนบานพะเด฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12862. นายเกษม ใจสอาด โรงเรียนบานพะเด฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12863. นางสาวรุจิรา เรือนเหมย โรงเรียนบานแมกลองใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12864. นางพชัรี เหลาทรัพยแ โรงเรียนบานแมกาษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12865. นางยุวดี ไตรทพิยแชาติสกุล โรงเรียนบานแมกาษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12866. นางสุกัญญา พลไกรสร โรงเรียนบานแมกาษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12867. นายมณี พดัขํา โรงเรียนบานแมกาษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12868. นางจินตนา รวมชาติ โรงเรียนบานแมกื้ดสามทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12869. นางวนัสนันทแ ใจดี โรงเรียนบานแมกื้ดสามทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12870. นายอินทรแสร วฒิุธรรมากรณแ โรงเรียนบานแมกื้ดสามทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12871. นางเนตรนภา จารสเย็น โรงเรียนบานแมกื้ดหลวงกัญไชยพฒันา ๑๘๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12872. นายนรินทรแ อุนใจ โรงเรียนบานแมกื้ดหลวงกัญไชยพฒันา ๑๘๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12873. นางสุจิรา รมโพธิ์ โรงเรียนบานแมกุเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12874. นางทองเพยีร วาทา โรงเรียนบานแมกุเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12875. นางภณัฑิลา เกษอุดมทรัพยแ โรงเรียนบานแมโกนเกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12876. นายสมพงษแ กาญจนคงคา โรงเรียนบานแมโกนเกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12877. นางศรีจันทรแ หลาสุภา โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12878. นางสายสวาท อุปการะ โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12879. นายวเิชียร จันปาลี โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12880. นายอุทยั เทพคําอาย โรงเรียนบานแมจะเราสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12881. นางสาวอนงคแ ธรรมนิมิต โรงเรียนบานแมตาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12882. นางสุภาภรณแ อยูศรี โรงเรียนบานแมตาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12883. นางจินตนา จิตตแจริง โรงเรียนบานแมตาวใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12884. นางวลัยพร แปงต๊ิบ โรงเรียนบานแมตาวใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12885. นางมะลิวรรณ เอี่ยมยัง โรงเรียนบานแมตาวใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12886. นางขัตติยา กาญจนคงคา โรงเรียนบานแมปะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12887. นางกอบกุล พพิรรธนจินดา โรงเรียนบานแมปะเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12888. นางพชิญา รัตนสิริบณัฑิตยแ โรงเรียนบานแมโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12889. นางสาวกันยา ราชสวาง โรงเรียนบานแมระมาดนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12890. นางสุทศิา อินปกิ โรงเรียนบานแมระมาดนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12891. นายอํานวย แกวนาลัย โรงเรียนบานแมระมาดนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12892. นางดาวเรือง นันตา โรงเรียนบานแมระมาดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12893. นางมาลี สมเพชร โรงเรียนบานแมระมาดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12894. นางสาวจันทรแฟอง ผลัดคําวงษแ โรงเรียนบานแมระมาดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12895. นางนงคแนุช เร่ิมแรก โรงเรียนบานแมระเมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12896. นางนันทยิา ปิๆนคํา โรงเรียนบานแมระเมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
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12897. นางนิติกุล สุทธหลวง โรงเรียนบานแมระเมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12898. นางสาวเกตชฎา บวัเรือง โรงเรียนบานแมระเมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12899. นางสาวแขภทัรา นาคสวาสด์ิ โรงเรียนบานแมระเมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12900. นางสาวนรากร หลูดอนบม โรงเรียนบานแมระเมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12901. นางสาวเบญญาภา เตชะแกว โรงเรียนบานแมระเมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12902. นายภริูนทแ ชนิลกุล โรงเรียนบานแมระเมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12903. นางวารุณี เขื่อนแกว โรงเรียนบานแมละเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12904. นายปรีชา อาสานอก โรงเรียนบานแมละเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12905. นายพภิพ โพนสาลี โรงเรียนบานแมวะหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12906. นางกาญจนา สาเปๅง โรงเรียนบานแมสละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12907. นางสุทนิา วงษแหมื่น โรงเรียนบานแมสละเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12908. นายเฉลิม วงศแประเสริฐ โรงเรียนบานแมสละเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12909. นายศตพร เผ่ือนงูเหลือม โรงเรียนบานแมสลิดหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12910. นางพมิพร แมเมยสบโชค โรงเรียนบานแมอมกิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12911. นางวไิลวรรณ คํามั่น โรงเรียนบานแมออกผารู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12912. นางกัลลญา แกวมณี โรงเรียนบานแมอุสุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12913. นางทองรินทรแ โยธาทลู โรงเรียนบานแมอุสุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12914. นางปรตา จันทาวงศแ โรงเรียนบานแมอุสุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12915. นางสาวชวัลลักษณแ บญุลือ โรงเรียนบานแมอุสุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12916. นางสาววราภรณแ ณ คําตัน โรงเรียนบานแมอุสุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12917. นางสาวอัญชัญ ไทยแท โรงเรียนบานแมอุสุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12918. นางปาริชาติ นอยบานปาุ โรงเรียนบานไมกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12919. นายมนตรี จินา โรงเรียนบานไมกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12920. นางศรีไพร เพชรปใญญา โรงเรียนบานรมเกลา ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12921. นางณัชชา แยมมูล โรงเรียนบานวงัผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12922. นางรวภิทัร ราชอุปนันทแ โรงเรียนบานวงัผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12923. นายสุฑล เกิดมี โรงเรียนบานวาเลยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12924. นายเอกราช ทรายมะเริง โรงเรียนบานวาเลยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12925. นางอมรรัตนแ พรหมขัติแกว โรงเรียนบานวาเลยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12926. นางสาวปรัชญา เสมา โรงเรียนบานสันปาุไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12927. นายสมเจตตแ ครุฑปาน โรงเรียนบานสันปาุไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12928. นางธราภรณแ ศิริวงษแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12929. นางมาลินี ดอยสกุลไกร โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12930. นางสาวกาญจนา โนนคอ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12931. นางสาวรัตติยา แซล้ิม โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12932. นายวเิชษ เย็นฉ่ํา โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12933. นางอรทยั โตวรานนทแ โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
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12934. นายสุรศักด์ิ กานดา โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12935. นายสวสัด์ิ เขียวชัย โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12936. นางภคัธนิี ทองนพคุณ โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12937. นางกัลยารัตนแ สุปนิชมภู โรงเรียนบานหวยกะโหลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12938. นางสาวสรอยเพชร วเิศษ โรงเรียนบานหวยกะโหลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12939. นางสินาเรศ พลงาม โรงเรียนบานหวยกะโหลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12940. นางจีรวรรณ ใจงาม โรงเรียนบานหวยนกแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12941. นางสาวนัฎฐิรา คําปาระ โรงเรียนบานหวยนกแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12942. นางเฟืๆองพฒันแ ภกัดี โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12943. นางสาวปาริฉัตร พลูนอย โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12944. นายชนะพงษแ คงบํารุง โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12945. นางพรพมิล วงษแเคลือบ โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12946. นางสุจีนนา แยมวงษแ โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12947. นายภมูิ ชาญประเทศ โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12948. นางยุพนิ ใจยะสิทธิ์ โรงเรียนบานหวยไมแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12949. นางศิริกุล ชุมเย็น โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12950. นางอุบลวรรณ สรรพนา โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12951. นางวนิดา เจริญศิลป โรงเรียนบานอูหู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12952. นายอุทยั กันธวงั โรงเรียนบานอูหู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12953. นางเสริมศรี กันธวงั โรงเรียนบานอูหู(หองเรียนสาขาบานหวยปูแกง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12954. นางยุพา เวทมาหะ โรงเรียนแมสอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12955. นางสาวโชติมณี คฤหะมาน โรงเรียนแมสอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12956. นางแสนสุข วาทา โรงเรียนแมสอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12957. นางอรอนงคแ สิงหราช โรงเรียนแมสอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12958. นางอารียแ นันทหาร โรงเรียนแมสอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12959. นายวมิล แปงต๊ิบ โรงเรียนแมสอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12960. นายสมชาย โตเหี้ยม โรงเรียนรวมไทยพฒันา  ๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12961. นางกรรณิการแ สิทธโิสภณ โรงเรียนรวมไทยพฒันา  ๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12962. นางพรรณี แหงมงาม โรงเรียนราษฎรแวทิยา(ต่ีมิ้ง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12963. นางรพรัิตนแ มงคลจุฑาเศรษฐ โรงเรียนราษฎรแวทิยา(ต่ีมิ้ง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12964. นางวลัภา จิรกุลธรวณิช โรงเรียนราษฎรแวทิยา(ต่ีมิ้ง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12965. นางสาวนิติกร คงกลอม โรงเรียนราษฎรแวทิยา(ต่ีมิ้ง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12966. นางสาวพวงพศิ ทปีะนะ โรงเรียนราษฎรแวทิยา(ต่ีมิ้ง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12967. นางสาวสีออน ตาเรือนสอน โรงเรียนราษฎรแวทิยา(ต่ีมิ้ง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12968. นายกังวาน สิทธมิา โรงเรียนราษฎรแวทิยา(ต่ีมิ้ง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12969. นายมนัส ดงหวยมวง โรงเรียนราษฎรแวทิยา(ต่ีมิ้ง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12970. นายสมเกียรติ อินหลวง โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
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12971. นางสาวอนงคแ ศึกษา โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12972. นายวจิิตร นาควงัไทร สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12973. นางนงลักษณแ อุดมวงษแ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12974. นางประนอม แกวมา สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12975. นางปวณีา ปานยิ้ม สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
12976. นางมยุรี ดาวเรือง โรงเรียนชุมชนวดัเชี่ยวโอสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12977. นางวารีรัตนแ สุทธสิาร โรงเรียนชุมชนวดัเชี่ยวโอสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12978. นางศศิมา การะเกต โรงเรียนชุมชนวดัเชี่ยวโอสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12979. นางสาวพรรณอร ษรประดิษฐแ โรงเรียนชุมชนวดัเชี่ยวโอสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12980. นางสุวณี สระทองเมา โรงเรียนชุมชนวดัเชี่ยวโอสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12981. นายนาวนิ น้ําจันทรแเจริญ โรงเรียนชุมชนวดัเชี่ยวโอสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12982. นายสําเริง พกิุล โรงเรียนชุมชนวดัเชี่ยวโอสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12983. นายประสิทธิ์ โคตรภธูร โรงเรียนชุมชนวดัเชี่ยวโอสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12984. นางเพชรสุดา นารถดนตรี โรงเรียนชุมชนวดัปาุขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12985. นางวาศินี สุวรรณคล โรงเรียนชุมชนวดัปาุขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12986. นางสงกรานตแ สุขประสงคแ โรงเรียนชุมชนวดัปาุขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12987. นางสาวชุติมา เบญ็จมินทรแ โรงเรียนชุมชนวดัปาุขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12988. นางสาวนิตยา สัมพนัธแรัตนชัย โรงเรียนชุมชนวดัปาุขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12989. นางสาวสุรีรัตนแ แกวดารา โรงเรียนชุมชนวดัปาุขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12990. นายพรชัย โพเทพา โรงเรียนชุมชนวดัปาุขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12991. นางเรืองวไิล แจมศรี โรงเรียนชุมชนวดัศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12992. นางวราภรณแ มุงหนาที่ โรงเรียนชุมชนวดัศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12993. นางวนัเพญ็ แซบาง โรงเรียนชุมชนวดัศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12994. นางสาวเสนาะ โสภา โรงเรียนชุมชนวดัศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12995. นายจําลอง เรียงศรีเจริญพร โรงเรียนชุมชนวดัศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12996. นางกลอยใจ สหสัสานนทแ โรงเรียนชุมชนวดัอําภาศิริวงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12997. นายอุทยั คําสุขสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนวดัอําภาศิริวงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12998. นางรัชฎา เย็นเพชร โรงเรียนนักบญุยอแซฟอุปถัมภแ หนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
12999. นางสมทรง ธรุะงาน โรงเรียนนักบญุยอแซฟอุปถัมภแ หนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13000. นางสะอาด สุขสุถอย โรงเรียนนักบญุยอแซฟอุปถัมภแ หนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13001. นางสาวรัตติพร ธรรมนิตยแ โรงเรียนนักบญุยอแซฟอุปถัมภแ หนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13002. นางสาวรุงนภา ศิลประสาร โรงเรียนนักบญุยอแซฟอุปถัมภแ หนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13003. นางอัมพร กิมสิน โรงเรียนนักบญุยอแซฟอุปถัมภแ หนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13004. นางอนุศรา คลายแสง โรงเรียนนายกวฒันากร (บานนา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13005. นางมาเลียม เพลินสุขดี โรงเรียนบานกลางคลอง ๓๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13006. นายรังสิวฒิุ ปาุโสม โรงเรียนบานกลางคลอง ๓๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13007. นางจินดา บตุรสอน โรงเรียนบานกําแพงเศียร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
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13008. นายไพฑูรยแ จันทะโชติ โรงเรียนบานกําแพงเศียร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13009. นายองอาจ พุมมี โรงเรียนบานกําแพงเศียร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13010. นางสาวอุดมลักษณแ แจมศรี โรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13011. นายดนัย เจิมงามพร้ิง โรงเรียนบานเขาดิน (แสงสวางวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13012. นางสาวนิตยา ประกอบทรัพยแ โรงเรียนบานเขาสองกลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13013. นางสาวเปรมรินทรแ แกวอุดม โรงเรียนบานเขาสองกลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13014. นายขจรจํานงคแ เจริญศิริ โรงเรียนบานเขาสองกลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13015. นางนันทนา อุดมศิลป โรงเรียนบานเขาหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13016. นายดุสิต อิ่มเอิบ โรงเรียนบานเขาหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13017. นายประการ รังสิกุล โรงเรียนบานเขาหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13018. นางจุฑาภรณแ อิศรากร โรงเรียนบานคลอง ๒๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13019. นางประภาภรณแ ผดุงกิจ โรงเรียนบานคลอง ๒๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13020. นายบรรฑูรยแ แมนเหมือน โรงเรียนบานคลอง ๒๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13021. นายปรีชา บญุรอดอยู โรงเรียนบานคลอง ๒๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13022. นางนภาภรณแ แกวเจริญ โรงเรียนบานคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13023. นางนิพาภรณแ ศิวลัิย โรงเรียนบานคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13024. นางสาวธนภทัร จีรพรชัย โรงเรียนบานคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13025. นางสาวสุภาพร สุขคํา โรงเรียนบานคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13026. นางสายสุนียแ บญุรอด โรงเรียนบานคลอง ๓๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13027. นางสาวบงัอร ศรีสอาด โรงเรียนบานคลอง ๓๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13028. นางศิริวรรณ เกตุเลขา โรงเรียนบานคลอง ๒๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13029. นางอรวรรณ อยูดี โรงเรียนบานคลอง ๒๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13030. นายเกรียงไกร อาจเวทยแ โรงเรียนบานคลอง ๒๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13031. นางสาวจินดา แดงวจิิตร โรงเรียนบานคลอง ๓๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13032. นางศรัณยา ผงผาย โรงเรียนบานคลองหกวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13033. นายวนัชัย เกตวลัหแ โรงเรียนบานคลองหกวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13034. นางยวนจิตรแ คนจริง โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13035. นางสาวอรพนิทแ สุขชวย โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13036. นายนิกร ธนธรรม โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13037. นายสุวฒันแ แสวงนิล โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13038. นายนภทัรชวศิ มั่งค่ัง โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13039. นางวชัราวรรณ อยูยงคแ โรงเรียนบานชองตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13040. นางศิริกานดา มั่งค่ัง โรงเรียนบานชองตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13041. นางสาววศินี มุกดอกไม โรงเรียนบานชองตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13042. นางจันทรแสุดา นกแกว โรงเรียนบานชะวากยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13043. นางกาญจนา ปิๆนมุข โรงเรียนบานชุมพล (อนอารีศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13044. นางสุวรรณี สีขนุน โรงเรียนบานชุมพล (อนอารีศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
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13045. นายวเิชียร กัณฑแหา โรงเรียนบานชุมพล (อนอารีศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13046. นางสาวปวณีา รักหนาที่ โรงเรียนบานดงแขวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13047. นายพนัธแศักด์ิ วอนวงษแ โรงเรียนบานดงแขวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13048. นางจินตนา ชัยมณี โรงเรียนบานดงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13049. นางเยาวลักษณแ ชื่นอารมยแ โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13050. นางสกุลนียแ ฮานาฟี โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13051. นางสุจิตรา บญุเสริม โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13052. นางอโนมา ตานี โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13053. นายสุวทิยแ ตานี โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13054. นายเอกรัฐ เอกวงษา โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13055. นายไพรัตนแ บํารุงจิตตแ โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13056. นางสาวพศิมัย พจิารณา โรงเรียนบานบุงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13057. นางสาวอรทยั พฒันากุล โรงเรียนบานบุงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13058. นางทรงศิลป สังออน โรงเรียนบานบุงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13059. นางสาวกญัญาณัฏฐ พนัธแผลไร โรงเรียนบานปลายคลอง ๒๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13060. นางสาวรักชนก คําวจันัง โรงเรียนบานปลายคลอง ๒๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13061. นายนเรศนแ เสือคํารณ โรงเรียนบานปากคลอง ๓๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13062. นางชูศรี ศักด์ิระพี โรงเรียนบานปากคลอง ๑๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13063. นางนภา รมโพธิ์ โรงเรียนบานหนองกันเกรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13064. นายโสฬส รอดโต โรงเรียนบานหนองกันเกรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13065. นางสาวนฤมล สัตยานุวฒันแ โรงเรียนมาลาสวรรคแพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13066. นางสุชาดา กรุณวงษแ โรงเรียนวดักุฎเีต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13067. นางสมศิริ เศวตพงษแ โรงเรียนวดัเกาะกระชาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13068. นางฉววีรรณ ศรีใส โรงเรียนวดัเกาะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13069. นางศิริพนิ เทยีนนอย โรงเรียนวดัเกาะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13070. นางสาวมณเฑียร นิยมเอื้อ โรงเรียนวดัเกาะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13071. นางสาววรรณา ศรีจันทรา โรงเรียนวดัเกาะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13072. นายประจวบ อาจสําอางคแ โรงเรียนวดัเกาะพกิุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13073. จาสิบเอกยงยุทธแ จิตหนัก โรงเรียนวดัเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13074. นางพกิุล ทองออน โรงเรียนวดัเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13075. นายเทดิชาย ทองออน โรงเรียนวดัเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13076. นายเลอศักด์ิ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนวดัเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13077. นายสมบติั มั่งมี โรงเรียนวดัเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13078. นางบญุสง สกลวฒันางกูร โรงเรียนวดัเขานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13079. นางสาวพัชรินทรแ วชัรานนทแ โรงเรียนวดัคลองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13080. นายพรีะ มากทรัพยแสุโข โรงเรียนวดัคลองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13081. นางสาวจารุวรรณ จันทะเวยีง โรงเรียนวดัโคกลําดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
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13082. นางสาวนฤมล ศรีจันทรแ โรงเรียนวดัโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13083. นายพชิิต ชัยมณี โรงเรียนวดัโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13084. นางสาวบญุเรียง อนุศาสนรักษแ โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13085. นางสุนันฑา ล้ีพมิพา โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13086. นางสุมลทพิยแ กาชู โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13087. นายพรีะ ศรีมงคล โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13088. นางสมศรี วงัเวยีง โรงเรียนวดัตําหนัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13089. นางสาวธนาวรรณ มุงมงคล โรงเรียนวดัตําหนัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13090. นางสาวศิริลักษณแ ขจร โรงเรียนวดัทวพีลูรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13091. นางสมปอง ศรแกว โรงเรียนวดัทองจรรยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13092. นางสาวจันทรา สุขถาวร โรงเรียนวดัทองจรรยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13093. นางเสาวรภยแ ญาณสุธี โรงเรียนวดัทองจรรยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13094. นายจรูญ รูปสม โรงเรียนวดัทองจรรยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13095. นายอมฤทธิ์ อินทรประเสริฐ โรงเรียนวดัทองจรรยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13096. นางฉันทนา จันลา โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13097. นางเบญจวรรณ สุนทรชัย โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13098. นางสาวกนกรัตนแ ศิริมาลกุล โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13099. นางสาวปราณี โหนา โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13100. นางสาวยุพดี เชนยพาณิชยแ โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13101. นางสิริกาญจนแ ธนวฒิุพรพนิิต โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13102. นางสุรีรัตนแ ปราบพาล โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13103. นายสมเกียรติ พึ่งทอง โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13104. พนัจาอากาศเอกสมาน ทากลาง โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13105. นางบษุราภรณแ ชื่นชม โรงเรียนวดัทองยอย (วฒิุกรประชานูกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13106. นางวาสนา ศรีมวง โรงเรียนวดัทองหลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13107. นางสัมฤทธิ์ พระเพช็ร โรงเรียนวดัทองหลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13108. นางชุติมา กล่ินบบุผา โรงเรียนวดัทางกระบอื (เอื้อดีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13109. นางประนอบ ไปรสุข โรงเรียนวดัทางกระบอื (เอื้อดีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13110. นางรุจิรา สุวรรณจันทรแฉาย โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13111. นางสมจิตตแ อิ่มเจริญ โรงเรียนวดัทาดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13112. นางสาวกญัญรัตนแ รุงเรืองขจรกิจ โรงเรียนวดัทาดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13113. นายจิติศักด์ิ อิ่มเจริญ โรงเรียนวดัทาดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13114. นายประภาส บญุมั่ง โรงเรียนวดัทามะปราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13115. นางจิดาภา วฒันวเิชียร โรงเรียนวดัธรรมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13116. นางชลลดา อินทรแเนตร โรงเรียนวดัธรรมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13117. นางนพภา อินทมิ โรงเรียนวดัธรรมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13118. นางยุวดี จันทศรีคํา โรงเรียนวดัธรรมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
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13119. นางวไิลภรณแ พลูแยม โรงเรียนวดัธรรมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13120. นายสุวชิา ศาสนภกัดี โรงเรียนวดัธรรมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13121. นายสุคนธแ งามสนอง โรงเรียนวดัธรรมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13122. นายสนวน คนจริง โรงเรียนวดัเนินหนิแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13123. นายสมชาย แยมภริมยแศรี โรงเรียนวดับางหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13124. นายฉันทวฒิุ สําราญจิตรแ โรงเรียนวดับานพริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13125. นางชนากานตแ ไชยวรรณแ โรงเรียนวดัประสิทธเิวช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13126. นางยุพนิ หนองพงษแ โรงเรียนวดัประสิทธเิวช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13127. นางสุภาพ จันดี โรงเรียนวดัประสิทธเิวช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13128. นางสาวอุษณียแ รักซอน โรงเรียนวดัปากคลองพระอาจารยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13129. นางขวญัตา บวัเพญ็ โรงเรียนวดัพรหมเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13130. นางวไิลวรรณ อนุศาสนี โรงเรียนวดัพรหมเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13131. นางสุรี สามะศิริ โรงเรียนวดัพราหมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13132. นางอรวรรณ ขุนชนะ โรงเรียนวดัพราหมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13133. นางบญุรัตนแ ษรบณัฑิต โรงเรียนวดัพกิุลแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13134. นางอนงคแ คงศิลป โรงเรียนวดัพกิุลแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13135. นายประยูร สุทธพิงศแพนัธแ โรงเรียนวดัพกิุลแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13136. นายวรีะศักด์ิ คงศิลป โรงเรียนวดัพกิุลแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13137. นางประภาศรี พระสนชุม โรงเรียนวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13138. นางปราณี รักหนาที่ โรงเรียนวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13139. นางสาวนิภาภทัร วรรณาลัย โรงเรียนวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13140. นางจินตนา ฐิติกุล โรงเรียนวดัโพธิแ์กวเบญจธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13141. นางเพชรสุดา พงษแสมร โรงเรียนวดัโพธิแ์กวเบญจธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13142. นางวลิาวณัยแ รังสิกุล โรงเรียนวดัโพธิแ์กวเบญจธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13143. นายสมเกียรติ บํารุงกิจ โรงเรียนวดัโพธิแ์กวเบญจธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13144. นางกนกวรรณ เรืองศรี โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13145. นางกัลยา ดาวศรี โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13146. นางบญุศิริ เตียรัตนแ โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13147. นางประทวน แตประยูร โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13148. นางศิริกานดา ชนะสาร โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13149. นางสาวจันทนี หนองพงษแ โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13150. นางสาวจุฑามณี ศิริปณุยแ โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13151. นางสาวเปรมวดี กันศิริ โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13152. นางสาวศิริพร แสงสุตา โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13153. นางสาวสิริภา อาษาพร โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13154. นายประยูร ทองขาว โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13155. นายผอง วงศแไชย โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
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13156. นายสมคิด เจริญนา โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13157. นายสุนันทแ ฟาูเทศ โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13158. นายโสภณ อั๋นบางไทร โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13159. นายบรมี จันทรแรอด โรงเรียนวดัโพธิแ์ทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13160. นางปรียากมล สอดเสน โรงเรียนวดัโยธรีาษฎรแศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13161. นางวไิลวรรณ เครือนิล โรงเรียนวดัโยธรีาษฎรแศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13162. นายบํารุง แดงขํา โรงเรียนวดัโยธรีาษฎรแศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13163. นายสมุทร ขันอาษา โรงเรียนวดัโยธรีาษฎรแศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13164. นางสาวเกษณี ธโนปจัยรัตนแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13165. นายสมภพ เผาธรีะศานตแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13166. นายเฉิดชาย ขอพลอยกลาง โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13167. นางวลิาวรรณ ใจผอง โรงเรียนวดัลําบวัลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13168. นายประชา ใจผอง โรงเรียนวดัลําบวัลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13169. นายสมัย คนซ่ือ โรงเรียนวดัลําบวัลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13170. นายอัครเดช จันลา โรงเรียนวดัลําบวัลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13171. นางพยูร ดาวดวงสุก โรงเรียนวดัเลขธรรมกิตต์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13172. นางสมปอง สําเร็จสุข โรงเรียนวดัเลขธรรมกิตต์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13173. นางสาวมาลี เมฆสุวรรณแ โรงเรียนวดัเลขธรรมกิตต์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13174. นางสําราญ จาไธสง โรงเรียนวดัเลขธรรมกิตต์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13175. นางสัมพนัธแ ถาวรเจริญ โรงเรียนวดัศรีจุฬา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13176. นายสําเริง ทองศรี โรงเรียนวดัศรีสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13177. นายกมล ปลอดทอง โรงเรียนวดัสมบรูณแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13178. นายสัมฤทธิ์ นิสัยสัตยแ โรงเรียนวดัสมบรูณแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13179. นายเสมอไทย อินทรุาม โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13180. นายสฤษด์ิ ดาวแจง โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13181. นางนริศรา ทาสี โรงเรียนวดัสันตยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13182. นางรัตนา บรรจงศิริ โรงเรียนวดัสันตยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13183. นางสมศรี หงษแววิฒันแ โรงเรียนวดัสันตยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13184. นางสรชา โพธิท์บัไทย โรงเรียนวดัสันตยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13185. นางสุพร ตรีพรหม โรงเรียนวดัสันตยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13186. นางบษุยลักษณแ วดัสงา โรงเรียนวดัสุตธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13187. นางภศิวนา ปณุยมาศิริ โรงเรียนวดัสุตธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13188. นางศรีประชา บํารุงจิตรแ โรงเรียนวดัสุตธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13189. นางลัชชญา โพสุวนั โรงเรียนวดัสุนทรพชิิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13190. นายจีรพงษแ เขตรําพรรณ โรงเรียนวดัสุนทรพชิิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13191. นายสุขสันติ โพสุวนั โรงเรียนวดัสุนทรพชิิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13192. นางเจียมจิต สุวานิโช โรงเรียนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
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13193. นางวนัเพญ็ นาดี โรงเรียนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13194. นางสาวไพรัตนแ โกมลมาลยแ โรงเรียนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13195. นางสาวรัชนี วงศแศิริ โรงเรียนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13196. นางสิริสรณแ ศักด์ิรามินทรแ โรงเรียนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13197. นางสุตที นิ่มรัตนสิงหแ โรงเรียนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13198. นายวรวฒิุ ถนอมทรัพยแ โรงเรียนวดัหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13199. นางละอองดาว พรายงาม โรงเรียนวดัแหลมไมยอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13200. นางพเยาวแ แสงสวาง โรงเรียนวดัอรุณรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13201. นางอนงคแ สิกุลจอย โรงเรียนวดัอรุณรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13202. นายเกรียงเดช อิ่มเจริญ โรงเรียนวดัอรุณรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13203. นางสาวนันทยิา บญุสวสัด์ิ โรงเรียนวดัอารีราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13204. นางสุทนิ กองแกว โรงเรียนวดัอารีราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13205. นางสุเนตรแ ฉ่ําประวงิ โรงเรียนวดัอารีราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13206. นายประสิทธิ์ กองแกว โรงเรียนวดัอารีราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13207. นางบญุชู สําราญจิตรแ โรงเรียนวัีดบานพริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13208. นางยุพนิ แดงหนูงาม โรงเรียนวัีดบานพริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13209. นางยุวดี สิริสมพรคง โรงเรียนวัีดบานพริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13210. นางศรีสุดา วงคแดวง โรงเรียนวัีดบานพริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13211. นางสาวสีนวล ไขแกว โรงเรียนวัีดบานพริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13212. นางสุรีรัตนแ แหยมประสงคแ โรงเรียนวัีดบานพริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13213. นายสมพงษแ อิ่มพร โรงเรียนวัีดบานพริก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13214. นางขนิษฐา นิสัยสัตยแ โรงเรียนสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13215. นางวรรณะ วงัเวชชแ โรงเรียนสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13216. นางวไิลลักษณแ ลาดไธสง โรงเรียนสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13217. นางสาวดวงฤทยั เกากิตต์ิ โรงเรียนสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13218. นายประชา มณีเล็ก โรงเรียนสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13219. นางกฤตยา ชุมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13220. นางคํารณ วชิราคําภรณแ โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13221. นางพรนิภา เทยีนรุงเรืองแสง โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13222. นางพสิมัย พรหมขํา โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13223. นางเพยีงเพญ็ จันทสุข โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13224. นางศิริพร พนัธุแศิริ โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13225. นางสมทรง สุสาขา โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13226. นางสาวนิตยแ วชราภรณแพนิทุ โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13227. นางสาวบษุบง ศรีรุงเรือง โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13228. นางสิริภา รมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13229. นางสุวรรณา สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
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13230. นางอนันทแพร เปรมพงศแพสิน โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13231. นายมณเฑียร ฤกษแวสิาขแ โรงเรียนอนุบาลนครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13232. นางใจรัตนแ กองอรรถ โรงเรียนอนุบาลบานนา (วดัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13233. นางนุชนารถ ประเสริฐศิลป โรงเรียนอนุบาลบานนา (วดัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13234. นางบญุชู สุทธพิงศแพนัธแ โรงเรียนอนุบาลบานนา (วดัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13235. นางปราณี ราชิวงศแ โรงเรียนอนุบาลบานนา (วดัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13236. นางยุพดี เชยชื่น โรงเรียนอนุบาลบานนา (วดัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13237. นางสงวน ทศัมาลัย โรงเรียนอนุบาลบานนา (วดัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13238. นางสุนียแ ฉิมทอง โรงเรียนอนุบาลบานนา (วดัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13239. นางอัจฉราวดี พฒุซอน โรงเรียนอนุบาลบานนา (วดัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13240. นางจามิกร โยธาศิริ โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13241. นางจําลอง พึ่งพนิิจ โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13242. นางปภาดา กระด่ี โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13243. นางปณุยวรีแ ออนทองคําไพศาล โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13244. นางสมใจ เดชสนอง โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13245. นางสาวกษมา จันทรแแตงผล โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13246. นางสาวชอทพิยแ น้ําทอง โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13247. นางสาวทพิวลัยแ ทนเสถียร โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13248. นางสาวบศุรา อนุศาสนี โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13249. นางสาววชิรา สุขชาติ โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13250. นางสุดใจ แจงเหตุผล โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13251. นางอุบล เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13252. นางบญุจิรา ชูพนัธแ โรงเรียนอนุบาลองครักษแ (ผดุงองครักษแประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13253. นางกลอยสุข เมืองคํา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13254. นายเสนหแ บญุสําเร็จ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13255. นางประภร พลูศิลป สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
13256. นางสาวโนรี เจริญผล บานลําทาโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13257. นางสาวสรร สายทอง บานลําทาโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13258. นางระเกตุ กําแพงแกว โรงเรีบนบานออกระทงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13259. นางฉันทนา แกนจันทรแ โรงเรียนธรรมาภสิมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13260. นางอิสรียแ เงินพลูคูณสุข โรงเรียนธรรมาภสิมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13261. นายดนุพล เกตพนัธแ โรงเรียนธรรมาภสิมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13262. นายวนิัย โเงินพลูคูณสุข โรงเรียนธรรมาภสิมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13263. นายวษิณุกร มั่งชูพนัธุแ โรงเรียนธรรมาภสิมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13264. นางกานดา เจริญพฒันสมบติั โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13265. นางธนมนตรแ แยมกล่ิน โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13266. นางนภารัตนแ บญุพรหม โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑
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13267. นางโบต๋ัน เมงผอง โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13268. นางปราณี ปยุงาม โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13269. นางพรรษชล ชัยชโลธร โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13270. นางวไิลวรรณ สาริกา โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13271. นางสมจิตรแ พานแกว โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13272. นางสมพศิ สังขภญิโญ โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13273. นางสาวกรรณิการแ กมหงษแ โรงเรียนบอสโกพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13274. นางสาวอัจฉรา หนูนันทแ โรงเรียนบานคลองตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13275. นางอมร ทพัธวชั โรงเรียนบานดอนซาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13276. นางจิระนันทแ สมใจ โรงเรียนบานบอน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13277. นางรัญชนา ขอนแกน โรงเรียนบานบอน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13278. นางสาวธญิดา โชติรุจิธนกุล โรงเรียนบานบอน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13279. นางสาวเพญ็ดาว ธนาบญุฤทธิ์ โรงเรียนบานบอพลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13280. นายสิทธา ยันตรีสิงหแ โรงเรียนบานบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13281. นายเสถียร อารีรัตนแ โรงเรียนบานบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13282. นายอุดม เบญ็จวรรณแ โรงเรียนบานมาบแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13283. นางสนทะณา สาเหล โรงเรียนบานรางมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13284. นางสุจิตรา ผดุงสุข โรงเรียนบานรางมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13285. นางสิริรัตนแ เรือนนุช โรงเรียนบานรางอีเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13286. นางจีระวรรณ สุกก่ํา โรงเรียนบานไรตนสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13287. นายประชุม ปใญจเมธี โรงเรียนบานไรตนสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13288. นางสาวอําภา หวยหงษแทอง โรงเรียนบานสระน้ําสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13289. นางสาวแอนนา จาทอง โรงเรียนบานสระน้ําสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13290. นางสาวศุจิกา พรมรักษา โรงเรียนบานสามแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13291. นางดวงแข รุงรัตนแธวชัชัย โรงเรียนบานหนองกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13292. นางพรทพิา สาธติสิริกุล โรงเรียนบานหนองกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13293. นางบษุรา อกตัน โรงเรียนบานหนองกะโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13294. นางรุจิรัตนแ นาคะรัมภะ โรงเรียนบานหนองกะโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13295. นางสาวเพ็ญพิชชา มั่นคง โรงเรียนบานหนองกะโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13296. นายมิทธวชั ชินออน โรงเรียนบานหนองกะโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13297. นายอุภยั เสือสีหแ โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13298. นางสาวทิพวรรณ ไขแกว โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13299. นางสาวบญุชิน สมบรูณแโชคดี โรงเรียนบานหนองเขมร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13300. นายณรงคแ สมบรูณแโชคดี โรงเรียนบานหนองเขมร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13301. นางกรณแกนก ชํานาญพล โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13302. นางเกวลิน หมายเหนี่ยง โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13303. นางชญาณแนันทแ ชุมบญุชู โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑
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13304. นางพชัรี สุขเนียม โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13305. นางมาลี ศิริเบญ็นรัต โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13306. นางสาวอรุณรักษแ ขันเทศ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13307. นายสวสัด์ิวฒันแ อ่ําพพิฒันแ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13308. นางสุนี โตทพั โรงเรียนบานหนองพงนก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13309. นางทพิยแวลัยแ พงศแพริิยะจิต โรงเรียนบานหนองพงเล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13310. นายพนัทพิยแ เมืองนก โรงเรียนบานหนองไมงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13311. นางสิริญา บญุประสพ โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13312. นางทพิาวลัยแ ทพิยแสุมณฑา โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13313. นางปยินันทแ ทั่งปราณี โรงเรียนบานหลักเมตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13314. นางลัดดาวรรณ แกวสุจริต โรงเรียนบานหวยดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13315. นางศิริพร วรรณะริพะคะ โรงเรียนบานหวยรางเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13316. นางกันยา ดอนสุวรรณแ โรงเรียนบานหวัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13317. นางกาญจนา ฉายาวฒันแ โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13318. นายพนิิจ ฉายาวฒันแ โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13319. นางกัญวรรณ เล้ียงอํานวย โรงเรียนบานออกระทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13320. นางนุชนาถ กล่ินเกษร โรงเรียนบานออกระทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13321. นางสาววชิราภรณแ เล้ียงอํานวย โรงเรียนบานออกระทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13322. นางสาวอุษณียแ เอี่ยมแจเ โรงเรียนบานออกระทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13323. นางธคํิาพร งามสิริศักด์ิ โรงเรียนบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13324. นางอินทกุา ขันธรักษา โรงเรียนบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13325. นางเยาวดี ใจซ่ือ โรงเรียนบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13326. นางเกษร สิงหฤกษแ โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13327. นางชุติมา พงศแอรพนิทแ โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13328. นางเบญจพร ผลโต โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13329. นางวนิดา แกวคงคา โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13330. นางวรนุช สมพงษแ โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13331. นางสาวนิตยา แพกําเนิด โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13332. นางสาวเพญ็ทพิยแ เกล่ือนสันเทยีะ โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13333. นางสาววชัรินทรแ ฉายอรุณ โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13334. นางอัจฉรา เจริญศรี โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13335. นายกิตติ แกววลัิย โรงเรียนประถมฐานบนิกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13336. นางพจณี แสงสองฟาู โรงเรียนละเอียดอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13337. นางมณฑนา บรรพสุทธิ์ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13338. นางพมิพแพมิุกตแ มีศรี โรงเรียนวดักงลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13339. นางสาวจรัสศรี พวงทรัพยแสิน โรงเรียนวดักงลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13340. นางสาวอุษา กัลยา โรงเรียนวดักงลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑
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13341. นางสายสมร มวงรอด โรงเรียนวดักําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13342. นายวสูิติ ทองคงอวม โรงเรียนวดักําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13343. นางบรัุสกร โพธทิรัพยแ โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13344. นางสาวเพญ็แข อนุชิตอารมณแ โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13345. นางสาวศิริอร จันทรแสุวรรณ โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13346. นางสาวอําภาพร ระนาฏศิลป โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13347. นางสุภาพ สุดฟุูง โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13348. นายไพโรจนแ สิงหแเรือง โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13349. นายศักด์ิชัย แสนโอฬาร โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13350. นายอุทศิ หะยาจันทา โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13351. นางพรรณี รุงเรือง โรงเรียนวดัดอนเตาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13352. นางสาวจําเรียง ชัยขันธแ โรงเรียนวดัดอนเตาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13353. นางสาวสิริวรรณ ประพนัธแวทิยา โรงเรียนวดัดอนเตาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13354. นางกัลยาณี เบญ็จวรรณแ โรงเรียนวดัตากอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13355. นางปราณี คําต๋ัน โรงเรียนวดัตากอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13356. นางภทัรียา จันทรแบาง โรงเรียนวดัตากอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13357. นางรสรินทรแ สาวทรัพยแ โรงเรียนวดัตากอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13358. นางแววตา กิจจาภนิันทแ โรงเรียนวดัตากอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13359. นางสาวสุภคัศิริ ทวโีคตร โรงเรียนวดัตากอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13360. นายไพศาล จารุพนูผล โรงเรียนวดัตากอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13361. นางบงัอร เณรนอย โรงเรียนวดัทะเลบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13362. นางบญุเกื้อ ดอนเย็นไพร โรงเรียนวดัทะเลบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13363. นางวรรณา อุทมุพร โรงเรียนวดัทะเลบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13364. นายสมศักด์ิ อุทมุพร โรงเรียนวดัทะเลบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13365. นางประสิทธิพ์ร ดรุณไกรศร โรงเรียนวดัทพัยายทาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13366. นางสาววรนุช สุขสมพงษแ โรงเรียนวดัทพัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13367. นางสาวศุภกิา ต้ังเหรียญทอง โรงเรียนวดัทพัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13368. นางอัมพร คงวฒันกุล โรงเรียนวดัทพัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13369. นายวรัิช ธวุชัชัย โรงเรียนวดัทพัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13370. นางสาวมณีพนัธแ ธปูแท โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13371. นายนพดล ทรัพยแววิฒันแ โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13372. นางจงกล อนวชัชสุข โรงเรียนวดัทุงรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13373. นางจํารัส จันทรแออน โรงเรียนวดัทุงรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13374. นางมัลลิกา ขวญัดี โรงเรียนวดัทุงรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13375. นางวาสนา อําไพจิต โรงเรียนวดัทุงรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13376. นางวรีวรรณ หาญทอง โรงเรียนวดัทุงรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13377. นายทรีชาต ขวญัดี โรงเรียนวดัทุงรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑
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13378. นายสังคม มหาโชติ โรงเรียนวดัทุงรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13379. นางมณี อุณหพงศา โรงเรียนวดัทุงสีหลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13380. นางพรจิตตแ สาระรัมยแ โรงเรียนวดัธรรมศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13381. นางสาวนวรัตนแ หอมสุด โรงเรียนวดันิยมธรรมวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13382. นางสาวอังสุมา แสงสวาง โรงเรียนวดันิยมธรรมวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13383. นางเสนาะ พกุยม โรงเรียนวดันิยมธรรมวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13384. นางสาวทองดี ทองดอนเหมือน โรงเรียนวดับอน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13385. นางสุกัญญา แกวสุจริต โรงเรียนวดับอน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13386. นางสุรางคแ ยศศักด์ิศรี โรงเรียนวดับอน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13387. นายเฉลิม ล้ิมอิ่ม โรงเรียนวดับอน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13388. นางวไิล พนูขวญั โรงเรียนวดับางแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13389. นางสุธี คิดฉลาด โรงเรียนวดับางแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13390. นางสุดใจ สระทองหอย โรงเรียนวดัปทมุทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13391. นางสุมาลี ลิมปจิักรแ โรงเรียนวดัปทมุทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13392. นางประทมุ ศรีวกิะ โรงเรียนวดัปลักไมีลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13393. นายวฒันชัย สุทธาวรรณแ โรงเรียนวดัปลักไมีลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13394. นางณีรนุช จีรติวรา โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13395. นางประภาศรี เต็งสุจริต โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13396. นางสมพศิ ปานอําพนัธุแ โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13397. นางกรปภา ประภาสังศุ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13398. นางกรองกาญจนแ วฒันาโชติกุล โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13399. นางจรุงลักษณแ วโรหะ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13400. นางธรีญา พวงสําลี โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13401. นางนริสา ถิ่นมาบแค โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13402. นางนิจญา เกิดคลาย โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13403. นางเพญ็แข สูงกิจบลูยแ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13404. นางภสัราลักษณแ อิสริยอนันตแ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13405. นางสาวชุติมา อริยธนากุล โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13406. นางสาวทิพวรรณ รุงทองนิรันดรแ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13407. นางสาวพชรภัทร สุสัณกุลธร โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13408. นางสาวพรีณันตแ สุขสมบรูณแ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13409. นางสาวเยาวรัตนแ โพธิท์อง โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13410. นางสาวระยา ทรัพยแสมบรูณแ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13411. นางสาวสมศิริ ปดิฐพร โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13412. นางสาวแหวนพลอย โพธิศิ์ริ โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13413. นางสุชีลา พวงศรีทอง โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13414. นางอังคนา ชรากาหมุด โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑
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13415. นางอุบลรัตนแ แซดาน โรงเรียนวดัพระปฐมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13416. นางชุติมา สัจจาพทิกัษแ โรงเรียนวดัพะเนียงแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13417. นางทพิวลัยแ เส็งสาย โรงเรียนวดัพะเนียงแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13418. นางยุดา อดกล้ัน โรงเรียนวดัพะเนียงแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13419. นางสมใจ เข็มเพช็ร โรงเรียนวดัพะเนียงแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13420. นางสาวจุรีภรณแ ปยุะพนัธแ โรงเรียนวดัพะเนียงแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13421. นายสมบติั ผลิเจริญผล โรงเรียนวดัพะเนียงแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13422. นางสาวศิริน อังคกษมรัตนแ โรงเรียนวดัโพธิง์าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13423. นางสุปราณี ศรีดอกไม โรงเรียนวดัโพธิง์าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13424. นางดวงใจ วฒันมะโน โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13425. นางนิตยา จิตตแบรรจง โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13426. นางสมใจ บรูณะกูล โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13427. นางสายพณิ ผูกพานิช โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13428. นายนิทศันแ เดชมาก โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13429. นายสมชาย เพิ่มน้ําทพิยแ โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13430. นายสมศักด์ิ กมลคุรุชากรณแ โรงเรียนวดัโพรงมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13431. นางจินดา ทพัธวชั โรงเรียนวดัมวงตารศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13432. นางวฒันา จันทรแจารุภคั โรงเรียนวดัมวงตารศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13433. นางสมคิด คนเทศ โรงเรียนวดัมวงตารศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13434. นางสาวกัญญารัตนแ ศานตินิรันดร โรงเรียนวดัมวงตารศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13435. นางอุไร พกัมี โรงเรียนวดัมวงตารศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13436. นางเสาวภา ตนเจริญสุข โรงเรียนวดัราษฎรแวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13437. นางพชัรา วรีกีรติ โรงเรียนวดัไรแตงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13438. นางวาชิน พุมนิล โรงเรียนวดัไรแตงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13439. นางศศิกานตแ มะคําแปนู โรงเรียนวดัไรแตงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13440. นางพณิทพิยแ ตะโกจีน โรงเรียนวดัลาดปลาเคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13441. นางศุภลักษณแ ธาราภวิฒันแ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13442. นางสาวนพรัตนแ แกวศรี โรงเรียนวดัลาดปลาเคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13443. นางสาวสมบรูณแ ประจักษแทรัพยแ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13444. นางสุกัญญา มุสิโก โรงเรียนวดัลาดปลาเคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13445. นางสุธาทพิยแ กล่ันบศุยแ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13446. นางสุภรณแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13447. นางรัตนา เล้ียงอํานวย โรงเรียนวดัลาดหญาไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13448. นางวภิา แชมชูกุล โรงเรียนวดัลาดหญาไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13449. นางบงัอร คลังนาค โรงเรียนวดัลาดหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13450. นายสุวทิยแ โรจนแอรุณ โรงเรียนวดัลาดหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13451. นางสาวสุจิรา แจงธรรมมา โรงเรียนวดัลําเหย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑
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13452. นายเอกชัย คาผล โรงเรียนวดัลําเหย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13453. นางกมลทพิยแ กิจจาวรากร โรงเรียนวดัเลาเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13454. นางณภทัร เล็กแดงอยู โรงเรียนวดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13455. นางประไพพร วงษแอุบล โรงเรียนวดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13456. นางสุดใจ มากลัด โรงเรียนวดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13457. นายชาญ แชมชูกุล โรงเรียนวดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13458. นายเสนาะ ลานทอง โรงเรียนวดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13459. นางนฤดี มณฑาสุวรรณ โรงเรียนวดัวงัน้ําเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13460. นางบญุชื่น ประพนัธแพจนแ โรงเรียนวดัวงัน้ําเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13461. นางผาณิต ปใทมบรรณ โรงเรียนวดัวงัน้ําเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13462. นายอดุลยแ ทองล้ิม โรงเรียนวดัวงัน้ําเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13463. นางธนาวดี กตัญชลี โรงเรียนวดัสระกะเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13464. นางพชัรา สุขนิพฐิพร โรงเรียนวดัสระกะเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13465. นางลูกอินทรแ คนสวาง โรงเรียนวดัสระกะเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13466. นางสาวสายพนิ มวงเทศ โรงเรียนวดัสระกะเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13467. นางณัชชา โควถาวร โรงเรียนวดัสระพงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13468. นางสุฌานี คงเดชา โรงเรียนวดัสระพงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13469. นายบญุสง ครูววิฒันานนทแ โรงเรียนวดัสระพงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13470. นางโพธิท์อง สระทองใจ โรงเรียนวดัสระส่ีมุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13471. นางวนัเพญ็ ทองดอนเอ โรงเรียนวดัสระส่ีมุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13472. นางหทยัทพิยแ วเิศษสิงหแ โรงเรียนวดัสระส่ีมุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13473. นางวชัรินทรแ บชูาพมิพแ โรงเรียนวดัสระส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13474. นางจันทริาภรณแ ผูกจิตร โรงเรียนวดัสามควายเผือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13475. นายไพศาล ศรีจันทรแโฉม โรงเรียนวดัสามควายเผือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13476. นายอุดมศักด์ิ สิทธยิานนทแ โรงเรียนวดัสามควายเผือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13477. นางกาญจนา แมบญุเรือน โรงเรียนวดัสามงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13478. นางรฐา เตียวตเอย โรงเรียนวดัสามงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13479. นางรัตนา เดชชัย โรงเรียนวดัสามงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13480. นางสมจิต กิจเฉลา โรงเรียนวดัสามงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13481. นางสาวพศิมัย ผุดผอง โรงเรียนวดัสามงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13482. นางสาวลักษณารียแ อยูมั่นธรรมา โรงเรียนวดัสามงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13483. นางสาวศิริรัตนแ รุจิวณิชชา โรงเรียนวดัสามงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13484. นางสุจิตรา เวสสะภกัดี โรงเรียนวดัสามงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13485. นางสาวสุวรรณา ปิๆนแกว โรงเรียนวดัหนองกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13486. นางเสนาะ สงวนจีน โรงเรียนวดัหนองกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13487. นางสายฝน พลายนุกูล โรงเรียนวดัหนองกระพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13488. นายเจริญ พนัธผุา โรงเรียนวดัหนองกระพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑
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13489. นางแสงเดือน ทลูยอดพนัธุแ โรงเรียนวดัหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13490. นายณัฏฐพล เรืองเครือวงษแ โรงเรียนวดัหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13491. นางสาวบรรจง ตระกูลโอสถ โรงเรียนวดัหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13492. นางสุภา ชั้นเล็ก โรงเรียนวดัหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13493. นางลําดวน ศรราษฎรแ โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13494. นายทวนิันทแ ทวบิตุร โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13495. นางกาญจนา คงหมวก โรงเรียนวดัหนองศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13496. นางสาวนันทยิา ยิ้มหนองโพธิ์ โรงเรียนวดัหนองศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13497. นายวเิชียร นุชนาท โรงเรียนวดัหนองศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13498. นายสุขุม เมืองนก โรงเรียนวดัหนองศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13499. นางทองมา สมานไทย โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13500. นางวรรณวมิล กําแพงแกว โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13501. นางสาวสุคนธแ เย็นกาย โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13502. นายเฉลิมณรงคแ วงฉยา โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13503. นางสงวน พนาพรสกุล โรงเรียนวดัหวยผักชี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13504. นางสาวฐิติมา เมธสุทธิ์ โรงเรียนวดัหวยพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13505. นายนเรช ไพบลูยแ โรงเรียนวดัหวยพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13506. นางเกษร เรืองพลับพลา โรงเรียนวดัหวยมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13507. นายสุภาพ ใหญไลบาง โรงเรียนวดัหวยมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13508. นางเบญจพร ค้ิมแหน โรงเรียนวดัหวาเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13509. นางเมธาวี รุมสวย โรงเรียนวดัหวาเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13510. นายกิตติชัย โลหติกาญจนแ โรงเรียนวดัหวาเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13511. นายจํารูญ วงศแประภาศรี โรงเรียนวดัหวาเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13512. นายสําเริง บญุศรีงาม โรงเรียนวดัหวาเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13513. นางเบญ็จมาศ ชุมเพญ็ โรงเรียนวดัหบุรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13514. นางสาววารี ภูวรวรรณ โรงเรียนวดัหบุรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13515. นางสาวสุพรรณา เกษตรังกูร โรงเรียนวดัหบุรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13516. นางอารียแ คนใหญ โรงเรียนวดัหบุรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13517. นางเรวดี นนทบตุร โรงเรียนวดัใหมหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13518. นางสุวดี กระดังงา โรงเรียนวดัใหมหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13519. นางนงนุช สวสัด์ิผล โรงเรียนหอเอกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13520. นางสาวไปรยา ผลงาม โรงเรียนหอเอกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13521. นางสาวศุภนิตยแ ออนเทศ โรงเรียนหอเอกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13522. นางแสงจันทรแ ชมเดช โรงเรียนหอเอกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13523. นางอรวรรณ แยมพาที โรงเรียนหอเอกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13524. นายจิรัฎฐแ มหทัธนานนทแ โรงเรียนหอเอกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13525. นายเสริฐสฤษด์ิ หอมหวล โรงเรียนหอเอกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑
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13526. นางเบญจมาศ ลีลา โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13527. นางประภาพรรณ เกษร โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13528. นางสุดารัตนแ จอมแกว โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13529. นางกนกจันทรแ นิธภิทัรอนันตแ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13530. นางธนภร สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13531. นางนงคแนุช ลาภผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13532. นางนุชรี อําพนัโรจนานันทแ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13533. นางพมิพแพรรณ เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13534. นางโยทะกา ศรสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13535. นางวรรณี สิงหเรศรแ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13536. นางวฒันา ชูกาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13537. นางสมจิตรแ ภกัดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13538. นางสาวนภาพร ไชยวภิาส โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13539. นางสาวนิสาชล ปฐมชัยคุปตแ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13540. นางสาวบญุสุพร เพง็ทา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13541. นางสาววริาภรณแ ชมภแูกว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13542. นางสาวศิริพร สุขสมบรูณแ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13543. นางสาวอัญชลี ศรีอรชุน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13544. นางอาภา พลูขวญั โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13545. นางอารีวรรณ สุดโต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13546. นางอุไรวรรณ เส็งสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13547. นายนพพงษแ วงษแจําปา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13548. นางกฤษณา จอยบํารุง โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13549. นางฐิติมา กมลเวช โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13550. นางดาเรศ โพธิอ์ุบล โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13551. นางทพิยแวาที อินทรแเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13552. นางนงเยาวแ ปตุตธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13553. นางเพธนิ ถวยทองคํา โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13554. นางไพวรรณ ทพิยแเพง็ โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13555. นางภาณี ผลิเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13556. นางมนัสนันทแ รักราชการ โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13557. นางลัดดา พเิชฐพริิยะ โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13558. นางลําภา สอดแสงอรุณงาม โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13559. นางศรีวรรณา ใจเด็ด โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13560. นางสาวลําเจียก กัณหา โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13561. นางสาววฒันา ศรีประสงคแ โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13562. นางสาวสุมาลี ลัดดากลม โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑



368

13563. นางสาวอรุณี ลัดดากลม โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13564. นางสุรีพร จันทรแคํา โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13565. นางอภฤิดี พุมฉัตร โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13566. นายเกรียงศักด์ิ ไกรสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลสุธธีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13567. นางนางภคอร สุขจิตรธนกร โรงเรียนอนุบาลเสริมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13568. นางสาวชไมพร ฤทธริงคแ โรงเรียนอนุบาลเสริมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13569. นางสาวพมิลพรรณ ดุษยิามี โรงเรียนอนุบาลเสริมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13570. นางบญุศรี ใจดี โรงเรียนอนุีบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13571. นางพตัรา เมฆประยูร โรงเรียนอนุีบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13572. นางรุงนภา สิงหแแกว โรงเรียนอนุีบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13573. นางวรานิษฐแ วโิรจนแจารุมาศ โรงเรียนอนุีบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13574. นางสมจิตร นิ่มนวล โรงเรียนอนุีบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13575. นางสาวขวัญชนก บวัทรัพยแ โรงเรียนอนุีบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13576. นางสาวบงกช ยิ้มหนองโพธิ์ โรงเรียนอนุีบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13577. นางสุจิตรา เปิๆนสูงเนิน โรงเรียนอนุีบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13578. นายสมเกียรติ แกวสุจริต โรงเรียนอนุีบาลกําแพงแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13579. นางคนึง สุขเกษม โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13580. นางพรนภา ชิวปรีชา โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13581. นางสาวกาญจนา สุขมา โรงเรียนอินทรศักด์ิศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13582. นางพศิมัย รอดโพธิท์อง วดัประชาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13583. นางรววิรรณ เบี้ยววงศแ วดัประชาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13584. นายสุพจนแ รอดโพธิท์อง วดัประชาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13585. นางณัฐฐารินียแ แสนสวสัด์ิ วดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13586. นางภคัประไพ มั่นจันทรแ วดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13587. นางศิรินรัตนแ กีรติณิชารียแ วดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13588. นายปรีชา ศรีดวง วดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13589. นางสาวมลฤดี เทยีนมนตแ วทิยาลัยเทคโนโนโลยีพฒันบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13590. นายดุลยวฒันแ พฒันวงศแไทย วทิยาลัยเทคโนโนโลยีพฒันบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13591. นายรังสรรคแ อรุณสิทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโนโลยีพฒันบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13592. นายไพฑูรยแ อรุณศรีประดิษฐแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13593. นายสมเดชนแ ชื่นเจริญ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13594. นางเกศณัชชา ใจเย็น สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13595. นางณฤดี โกยกอบเกียรติ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13596. นางดารัลรัตนแ ทบัทองกุล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13597. นางเดือนเพญ็ อนันตแพฒันกุล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13598. นางเนตรทราย บลัลังกแปใทมา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13599. นางสมศรี จํานงคแทอง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑
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13600. นางสาวดวงเดือน ร่ืนนาค สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13601. นางสาวพรพรรณ ไทรไกรกระ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13602. นางสาวพิมพาภรณแ สุขพวง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13603. นางอังคณา โต฿ะบริุนทรแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13604. นางอุไรพรรณ บญุยะรัตนแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13605. นายชูศักด์ิ ชาญชาง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13606. นายธนันธร สิริอาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13607. นายธรรมนูญ พฒันทรัพยแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13608. นายธรรมศักด์ิ กํามะณี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13609. นายธรีะศักด์ิ เอี่ยมสะอาด สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13610. นายบญุนาค ทวไีพศาล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13611. นายพยงคแ แกนสําราญ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13612. นายสมบรูณแ บญุธรรม สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13613. นายสมบรูณแ มนตรีดิลก สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13614. นายสุชาติ สอดสุข สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13615. นายสุชาติ สงาแสง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13616. นายสุทนิ ผิวออน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13617. นายเสกสรรคแ ศรีสําราญ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13618. นายอรรฐพนธแ ศรีโพธิ์ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13619. นายอรุณ เดชนาเกร็ด สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13620. นายอุทยั จักขุจันทรแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13621. วาทีร่อยตรีสัมฤทธ โคเลิศ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13622. นางสาววไิล คชศิลา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13623. นายเกรียงศักด์ิ สังขแชัย สํานักงานเชตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13624. นายนิธิ ชํานิวณิชนันทแ สํานักงานเชตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13625. นายสกล บารมีรังสิกุล สํานักงานเชตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๑

13626. นางดรุณี บญุมาก โรงเรียนคลองบางกระทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13627. นางพชัณี เกิดมณี โรงเรียนคลองบางกระทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13628. นางสาวปราณี วฒิุโตกุล โรงเรียนคลองบางกระทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13629. นางอัจฉรา โบสุวรรณ โรงเรียนคลองบางกระทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13630. นายวเิชียร ดีเที่ยง โรงเรียนคลองบางกระทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13631. นายสมพงษแ จินดารุงเรืองรัตนแ โรงเรียนคลองบางกระทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13632. นายสมัย แยมศิริวงศแ โรงเรียนคลองบางกระทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13633. นางดวงสุดา เหมันตแ โรงเรียนคลองบางกระทกึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13634. นางกนกขวญั กิจเจริญ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13635. นางญาณินทแ นิลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13636. นางนิสา เพง็มณี โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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13637. นางพชัรินทรแ ดอนจันทรแทอง โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13638. นางวรรณนา ลาภทรงสกุล โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13639. นางสมศรี พงษแเจริญ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13640. นางสาวกานตแสินี ต้ังคณานุวฒันแ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13641. นางสาวณัฐธยานแ สระทองหน โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13642. นางสาวนพมาศ วบิลูยแชาติ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13643. นางสาวนุชวรา อินทรแปใญญา โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13644. นางสาวรัชฎา ออนดี โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13645. นางสาวรําเพย อุตทาลี โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13646. นางสาวสมทรง นิยมทอง โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13647. นางสาวสําริด ทองมูลตน โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13648. นางสาวสิริลักษณแ พงศแพฤฒิชัย โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13649. นางสาวสุกัญญา วงศแหรัิญ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13650. นางสาวสุคนธแ พริิยะกาญจนแ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13651. นางสาวอําพรรณแ หุนสิน โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13652. นางสําราญ เมธสุทธิ์ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13653. นางสุภตัรา ปฐมกุลนันทแ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13654. นางอรวรรณ ซิบงัเกิด โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13655. นางสาวสาลี วบิลูยแชาติ โรงเรียนเจี้ยนหวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13656. นายประทปี ทองงาม โรงเรียนตลาดเจริญสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13657. นางกมลพร คําใหญ โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13658. นางจรินทรแพร ราศรีดี โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13659. นางชญาพฒันแ งอแขก โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13660. นางนภาลัย ไกรสมสุข โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13661. นางปริศนา รอดมณี โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13662. นางพมิลมาศ เผาขุย โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13663. นางวารุณี ศรียารักษแ โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13664. นางสาวกรรณิการแ ทองดอนนอย โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13665. นางสาวจิรภทัรแ โตสงวน โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13666. นางสาวจุฑารัตนแ รองพล โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13667. นางสาวธาดาพร แกวอัมพร โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13668. นางสาวบญุสม อวมพยัคฆแ โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13669. นางสาววนิดา คริสตปกครอง โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13670. นางสาววณีิ มั่นกลัด โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13671. นางสาวสุดา ทวมเกร็ด โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13672. นางสาวอุบล โพธสุิทศันแ โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13673. นางเสาวลักษณแ หลีจงง้ิว โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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13674. นายจรัญ ส่ังยัง โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13675. นายนัฐพล ศิริเวชช โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13676. นายภาณุวฒันแ โมเล้ียง โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13677. นายสมชาย ระงับพศิมแ โรงเรียนนักบญุเปโตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13678. นางกมลรัตนแ สกุลณียแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13679. นางกมลรัตนแ ล้ิมทองคํา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13680. นางกรรณทมิา เหมือนศรี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13681. นางกัญนิกา พรอมเพรียง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13682. นางกาญจนรัตนแ ชางดํา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13683. นางกาญจนา สีพรม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13684. นางกุลิสรา มาตะโก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13685. นางจิตรา โพธิแ์ดง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13686. นางจิราพร แสงทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13687. นางจุฑาทพิยแ ตาลเพชร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13688. นางฉันทนา ดวงอุไร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13689. นางชนัตถา ศรีทองเกิด โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13690. นางชอเพช็ร แกวบวัดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13691. นางณภสัวรรณ ปใญจกะบตุร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13692. นางณิชชารียแ เอี่ยมอมรฤทธิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13693. นางดวงใจ บญุประคอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13694. นางตรัยรัตนแ ธารวโิรจนแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13695. นางทวทีรัพยแ แสงสุข โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13696. นางธญัวรัตนแ ยุรศักด์ิพงศแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13697. นางธดิารัตนแ ฤทธิพ์รม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13698. นางนพสินี ฎธิพินิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13699. นางนวลจันทรแ คงช่ํา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13700. นางนวลเพญ็ เหลาจุมพล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13701. นางนันทวลัยแ รอดเจริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13702. นางนาตยา พลอยหนิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13703. นางนิจ เหลืองทองคํา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13704. นางบบุผา เพรียวสามพราน โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13705. นางเบญจมาศ พกุสุริยแวงศแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13706. นางปฐมรัตนแ นาคสงวน โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13707. นางปทมุมา กอแกว โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13708. นางผาสุข เวชอาภรณแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13709. นางพรรษกร จีนประชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13710. นางพชัรแปณัชชแ พนิธรัุกษแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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13711. นางพชัรภร ลือวมิล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13712. นางพชัรียา นุชประคอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13713. นางพนัธุแรวี โปสูมบญุ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13714. นางเพชรัตนแ ชมมะลิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13715. นางภาสวรรณ เกษมสวสัด์ิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13716. นางมนัสนันทแ นิเกตจารุวทิยแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13717. นางยุพา ภริมยแอยู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13718. นางยุพาพร ยูกี่ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13719. นางรัชฎา หลงสมบญุ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13720. นางลลิดา วงษแจู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13721. นางลลิตา เย็นสบาย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13722. นางวรรณา ฉัตรหรัิญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13723. นางวราภรณแ ธรรมนาถพงศแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13724. นางวราภรณแ แตงจั่น โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13725. นางวรินทร ธาํรงสิริประเสริฐ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13726. นางวชัรสรณแ ธงทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13727. นางวารุณี สิทธอิักษร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13728. นางวาสนา อําแพงใต โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13729. นางวาสิตา เปีๆยมศักด์ิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13730. นางสมใจ อุนศิริ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13731. นางสมาพร แกวเขียว โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13732. นางสราญทพิยแ คุมพล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13733. นางสาริศา วรสกุลกิจ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13734. นางสาวกณภา ศรีเหรา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13735. นางสาวกนิษฐา บวัสมบญุ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13736. นางสาวกมลษรัตนแ เกตุนิล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13737. นางสาวกรรณิการแ ศรีวารีรัตนแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13738. นางสาวกันตนา สุขเจริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13739. นางสาวกัลยา ขุนรักษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13740. นางสาวเครือวัลยแ เผาผ้ึง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13741. นางสาวจริยาณัชชแ ตาทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13742. นางสาวจินตนา บญุรักษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13743. นางสาวจุไรรัตนแ มีจํารัส โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13744. นางสาวเจนจิรา อุนสี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13745. นางสาวชลธชิา กรานจํานง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13746. นางสาวดวงรัตนแ กงเหลียง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13747. นางสาวดุจหทยั ขจรไพศาล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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13748. นางสาวธนพร ดําสนิท โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13749. นางสาวธัญยาภรณแ ภมุรินทรแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13750. นางสาวธติิมา แดงอุบล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13751. นางสาวนวพร ทองคงหาญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13752. นางสาวนวพร โปรานานนทแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13753. นางสาวนันทนา คงคา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13754. นางสาวนัยนา ภฆูัง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13755. นางสาวบญุญิศา หมื่นนาค โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13756. นางสาวประเทอืง มานะนิต โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13757. นางสาวปราณี สุวรรณสุขสําราญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13758. นางสาวปใญจพาณแ ศรีพฒุ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13759. นางสาวปใทมา จารุรัตนวบิลูยแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13760. นางสาวปใทมา แกวเทพ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13761. นางสาวเฟื็องฟาู คงขวญัเมือง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13762. นางสาวมณีวรรณ กิจบํารุง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13763. นางสาวมนชิตา คําแดง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13764. นางสาวยุพเยาวแ เจริญทรัพยแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13765. นางสาวละเอียด บญุทบัทมิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13766. นางสาวลัดดา ทองพาศนแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13767. นางสาวลัดดา จางโพธิแ์จง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13768. นางสาววลัชญแนันธนแ เชาวนปรีชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13769. นางสาววนัทนียแ มีบญุญา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13770. นางสาววาสนา ดอกลําเจียก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13771. นางสาวศรัณยแภทัรแ สงเคราะหแราษฎรแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13772. นางสาวศรุดา ศิโรรังษี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13773. นางสาวศศิธร แสนเทพ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13774. นางสาวศิริรัตนแ สมประชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13775. นางสาวสมจินตแ กล่ินถนอม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13776. นางสาวสมใจ ปานบานเกร็ด โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13777. นางสาวสรญา มณีโชติ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13778. นางสาวสันทนา เบาเนิด โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13779. นางสาวสุกัญญา ฟใกสกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13780. นางสาวสุดนภา บํารุง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13781. นางสาวสุนันทา ยอยรูรอบ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13782. นางสาวสุพรเพ็ญ พุมเจริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13783. นางสาวสุภาพร วรานนทแวนิช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13784. นางสาวสุรียแ นิจจตุรคุณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒



374

13785. นางสาวสุรีรัตนแ บญุรอด โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13786. นางสาวอโณทยั ปราสาทภญิโญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13787. นางสาวอนันตแ เวสสะภกัดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13788. นางสาวอภญิญา ฉิมบญุอยู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13789. นางสาวอริสา กิมะพนัธแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13790. นางสาวอังคณา มีพรบชูา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13791. นางสาวอัจฉรา ผุยรอด โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13792. นางสาวอารยา ลอมสาย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13793. นางสุกัญญา มีงาม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13794. นางสุกาญจนา ทยาพชัร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13795. นางสุภาพรรณ คิมประสูตร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13796. นางสุภาวดี เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13797. นางเสาวนี ศศิธร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13798. นางอณัญญา ภูทวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13799. นางอนงคแ เลิศวฒันวาณิชยแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13800. นางอารียแ เฉลิมศักด์ิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13801. นางอําไพ กิตติรพโีชติ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13802. นางอุดมรัตนแ อินทรพร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13803. นางอุทมุรัตนแ ครุฑวไิล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13804. นางอุมาพร จิตตแเอื้อเฟื็อ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13805. นายจําลอง ดอกชะเอม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13806. นายเฉลิมพงษแ ยิ้มแฉง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13807. นายชัชพงศแ เชื้อสา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13808. นายชิติพทัธแ ยังมีมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13809. นายเชวงศักด์ิ แสงจันทรแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13810. นายณรงคแ ปใญจกะบตุร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13811. นายดํารงคแชัย ชื่นเจริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13812. นายทวี งามเชื้อชิต โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13813. นายทนิวฒันแ งามสัตตบษุยแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13814. นายธเนศ สงวนพฤกษแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13815. นายธวชัชัย น้ําสมบรูณแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13816. นายนิพนธแ เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13817. นายประเดิม ทบัเอี่ยม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13818. นายประพนัธแ มรกตจินดา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13819. นายพงษแนิวฒันแ วารี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13820. นายพงษแวจิารณแ วารี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13821. นายพรเทพ บญุวงษแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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13822. นายพทิกัษแ ชาวนาไร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13823. นายพทุธวิฒันแ อริยะชัยสิริ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13824. นายเพชร หนูวงษแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13825. นายรุงโรจนแ กิติสัทธาธกิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13826. นายวชัชิระ นุชประคอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13827. นายวชัรสินธุแ สอดศรี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13828. นายวนิัย ศรีภกัด์ิ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13829. นายสมบติั ธรรมนาถพงศแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13830. นายสมบรูณแ กลอมจิต โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13831. นายสมบรูณแ ศรีทองเทศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13832. นายสมพงษแ งามจันทราทพิยแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13833. นายสัญญา จีนบบุผา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13834. นายสาธติ วสีม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13835. นายสิทธชิัย นาคประสิทธิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13836. นายสุรชัย จามรเนียม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13837. นายเสกศักด์ิ เที่ยงธรรม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13838. นายอภเิชษฐแ เทศเล็ก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13839. นายอภสิิทธิ์ คุมรักษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13840. นายอลงกร ไกรกาศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13841. นายอุเทน ครุฑวไิล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13842. นางสายหยุด เรืองมาลัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13843. นางสาวชนิตา คงคา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13844. นางสาวประนอม ยังศิริ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13845. นางสาวร่ืนจิตตแ ตรีนุรักษแ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13846. นางพฒิุพร ฉัตรชัยเดช โรงเรียนบานกระทุมลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13847. นางมยุรี บญุคุม โรงเรียนบานกระทุมลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13848. นายดุสิต บญุคุม โรงเรียนบานกระทุมลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13849. นายสมเกียรติ ตายกระทกึ โรงเรียนบานกระทุมลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13850. นายสมภาส พมิพแพนัธุแดี โรงเรียนบานกระทุมลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13851. นางปอูม ขาวจันทรแ โรงเรียนบานคลองนกกระทงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13852. นางพรทพิยแ สามบญุมี โรงเรียนบานคลองนกกระทงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13853. นางสาวจิตติมา ปตุตธรรมกุล โรงเรียนบานคลองนกกระทงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13854. นางสาววรรณา ไทรผองศรี โรงเรียนบานคลองนกกระทงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13855. นางจรูญรัตนแ เรืองมัจฉา โรงเรียนบานคลองบางกระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13856. นายสุกิจ กลีบขจร โรงเรียนบานคลองบางกระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13857. นางวรนุช วลัิยรักษแ โรงเรียนบานคลองบางกระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13858. นางสังวาลยแ มีใจดี โรงเรียนบานคลองพระมอพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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13859. นายจีรศักด์ิ เดชเกิด โรงเรียนบานคลองพระมอพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13860. นายสังวร เที่ยงสมพงษแ โรงเรียนบานคลองโยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13861. นางจินติยา สมานเดชา โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13862. นางธญัยธรณแ อตมวริิยะกรณแ โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13863. นางนพร พฒุซอน โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13864. นางรจพร จิตรณรงคแ โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13865. นางสาววนัทนี แจงแสดง โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13866. นางเสาวนียแ ต้ังใจ โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13867. นางเครือวลัยแ ออนทองหลาง โรงเรียนบานคลองสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13868. นางจงกลณี ดวงสรอยทอง โรงเรียนบานคลองสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13869. นางมณฑนา คําหอมชื่น โรงเรียนบานคลองสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13870. นางสุดใจ ศักด์ิศฤงคาร โรงเรียนบานคลองสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13871. นางสาวศุภากร จันทรแสุข โรงเรียนบานคลองใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13872. นางสาวสุกัญญา ศิริสมพร โรงเรียนบานคลองใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13873. นางสุธาดา โตเลิศ โรงเรียนบานคลองใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13874. นายอนันตแ ไพโรจนแอนันตแ โรงเรียนบานคลองใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13875. นายเสรี พกุบานยาง โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13876. นางพทิยา พรีะวฒิุพนัธุแ โรงเรียนบานทาตลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13877. นายพนิิจ แกวไชยพาน โรงเรียนบานทาตลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13878. นายไพศาล บํารุงพงศแ โรงเรียนบานบางประแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13879. นางขจี วชัรานุทศันแ โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13880. นางสาวราตรี ศรีสังวาลยแ โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13881. นางสาวอรุณ คชศิลา โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13882. นางสุกัญญา มณีโชติ โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13883. นายปฐม ศิริบญุญา โรงเรียนบานบางเลน (บางเลนวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13884. นางจุรีพร เกตพนัธแ โรงเรียนบานประตูน้ําพระพมิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13885. นางนิติมา สามเพชรเจริญ โรงเรียนบานประตูน้ําพระพมิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13886. นายโกวทิ ภริมยแคํา โรงเรียนบานประตูน้ําพระพมิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13887. นายไพศาล ภาวสุทธิ โรงเรียนบานประตูน้ําพระพมิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13888. นายยงยุทธแ อินทพกัษแ โรงเรียนบานประตูน้ําพระพมิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13889. นางสาวนิภา ใจทนั โรงเรียนบานประตูน้ําพระพมิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13890. นางคนึงนิตยแ ทางทอง โรงเรียนบานเพลินวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13891. นางทศันาภรณแ ออนนวม โรงเรียนบานเพลินวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13892. นางสาววณีา จันทรวงศแ โรงเรียนบานเพลินวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13893. นางนิชาภา สอนทรัพยแ โรงเรียนบานลานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13894. นายสมยศ กิตติธรรม โรงเรียนบานลานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13895. นายไพฑูรยแ ชัยภมูิ โรงเรียนบานลานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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13896. นางศิริเพญ็ ใหญสิมา โรงเรียนบานหนองปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13897. นางสาวสุนันทแ อุนศิริ โรงเรียนบานหนองปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13898. นางคนึงนิตยแ ชิตมีไชย โรงเรียนบานหวัอาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13899. นางจินตนา จินตวร โรงเรียนบานหวัอาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13900. นางดรุณี แสงพทิกัษแ โรงเรียนบานหวัอาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13901. นางสาวนภาพรรณ คงคานอย โรงเรียนบานหวัอาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13902. นางปภาวรินทรแ บษุรา โรงเรียนบณุยศรีสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13903. นางลักขณา สุริยาธานินทรแ โรงเรียนบณุยศรีสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13904. นางสาวชูชื่น โตอดิเทพยแ โรงเรียนบณุยศรีสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13905. นางอุบล อิสริยอนันตแ โรงเรียนบณุยศรีสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13906. นางกชพร วดับวั โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13907. นางขนิษฐา หวดัสนิท โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13908. นางจิตรา ยิ้มหงษแ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13909. นางธรีาวรรณ แกวบญุเรือง โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13910. นางสาวธัญวาเรส จําปานิล โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13911. นางสาวธนัยแพร โรจนพรทพิยแ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13912. นางสาวผาณิต ศรีวไิล โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13913. นางสาววลัภา ดาวเรือง โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13914. นางอนงคแลักษณแ มีจันทรแ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13915. นายวรีะกุล เปสลสกุล โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13916. นายสัณฐิติ กําภพูงษแ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13917. นางจินตนา สกุลดี โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13918. นางณัชชา สะสม โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13919. นางณัฐพร เปีๆยมประชา โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13920. นางธญัญา แกวศรีหาวงษแ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13921. นางยุวดี เทพถนอม โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13922. นางวมิาลา วฒัโน โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13923. นางศิริพร อุตตาลกาญจนา โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13924. นางสายสมร ธรีศรีศุภร โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13925. นางสาวโกสุมา สุทธิท์วี โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13926. นางสาวฉันทนา ทาไมสุข โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13927. นางสาวดรุณี เชี่ยวชาญ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13928. นางสาวน้ําทพิยแ วรรณเลิศ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13929. นางสาวนิตยา กุณฑโชติ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13930. นางสาวประภา สายน้ําผ้ึง โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13931. นางสาวพรทพิยแ รุมนุม โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13932. นางสาวพชัรี พสิิฐพพิฒันา โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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13933. นางสาวไพรินทรแ มาลัยทอง โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13934. นางสาววยิะดา สงวนต้ัง โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13935. นางสาวสยุมพร ชาติดี โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13936. นางสาวสุภาพร กลัดจันทรแ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13937. นางสาวแสงเดือน มวงคลองใหม โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13938. นางสาวอรวรรณ กิจจิว โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13939. นางสุภาพร อุดมรัตนโยธนิ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13940. นางสุมัชฌา พุมรินทรแ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13941. นางอาริยา สมจิตตแ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13942. นางสาวรุจิรา เจริญรัตนแ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13943. นางเกศรินทรแ รอดสุด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13944. นางชญานิษฐแ เสนวีงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13945. นางทชัชญา แชมวงษแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13946. นางนงนุช สรวงสิงหแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13947. นางเนาวรัตนแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13948. นางพรนภา แสงแกว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13949. นางพรสุดา คามีผล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13950. นางพชิาณัฏฐแ ล้ิมธรรมาภรณแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13951. นางรัชฎาพร ศรีภาสุรโสภณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13952. นางรุงอรุณ เลิศพงษแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13953. นางเรณู รัตนแสราญจิต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13954. นางลดาวลัยแ รอบคอบ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13955. นางวชิรา แกวอัมพร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13956. นางวนัเพญ็ พวงสมจิตตแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13957. นางศรีสมร ประเสริฐศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13958. นางศิริพร คงสกุลถาวร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13959. นางสายสุรียแ กลัดกลีบ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13960. นางสาวกัญญแณณัฏฐแ หมั่นพลศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13961. นางสาวขัติยา หวาจอย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13962. นางสาวจริยวดี ศรีทพิยแอาสนแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13963. นางสาวจริาภรณแ บญุมาตา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13964. นางสาวจริาภรณแ ปานอินทรแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13965. นางสาวฐิติภทัร ปณุขันธุแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13966. นางสาวฐิติรัตนแ เมืองดี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13967. นางสาวณัฐชญา บปุผาชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13968. นางสาวณิชกานตแ กิจเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13969. นางสาวดวงจนัทรแ จาดทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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13970. นางสาวดุจเดือน รักรอด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13971. นางสาวทวิาพร รําพรรณแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13972. นางสาวธนพร ชาวเชียงขวาง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13973. นางสาวนภสรณแ บญุมี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13974. นางสาวนันทแนภัส นพภารัมยแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13975. นางสาวน้ําผ้ึง ภมูิชัยศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13976. นางสาวบรรจง เงินสมบติั โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13977. นางสาวบญุตา นัทธศีรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13978. นางสาวประทุมทิพยแ คําหอมกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13979. นางสาวปใทมาพร จิตรแบํารุง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13980. นางสาวไพลิน มาสนุพงษแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13981. นางสาวมัทณา ยันตรีสิงหแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13982. นางสาวรัชนี ฤทธศิาสตรแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13983. นางสาววรรณนภา ลํ้าตระกูล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13984. นางสาวสาวติรี ทองคําหงษแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13985. นางสาวสุพตัรา อักษรดี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13986. นางสาวสุภาพร เจียระวาณิชยแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13987. นางสาวสุริยา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13988. นางสาวอภชิยา พลเยี่ยม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13989. นางสาวอมรินทรแ แดงดอนไพร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13990. นางสาวอรอนงคแ หงษแทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13991. นางสาวอริศรา ชาวปากน้ํา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13992. นางสาวอุบล กวนศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13993. นางสุริน เจริญแสง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13994. นางสุรินทรแดา บรรจงรักษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13995. นางอรนุช สืบสกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13996. นางอรุณียแ จิวประสาท โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13997. นางอุษณียแ ลิมปศิิริ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13998. นายกิตติพงษแ สุขารมยแ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

13999. นายชํานิ กิจเครือ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14000. นายทองขาน ผาลา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14001. นายบญุฤทธิ์ เจริญแสง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14002. นายบญุเลิศ ไผงาม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14003. นายวสัริน ประเสริฐศรี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14004. นายสัญญา จําปาขอม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14005. นายอํานาจ คงตระกูลชัยเดช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14006. นางถาวร ศรีธรรมพงษแ โรงเรียนวดักลางบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒



380

14007. นางปภาวี ทพิยแสุมณฑา โรงเรียนวดักลางบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14008. นางรุงนภา อิศเรนทรแ โรงเรียนวดักลางบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14009. นายกฤษณะพล ศิริทรัพยแ โรงเรียนวดักลางบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14010. นายชิติพทัธแ ล้ีสุขสม โรงเรียนวดักลางบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14011. นางสุกัญญา นิพวิรรณแ โรงเรียนวดัเกาะแรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14012. นายสุชาติ เพชรแดง โรงเรียนวดัเกาะแรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14013. นางน้ําคาง สุทธาพทิกัษแสกุล โรงเรียนวดัโคกเขมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14014. นางสาวบญุชู ศรีเพง็ โรงเรียนวดัโคกเขมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14015. นางสาวสมทรง นัทธศีรี โรงเรียนวดัโคกเขมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14016. นางสาวอุษณียแ สามผองบญุ โรงเรียนวดัโคกเขมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14017. นางสุกัญญา ปิๆนกุมภรีแ โรงเรียนวดัโคกเขมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14018. นายประสงคแ ต้ังธนะวฒันแ โรงเรียนวดัโคกเขมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14019. นางนุสรา ขจรบญุ โรงเรียนวดัง้ิวราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14020. นางสาวนุชนาฏ ฤกษแเสน โรงเรียนวดัง้ิวราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14021. นางอัปสร นามแสงผา โรงเรียนวดัง้ิวราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14022. นางอารี ศรีขวญัใจ โรงเรียนวดัง้ิวราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14023. นายบญุเลิศ พนูสุขโข โรงเรียนวดัง้ิวราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14024. นางลัดดาวลัยแ พดัไสว โรงเรียนวดัจินดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14025. นางสมฤทยั แกวเขียว โรงเรียนวดัจินดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14026. นางสาวจันทนา หงวนบญุมาก โรงเรียนวดัจินดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14027. นายนามแสง บญุจอง โรงเรียนวดัจินดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14028. นายประเทอืง หงวนบญุมาก โรงเรียนวดัจินดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14029. นายวเิชียร สินะคํา โรงเรียนวดัจินดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14030. นายโสภณ ประภาสุทธกิุล โรงเรียนวดัจินดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14031. นางสาวสายฝน บมุี โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14032. นายสมเกียรติ แกวอําไพ โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14033. นายเสนาะ อวยชัย โรงเรียนวดัดอนยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14034. นางนุชนาจ ทาบดิา โรงเรียนวดัดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14035. นางสาวจารุวรรณ ภูระหงษแ โรงเรียนวดัดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14036. นางสาวเพญ็ศรี พรพงษแไพศาลกุล โรงเรียนวดัดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14037. นางสาวสุนิตรา กล่ันประชา โรงเรียนวดัดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14038. นางสาวอารียแ รูปสม โรงเรียนวดัดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14039. นายจิรวฒันแ เมืองแปนู โรงเรียนวดัดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14040. นายไชย วราเกษมสุข โรงเรียนวดัดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14041. นางผองศรี สิรสุนทร โรงเรียนวดัตุ฿กตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14042. นางพติตินันทแ แกวพึ่งทรัพยแ โรงเรียนวดัตุ฿กตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14043. นางวรรณา พลอยออง โรงเรียนวดัตุ฿กตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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14044. นางสาวพรกมล ตรีสิริเนตรแ โรงเรียนวดัตุ฿กตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14045. นางอัจฉรา จันทรแอบ โรงเรียนวดัตุ฿กตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14046. นางยุพยงคแ ทพิยแสุขุม โรงเรียนวดัทองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14047. นางสาวเพญ็ศิริ สิทธชิัยรุงโรจนแ โรงเรียนวดัทองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14048. นางสาววรรณา บูสามสาย โรงเรียนวดัทองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14049. นางสุนีรัตนแ เมฆลอย โรงเรียนวดัทองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14050. นางพมิไขมุก นวสุธารัตนแ โรงเรียนวดัทาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14051. นางสาวภริูตา เกิดเดโช โรงเรียนวดัทาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14052. นางสาวยุรี กานดา โรงเรียนวดัทาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14053. นางอุไรวรรณ บรุผากา โรงเรียนวดัทาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14054. นางกมลรัตนแ บญุมา โรงเรียนวดัทาตําหนัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14055. นางกมลวรรณ ศรีชาติ โรงเรียนวดัทาตําหนัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14056. นางจินตนา สิทธยิานนทแ โรงเรียนวดัทาตําหนัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14057. นางสาวจริญญา โพธิอ์ุบล โรงเรียนวดัทาตําหนัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14058. นางสาววลัยแลิยา สวยสะอาด โรงเรียนวดัทาตําหนัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14059. นางสุจินันทแ บริสุทธิ์ โรงเรียนวดัทาตําหนัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14060. นางนันทนแพชัรแ บญุคุมวงศแ โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14061. นางภทัรจิตตแ กลอมฉิม โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14062. นางศุภานัน ยิ้มถนอม โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14063. นางสาวกุสุมา ผุดวรรณา โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14064. นางสาวนิตยา ศิริจรรยาพงษแ โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14065. นางสาวพุทธชาติ ศรีสุทธี โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14066. นางสาววนิดา สวนดอกไม โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14067. นางสุภาภรณแ กิจสวสัด์ิ โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14068. นางโสภา กล่ินประชา โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14069. นายชนะ ตระกูลราษฎรแ โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14070. นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข โรงเรียนวดัทาพดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14071. นางวนัดี ฉิมออย โรงเรียนวดัทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14072. นางสาววนิดา มันตะพงษแ โรงเรียนวดัทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14073. นางกัลปนา อึ้งแสงภากรณแ โรงเรียนวดัไทยาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14074. นางทพิยแวรรณ สุภเิวก โรงเรียนวดัไทยาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14075. นางมุกดา จึงสมาน โรงเรียนวดัไทยาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14076. นางสนทนา คุมรักษา โรงเรียนวดัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14077. นางจันทรแจิรา สุขเกิด โรงเรียนวดันราภริมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14078. นางนุชนภา แขกเมือง โรงเรียนวดันราภริมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14079. นางปราณี ประกายรุงรัศมี โรงเรียนวดันราภริมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14080. นางมณีรัตนแ พจนารถ โรงเรียนวดันราภริมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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14081. นางสุวรรณา จินวงษแโปฺ โรงเรียนวดันราภริมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14082. นางอรุณรัตนแ ไทรผองศรี โรงเรียนวดันราภริมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14083. นายวโิรจนแ หงษแลอย โรงเรียนวดันราภริมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14084. นายสนธญา ไทรบญุจันทรแ โรงเรียนวดันราภริมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14085. นางประทนิ จรดล โรงเรียนวดันอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14086. นางนวลรัตนแ กุลจิตติรัตนแ โรงเรียนวดันอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14087. นางนิธนิันทแ ศรีเจริญ โรงเรียนวดันิลเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14088. นางรัชนา แสงวารินทรแ โรงเรียนวดันิลเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14089. นายจรัญ เอี่ยมสวรรคแ โรงเรียนวดันิลเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14090. นายสมชาย แสงวารินทรแ โรงเรียนวดันิลเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14091. นางสุวพนัธแ ผลวงศแ โรงเรียนวดับอนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14092. นางปริยาลักษณแ บวัวจันา โรงเรียนวดับวัปากทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14093. นายณัฐวฒิุ ประเสริฐศรี โรงเรียนวดับวัปากทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14094. นางเรณู ใจซ่ือกุล โรงเรียนวดับวัหวัน่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14095. นางอนุรักษแ อาจยุทธแ โรงเรียนวดับวัหวัน่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14096. นายปใญญา บวัวจันา โรงเรียนวดับวัหวัน่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14097. นางกฤษณา สังขแรักษา โรงเรียนวดับางชางใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14098. นางนงนุช ปใกษณิ โรงเรียนวดับางชางเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14099. นางสาวเปรมทพิยแ ล้ิมทวสีง โรงเรียนวดับางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14100. นางเครือวลัยแ แสงวลัิย โรงเรียนวดับางไผนารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14101. นางบบุผา ไฝุเมตตา โรงเรียนวดับางไผนารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14102. นางผองศรี เนตรสวาง โรงเรียนวดับางไผนารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14103. นางมณีรัตนแ วธิกุรววิชัรแ โรงเรียนวดับางไผนารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14104. นางสาวบญุนาค ศรีมณฑก โรงเรียนวดับางไผนารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14105. นางสาวสุภา แกวไทรหงวน โรงเรียนวดับางไผนารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14106. นายนิกร แกวไทรหงวน โรงเรียนวดับางไผนารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14107. นางสาววไิล วาราชะนนทแ โรงเรียนวดับางไผนารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14108. นางววิรรณ ไตรวฒิุ โรงเรียนวดับางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14109. นางศิริพร มวงศิริ โรงเรียนวดับางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14110. นางสาวมาลินี คลองเชิงสาร โรงเรียนวดับางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14111. นายขวญัเมือง ปใกษาสุข โรงเรียนวดับางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14112. นายศุภวฒิุ บวัเจริญ โรงเรียนวดับางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14113. นายสาธติ ยันตรีสิงหแ โรงเรียนวดับางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14114. นายสุรัตนแ โสมบานกวย โรงเรียนวดับางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14115. นางนิภา หอมขําคม โรงเรียนวดับางภาษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14116. นางสมพศิ ศรีเกิดครืน โรงเรียนวดับางภาษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14117. นางชูศรี นพรัตนแ โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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14118. นางผาสุก ปานอุทยั โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14119. นางสมใจ หมอนทอง โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14120. นางสาวนลินรัตนแ โรจนแขจรศิริ โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14121. นางสาวมัณฑณา นอยพนัธุแ โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14122. นางสาวสุนทรี แซเฮง โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14123. นางสาวอุษา มะหะหมัด โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14124. นางอําไพพร วยันิพฐิพงษแ โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14125. นางอุไรวรรณ ปใจฉิมพหิงคแ โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14126. นางอุษณียแ นิลสาลิกา โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14127. นายกุญชร ตะถาวร โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14128. นายปรีชา ปใจฉิมพหิงคแ โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14129. นายวงศแววิฒันแ ทวเีผา โรงเรียนวดับางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14130. นางธญัมน อินทรแกรุงเกา โรงเรียนวดับงึลาดสวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14131. นางวริฏฐา วงษแศรีสังขแ โรงเรียนวดับงึลาดสวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14132. นางสุณี วรนัยพนิิจ โรงเรียนวดับงึลาดสวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14133. นายปรีชาวทิยแ วงษแศรีสังขแ โรงเรียนวดับงึลาดสวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14134. นายพรีะ วรนัยพนิิจ โรงเรียนวดับงึลาดสวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14135. นายภวูเดช สวางวงษแ โรงเรียนวดับงึลาดสวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14136. นางนงนุช สุทธสํิาแดง โรงเรียนวดัประชานาถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14137. นางประภาภรณแ ศรีวชิัย โรงเรียนวดัประชานาถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14138. นางสาวพนิดา จิรสัตยาภรณแ โรงเรียนวดัประชานาถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14139. นางสาวมนัสนันทแ เศรษฐยานนทแ โรงเรียนวดัประชานาถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14140. นางสาวรววีรรณ อินชนบท โรงเรียนวดัประชานาถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14141. นางสาวสําลี แซล้ิม โรงเรียนวดัประชานาถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14142. นายวลัลภ ขวญัมา โรงเรียนวดัประชานาถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14143. นายวฒิุชัย คงวรุิฬ โรงเรียนวดัประชานาถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14144. นายสมบรูณแ เฟืๆองบริบรูณแ โรงเรียนวดัประชานาถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14145. นางเพญ็ศิริ กอแสนสุข โรงเรียนวดัปรีดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14146. นางสาวสาคร เชยพร โรงเรียนวดัปรีดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14147. นายบญุเหลือ โตเล้ียง โรงเรียนวดัปรีดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14148. นายไพบลูยแ ยิ้มถนอม โรงเรียนวดัปรีดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14149. นายสุเทพ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนวดัปรีดาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14150. นางสุภาพร ใจทน โรงเรียนวดัไผสามตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14151. นายสุเทพ คชศิลา โรงเรียนวดัไผสามตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14152. นางพจนา ปิๆนเวหา โรงเรียนวดัพระมอพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14153. นางสาวเพชรนารินทรแ ศรีโพธิอ์อน โรงเรียนวดัพระมอพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14154. นายประวทิยแ ปิๆนเวหา โรงเรียนวดัพระมอพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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14155. นายเสนหแ ศรีสุนทร โรงเรียนวดัพระมอพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14156. นางพรทพิยแ ชัยสุวรรณแ โรงเรียนวดัพทุธธรรมรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14157. นายสถาพร นาลัย โรงเรียนวดัพทุธธรรมรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14158. นางฉววีรรณ บญุยะผลานันทแ โรงเรียนวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14159. นางวนัถนา ประทมุรุง โรงเรียนวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14160. นางสาวฐิติรัชตแ นิยมานนทแ โรงเรียนวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14161. นางอุทยัวรรณ สังขแเสวก โรงเรียนวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14162. นางกฤษณา มัททวงั โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14163. นางกฤษณา ฤทธิคํ์ารณ โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14164. นางกษมล แกวมณี โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14165. นางคมคาย พรหมจารี โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14166. นางจําเริญ พุมรินทรแ โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14167. นางนันธยิา เขียวจันทรแ โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14168. นางยุพนิ สายเย็น โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14169. นางรังสี รักกิจ โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14170. นางรุงลาวลัยแ ดวงสรอยทอง โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14171. นางเรณู ไกรสิงหแสม โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14172. นางสมจิต ธารรัตนานุกูล โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14173. นางสายทอง อินทรมณี โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14174. นางสาวขวญัใจ สิงหแซ่ือ โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14175. นางสาวประติมา เทศพนัธุแ โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14176. นางสาวพรวรัตมแ ชิดสิน โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14177. นางสุพนิดา แกมวณิชกุล โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14178. นางอรวลิ นรขุน โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14179. นายสมคิด สมเต฿ะ โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14180. นายสุเทพ อรุณรักษแสมบติั โรงเรียนวดัมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14181. นางพณัอร มณฑาทพิยแ โรงเรียนวดัราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14182. นางกรรณิการแ สุรธรรมจรรยา โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14183. นางกัญญาณี สาเกผล โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14184. นางจิราภรณแ สุขสงญาติ โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14185. นางจุฑา กรรณโม โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14186. นางประไพ หล่ิวโรจนแทรัพยแ โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14187. นางพะเยาวแ ทองปรีชา โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14188. นางเพยีงใจ ภูมาลี โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14189. นางไพพรรณ ปใญญากาญจนแ โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14190. นางมาลัย กุลประยงคแ โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14191. นางมาลัยวรรณ อินทรแบํารุง โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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14192. นางรัชนี เขียนสอาด โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14193. นางรัตนา กิจสกุล โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14194. นางวรรณารัตนแ ปใถวี โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14195. นางวนัเพญ็ แยมรักษา โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14196. นางศิริอร ชัยภมูิ โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14197. นางสมศรี แกวกุลฑล โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14198. นางสาวเขมิกา สุขสงวน โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14199. นางสาวณัฐวรรณ ศรีสุทธี โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14200. นางสาวพรทพิยแ ไชยรัชฎแ โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14201. นางสาวรภกัญ สรอยทอง โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14202. นางสาวรัตนา แสงโพธิแ์กว โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14203. นางสาววยิดา ชาญปรีชา โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14204. นางสาวสุปราณี ภูมาลี โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14205. นางสุรภี ทองแท โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14206. นายวชิัย แสงเพชร โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14207. นางศรีอุทยั ศรีสนธิ์ โรงเรียนวดัไรขิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14208. นางคนึงนิตยแ โพธิท์องนาค โรงเรียนวดัละมุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14209. นางจิราพร บญุสัมฤทธิ์ โรงเรียนวดัละมุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14210. นายพรีพงษแ ใหญสิมา โรงเรียนวดัละมุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14211. นางเพญ็ศรี รัตนมาลัยรักษแ โรงเรียนวดัลานคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14212. นางรัตนาภรณแ ปลอดดี โรงเรียนวดัลานคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14213. นางเรไร นามปใญญา โรงเรียนวดัลานคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14214. นางสาวกุสาวดี ลาภลมูล โรงเรียนวดัลานคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14215. นางวไิล นิราศโศก โรงเรียนวดัลานตากฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14216. นางสาวมณฑา ขจรบญุ โรงเรียนวดัลานตากฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14217. นางสาววไิล ตุมทองคํา โรงเรียนวดัลานตากฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14218. นายสมภพ ขจรบญุ โรงเรียนวดัลานตากฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14219. นายวนัชัย เต็งสุจริต โรงเรียนวดัลานตากฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14220. นางนภาพร ศรีสถาพรภวิฒันแ โรงเรียนวดัลําพญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14221. นางสมจิตร เลิศสิทธพินัธแ โรงเรียนวดัลําพญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14222. นางพธันี สิทธชิัย โรงเรียนวดัวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14223. นายจักราวฒิุ เหลืองทองคํา โรงเรียนวดัวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14224. นายพลสิทธิ์ วติัรางกูล โรงเรียนวดัวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14225. นายอนุวฒันแ ศักด์ิจันทรแ โรงเรียนวดัวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14226. นางจันทรรัตนแ คงสมาน โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14227. นางวรัิช ภริมยแเบี้ยว โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14228. นายมานพ ขาวขํา โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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14229. นางเจนจิรา ขันสังขแ โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14230. นางพทัธนันทแ ล้ีไพบลูยแ โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14231. นางมาริสา ชูราศรี โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14232. นางสาวเครือวัลยแ ใหญสิมา โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14233. นางสุนันทา วนัทวงศแ โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14234. นางอัมพร นกใหญ โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14235. นายสําอางคแ นกใหญ โรงเรียนวดัศรีมหาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14236. นางงามพศิ บางแกว โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14237. นางจิรพร แสงสุริยงคแ โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14238. นางทศันียแ อิ่มไพบลูยแ โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14239. นางนันทพร หาญขุนทด โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14240. นางนิรมล แสงประทมุ โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14241. นางสาววาสนา ปิๆนตบแตง โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14242. นางสาวสลักจติตแ ทศัคร โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14243. นายเจริญ แกวมณี โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14244. นายชํานาญ กัณหา โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14245. นายธรีศักด์ิ มหาสุข โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14246. นายปฐวี พวงสําลี โรงเรียนวดัศรีษะทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14247. นางจงดี ล้ิมเล็ก โรงเรียนวดัศิลามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14248. นางมณี ถนอมกลอม โรงเรียนวดัศิลามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14249. นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจ โรงเรียนวดัศิลามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14250. นายชุมพล รัตนพรมงคล โรงเรียนวดัศิลามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14251. นางกัลยา สุขสกุลวฒันแ โรงเรียนวดัสรรเพชญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14252. นางฉัตรนภา ขจรเวทยแ โรงเรียนวดัสรรเพชญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14253. นางรสริน เจริญพร โรงเรียนวดัสรรเพชญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14254. นางวารุณี อนุจิตร โรงเรียนวดัสรรเพชญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14255. นางสาวปวณีา ฉัตรพชัรภญิโญ โรงเรียนวดัสรรเพชญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14256. นางสาวรัศมี กิจสวสัด์ิ โรงเรียนวดัสรรเพชญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14257. นางวริิยา ธวุภทัร โรงเรียนวดัสรรเพชญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14258. นางจุฬาทพิยแ พลิาวฒิุ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14259. นางนิภา ทองไพบรูณแ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14260. นางมะลิ สุทธะพนิทุ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14261. นางสรัญญา ศรีปิๆนแกว โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14262. นางปพชิญา กานตแวริิโยกุล โรงเรียนวดัสาลวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14263. นางอรญาณี รัตนวนั โรงเรียนวดัสาลวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14264. นางยุภา เพง็เล็ง โรงเรียนวดัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14265. นางสาวณัฐภชัศร มูนีกุล โรงเรียนวดัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒
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14266. นางสุริศา วงษแสวรรคแ โรงเรียนวดัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14267. นางทศันียแ ธาราแสง โรงเรียนวดัสุขวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14268. นางประจวบ ศรีทพิยแ โรงเรียนวดัสุขวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14269. นางระเบยีบ อินทร โรงเรียนวดัสุขวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14270. นางวรนุช ปิๆนทองคํา โรงเรียนวดัสุขวฒันาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14271. นางบหุงา วริิยะ โรงเรียนวดัเสถียรรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14272. นางสําเนียง ปานอารียแ โรงเรียนวดัหวยตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14273. นางฉวสิรรคแ ชาวไทย โรงเรียนวดัหอมเกร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14274. นางบญุนา ภมูิถาวร โรงเรียนวดัหอมเกร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14275. นางสาวมยุรี สรอยสุวรรณ โรงเรียนวดัหอมเกร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14276. นางสาวอธพิร พรสุดาชัย โรงเรียนวดัหอมเกร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14277. นายฉัตรชัย แกวกําพรา โรงเรียนวดัหอมเกร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14278. นายปใญญา เทพทองเชื้อ โรงเรียนวดัหอมเกร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14279. นางรัตนา จันทมัด โรงเรียนวดัใหมสุคนธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14280. นางสาวปานทิพยแ บญุเปรม โรงเรียนวดัใหมสุคนธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14281. นายพมิพแ จันทมัด โรงเรียนวดัใหมสุคนธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14282. นางรุงทพิยแ ยี่ทอง โรงเรียนสกลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14283. นางศิริวรรณแ นอยนารถ โรงเรียนสกลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14284. นางสมวลี สุธรรมพทิกัษแ โรงเรียนสกลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14285. นางอศิภรณแ อินทรมณี โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14286. นางฝในมงคล จันทรแจับเมฆ โรงเรียนเอกดรุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14287. นางมาลี ไทยอาจ โรงเรียนเอกดรุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14288. นางศรีหยก หตัถาภรณแ โรงเรียนเอกดรุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14289. นางสาวพนิดา ขัตตินานนทแ โรงเรียนเอกดรุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14290. นางสาวเพญ็พรรณ สุขวฑูิรยแ โรงเรียนเอกดรุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14291. นางสาววนัเพญ็ โตมอญ โรงเรียนเอกดรุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14292. นางสาวสนธยา รวยลาภ โรงเรียนเอกดรุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14293. นายพทิกัษแ บษุบา โรงเรียนเอกดรุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14294. นางสาววไิลวรรณ โอรส สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14295. นายปรีชา สายคํ้า สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14296. นายอนนทแ ศรีพพิฒันแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒

14297. นางศุภกานตแ นครวงคแ โรงเรยนตงเจี่ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14298. นางสาวจารุวรรณ ไชยบรุมยแ โรงเรยนตงเจี่ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14299. นางสุนันทแพร สายคําภา โรงเรยนตงเจี่ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14300. นางเสาวนียแ ไชยพนัธุแ โรงเรยนตงเจี่ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14301. นางทพิธญัญา โพธิต์า โรงเรยนอนุบาลประยูรศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14302. นางสาวไพรวลัยแ ไชยรบ โรงเรยนอนุบาลประยูรศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑
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14303. นางสาวมนทวิา วรรณทรัพยแศิริ โรงเรยนอนุบาลประยูรศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14304. นางประยูรศรี กวานปรัชชา โรงเรยนอนุบาลประยูรศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14305. นางจริยา แสนศรี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๕๐ (บานคําพี)้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14306. นางนารีรัตนแ อินทรแติยะ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๕๐ (บานคําพี)้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14307. นางสมจิต คุมเรือน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๕๐ (บานคําพี)้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14308. นางอุไรวลัยแ ธนะคําดี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๕๐ (บานคําพี)้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14309. นายสุวทิยแ เพยีรชนะ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๕๐ (บานคําพี)้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14310. นางนัยนา บญุพนิิจ โรงเรียนธารน้ําใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14311. นางมยุรี วงคแหนายโกฎ โรงเรียนธารน้ําใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14312. นางโสรถ วงคแแสงนอย โรงเรียนธารน้ําใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14313. นายวชิราวทิยแ ปุูยไชยสอน โรงเรียนธารน้ําใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14314. นางมาลีรัตนแ นารินรักษแ โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14315. นางสาวรัชนวีรรณ ศิริพนัธุแ โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14316. นางสวรรญา ศรีอาจ โรงเรียนนางามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14317. นางดวงเนตรแ มหาโคตร โรงเรียนบานขอนขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14318. นางวชัรี วงศาภวิฒันแ โรงเรียนบานขอนขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14319. นายเรืองสวสัด์ิ มุลตองคะ โรงเรียนบานขอนขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14320. นางอมรา อามาตยแสมบติั โรงเรียนบานขามเฒากุดขาวปุูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14321. นางสุรพนิธแ เครือสุวรรณ โรงเรียนบานคับพวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14322. นายเอกมินทรแ ชินโคตร โรงเรียนบานคับพวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14323. นางกัญจนา สุริยนตแ โรงเรียนบานคําเตย(คําเตยราษฎรแรวมจิต) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14324. นางจิราภรณแ รถพรม โรงเรียนบานคําเตย(คําเตยราษฎรแรวมจิต) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14325. นางนันทยิา ตักโพธิ์ โรงเรียนบานคําเตย(คําเตยราษฎรแรวมจิต) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14326. นายสุระพล พนัธแดี โรงเรียนบานคําเตย(คําเตยราษฎรแรวมจิต) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14327. นางนิตยา นวลมณี โรงเรียนบานคําสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14328. นางสาวภทัรา เจริญรัตนแ โรงเรียนบานคําสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14329. นายแมน มะแกว โรงเรียนบานคําสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14330. นางศรีประทมุ มณีกุลทรัพยแ โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14331. นายลําใจ บวัชุม โรงเรียนบานโคกหนิแฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14332. นางสุวภิา เอกพมิพแ โรงเรียนบานชะโนต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14333. นายวทิวนิทรแ ประทงัคติ โรงเรียนบานชะโนต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14334. นางจิตรา ดวงปรีชา โรงเรียนบานโชคอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14335. นางอภริดี รัตโน โรงเรียนบานดงโชค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14336. นางเวยีงสวรรคแ มูลสิงหแ โรงเรียนบานดงตอง (ดงขวางราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14337. นายสุรชัย เรืองชา โรงเรียนบานดงตอง (ดงขวางราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14338. นางจารุชา ตัณฑวราภาธร โรงเรียนบานดงยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14339. นางเนตรดาว ขําคม โรงเรียนบานดอนขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑
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14340. นางเพชรทรา พวงทอง โรงเรียนบานดอนขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14341. นางสาวตรีทพิยแ วโิย โรงเรียนบานดอนขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14342. นางจันทรแเพญ็ ผานจังหาร โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14343. นางพรนิภา วงษแรัตนะ โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14344. นางรจนา พมิพแเสน โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14345. นายโรจศิลป พมิพแเสน โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14346. นางพมิพแพกัตรแ เชื้อตาพระ โรงเรียนบานดอนโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14347. นางราพศิ วงศแสาขา โรงเรียนบานดอนนางหงสแ(หงสแทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14348. นางสมสมัย เหมะธลิุน โรงเรียนบานดอนนางหงสแ(หงสแทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14349. นางสาวชอผกา พรมนอย โรงเรียนบานดอนนางหงสแ(หงสแทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14350. นางสุภาภรณแ พนัสะตะ โรงเรียนบานดอนนางหงสแ(หงสแทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14351. นางอุดมลักษณแ แสงสวาง โรงเรียนบานดอนนางหงสแ(หงสแทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14352. นายทนงฤทธิ์ วงศแตาผา โรงเรียนบานดอนนางหงสแ(หงสแทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14353. นายภานุวฒันแ แสงสวาง โรงเรียนบานดอนนางหงสแ(หงสแทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14354. นางไขคํา ชาลีพร โรงเรียนบานดินดําหมากเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14355. นางปยิะวรรณ คํามุลคร โรงเรียนบานดินดําหมากเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14356. นายนพกาญจนแ คําเพชรดี โรงเรียนบานดินดําหมากเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14357. นางจารุณี เหมือนตรี โรงเรียนบานตอง(ศรีบวับานวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14358. นางนงเยาวแ เพชรอินทรแ โรงเรียนบานตอง(ศรีบวับานวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14359. นางนลินี แกวเคน โรงเรียนบานตับเตาหนองเทาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14360. นางเยาวเรศ โพธริาช โรงเรียนบานตับเตาหนองเทาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14361. นางรัชฎาวรรณ ครโสภา โรงเรียนบานตับเตาหนองเทาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14362. นางวลิาวรรณ แกวระดี โรงเรียนบานตับเตาหนองเทาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14363. นายสมประสงคแ แกวระดี โรงเรียนบานตับเตาหนองเทาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14364. นายววิฒันแ อินทรแติยะ โรงเรียนบานตาลกุดยางเด่ียวโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14365. นางสาวสุชาดา บตุรศรีผา โรงเรียนบานถาวรนาอุดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14366. วาทีร่อยตรีหญิงรุงทพิยแ วะน้ําคาง โรงเรียนบานถาวรนาอุดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14367. นายรุงอรุณ ไชยจันทรแ โรงเรียนบานถาวรนาอุดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14368. นายจิรวฒันแ ปใญญารมยแ โรงเรียนบานทู(สามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14369. นายชิณกรณแ มหาโคตร โรงเรียนบานทู(สามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14370. นายเผด็จ ธ.น.ดี โรงเรียนบานทู(สามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14371. นางสกุลทพิยแ ปาละเสริฐธญักุล โรงเรียนบานนอยใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14372. นายสถิต ศรีอาจ โรงเรียนบานนาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14373. นางเรณุกา สารเสริฐ โรงเรียนบานนาดอกไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14374. นางมลินี อุดานนทแ โรงเรียนบานนาโดนเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14375. นางแสงจันทรแ คําลี โรงเรียนบานนาทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14376. นางอุดมวรรณ ประพฒันแพงษแ โรงเรียนบานนาทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑
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14377. นางณัฏฐา แกวบดุตา โรงเรียนบานนาราชควาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14378. นางเพชรลัดดา โทพล โรงเรียนบานนาราชควาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14379. นางจิดาภา วงศแตาผา โรงเรียนบานนาโสก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14380. นางจันศรี วงษแคําจันทรแ โรงเรียนบานโนนหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14381. นายสุรชัย สุทธอิาจ โรงเรียนบานโนนหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14382. นายสุรศักด์ิ หอมออน โรงเรียนบานโนนหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14383. นายธวชั บวัชุม โรงเรียนบานบอสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14384. นางพรอมพศิ หนูหวง โรงเรียนบานโปรงหนองเปงใหมจําปา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14385. นางประนอม โสมี โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14386. นางรุจิรา คําสงคแ โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14387. นางสาวฉววีรรณ คําหาญ โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14388. นางสาวอรอนงคแ แสนคํา โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14389. นางสาวอารยา ภาระวงคแ โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14390. นางสุภาวดี ศรีสวาง โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14391. นายจําลอง ฝุายเพยี โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14392. นายนิคม วาปกีัง โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14393. นายบญุเลิศ กอนวนั โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14394. นายสมพงษแ แกวมะ โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14395. นายอลงกต อินทรแขาว โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14396. นายเชิดชาย วงศแพฒุ โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14397. นายศัสตราวธุ ศรีชนะ โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14398. นางฉัตรปวณีแ ธนัตนัคพนัธแ โรงเรียนบานฝใๆงแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14399. นางปราณี ตะนะคี โรงเรียนบานฝใๆงแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14400. นางสันทนา โชติรัตนพงศแธร โรงเรียนบานฝใๆงแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14401. นายเกรียงไกร ผาลอด โรงเรียนบานฝใๆงแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14402. นายทรงศักด์ิ กวานปรัชชา โรงเรียนบานโพนทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14403. นายไชยณรงคแ แกนจันทรแ โรงเรียนบานโพนสาวเอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14404. นายนาวา รัชโน โรงเรียนบานโพนสาวเอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14405. นายพยุง สารทอง โรงเรียนบานโพนสาวเอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14406. นางไคสี ฉายวงษแ โรงเรียนบานมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14407. นางดารุณี วงษแธาตุ โรงเรียนบานมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14408. นางนฤมล วรรณะปะกะ โรงเรียนบานมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14409. นางปยิะนันทแ แสนแกว โรงเรียนบานมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14410. นางไพวรรณ เบาสิงหแ โรงเรียนบานมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14411. นางวจิิตร ไชยจันทรแ โรงเรียนบานมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14412. นายนอย คํามุลคร โรงเรียนบานยอดชาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14413. นางนิดนาถ ศรีลาศักด์ิ โรงเรียนบานวงักระแส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑
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14414. นางภทัรชาภา ณกิจพรกุล โรงเรียนบานวงักระแส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14415. นางศรีพนม เทพบาล โรงเรียนบานวงักระแส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14416. นางสิริพร บญุกุศล โรงเรียนบานวงักระแส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14417. นางสุบรรณแ ใจอุน โรงเรียนบานวงักระแส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14418. นายสมโชค เทพบาล โรงเรียนบานวงักระแส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14419. นายปริญญา รามางกูร โรงเรียนบานวงัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14420. นายวรีะ ไมตรี โรงเรียนบานวงัไฮหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14421. นางจรินทร คําหา โรงเรียนบานสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14422. นางธญัภา พลหรัิญสุข โรงเรียนบานสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14423. นางศุภานัน ใสสอง โรงเรียนบานสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14424. นายเจตนแ ผาสุข โรงเรียนบานสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14425. นายยุทธนา รัตโน โรงเรียนบานสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14426. นายวทิยา ตงศิริ โรงเรียนบานสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14427. นางจันทรวดี วงศแเทวราช โรงเรียนบานสีชมพมูิตรภาพที่ ๑๔๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14428. นายประวติั คุมไขน้ํา โรงเรียนบานสุขเกษม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14429. นางดวงนภา นวลงาม โรงเรียนบานโสกแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14430. วาที่รอยตรีวีระชัย กานิล โรงเรียนบานโสกแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14431. นางกฤษณา นาคเสน โรงเรียนบานหนองกุดแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14432. นายบญุยืน โคตะ โรงเรียนบานหนองกุดแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14433. นางรัตรดา ศรีพพิฒันะกุล โรงเรียนบานหนองคาโคกกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14434. นางสาวอารี ศรีนา โรงเรียนบานหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14435. นางทองสวรรคแ สีหา โรงเรียนบานหนองญาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14436. นางจัตวา พรหมเชียง โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14437. นางนารี ไชยสี โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14438. นางนุชจรี แดงสีดา โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14439. นางปกิตตา ศรีพั่ว โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14440. นางปราศรัย พงศแพนัธุแ โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14441. นายชาติชาย พรหมเชียง โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14442. นายสุริยา นันชนะ โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14443. นายอัครเดช จันทรแโยธา โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14444. นางระเบยีบ แกวคําแสน โรงเรียนบานหนองบวัหนาฐานบนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14445. นายวจิิตร แสนสุริวงคแ โรงเรียนบานหนองบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14446. นางสาวกมลทพิยแ เตโช โรงเรียนบานหนองผักแวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14447. นางวไิลวรรณ วงศแจําปา โรงเรียนบานหนองยอโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14448. นางหอมหวล ไขไพรวลัยแ โรงเรียนบานหนองหญามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14449. นายบญุรัตนแ ประเสริฐสังขแ โรงเรียนบานหนองหญามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14450. นางขวญัใจ วนัคํา โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑
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14451. นางนุชนาถ สรอยสิงหแ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14452. นางอินทรแคํา สาลีเพง็ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14453. นายขันทวงษแ สุริยนตแ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14454. นายวฑูิรยแ หสัรินทรแ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14455. นายประชา สมศรี โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14456. นางมะลิ คงเพชร โรงเรียนบานหวับงึทุง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ ๓" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14457. นางสุภาณี ตนสวรรคแ โรงเรียนบานหวับงึทุง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ ๓" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14458. นางอภญิญา ปะนาโก โรงเรียนบานหวับงึทุง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ ๓" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14459. นางอภริมยแ สุขคณา โรงเรียนบานหวับงึทุง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ ๓" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14460. นางอาทติยแ ไชยเพชร โรงเรียนบานหวับงึทุง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ ๓" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14461. นายปยิะพงศแ ตติยะรัตนแ โรงเรียนบานหวับงึทุง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ ๓" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14462. นายพชรวฒันแ รังสิมาธนวฒันแ โรงเรียนบานหวับงึทุง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ ๓" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14463. นายมานพ พออามาตยแ โรงเรียนบานหวับงึทุง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ ๓" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14464. นายภเูบศรแ สาระโพธิ์ โรงเรียนบานเหลาภมูีคําธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14465. นางจินตะนา พอหลอน โรงเรียนปลาปากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14466. นางฐิติพร แกวสอนดี โรงเรียนปลาปากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14467. นางเทพนม สังขแสน โรงเรียนปลาปากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14468. นางพศิมัย ศรีวรมยแ โรงเรียนปลาปากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14469. นางทวี พลิาพอง โรงเรียนโพนสวางนาง้ิววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14470. นายวชัรพงษแ เย็นแดง โรงเรียนโพนสวางนาง้ิววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14471. นายศิริพงษแ ทกัษณิวโิรจนแ โรงเรียนโพนสวางนาง้ิววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14472. นางสาวรินทา กล่ินอม โรงเรียนเมืองนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14473. นายเชิดชัย สินพนู โรงเรียนเมืองนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14474. นางใครศรี วงศแสุวรรณ โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14475. นางนัคมน เฉลิมชาติ โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14476. นางปยิะลักษณแ ศิริวงษแ โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14477. นางวราลักษณแ ทองนาค โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14478. นางวลิาวลัยแ พออามาตยแ โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14479. นางสิริกาญจนแ แดงเพช็ร โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14480. นางสุทธนิี รัชโน โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14481. นางสุภาพรรณ ชินโคตร โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14482. นายประชารัฐ กัติยัง โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14483. นายไพบลูยแ ฤาชา โรงเรียนวดัพระธาตุพนม "พนมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14484. นางจิราพร ซุยพมิพแ โรงเรียนศรีโพนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14485. นางระนองรักษแ พลซ่ือ โรงเรียนศรีโพนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14486. นางสาวประครองไพร นามติราช โรงเรียนศรีโพนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14487. นายฉลาด ณ นครพนม โรงเรียนศรีโพนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑
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14488. นายบญุชัย เชื้อตาพระ โรงเรียนศรีโพนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14489. นายเอกพงษแ สูญราช โรงเรียนศรีโพนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14490. นางจินตนา ศรีนาค โรงเรียนสันตยานันทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14491. นางทศันี คลองขยัน โรงเรียนสันตยานันทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14492. นางศุภาวรีแ นนทอนันตแ โรงเรียนสันตยานันทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14493. นางสมปอง กลํ่าสกุล โรงเรียนสันตยานันทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14494. นางสุภารัตนแ มะยัง โรงเรียนสันตยานันทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14495. นางอรทยั อุดมสูงเนิน โรงเรียนสันตยานันทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14496. นางเฟืๆองฟู แซงบญุเรือง โรงเรียนสุนทรวจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14497. นางยุภาวรรณ สินพนู โรงเรียนสุนทรวจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14498. นางศิริพร คําเจริญ โรงเรียนสุนทรวจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14499. นางสมมาตร ออนคํา โรงเรียนสุนทรวจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14500. นางสุรพนิ วงษแศิริ โรงเรียนสุนทรวจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14501. นางอุราพร สุวรรณหงษแ โรงเรียนสุนทรวจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14502. นายสมคิด วงัทะพนัธแ โรงเรียนหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14503. นายปรีชา ศรีพยอม โรงเรียนหนองยอโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14504. นางกมลลักษณแ สําราญสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14505. นางนริศรา สาระวนัทแ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14506. นางประไพ มีอภรัิกษแ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14507. นางปะวะณี ไตรยะถา โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14508. นางยุพนิ เจริญราษฎรแ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14509. นางวนิดา ทมุประเสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14510. นางวนัเพญ็ วงศแษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14511. นางวภิาษณียแ ทรัพยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14512. นางสมสมัย จิรพทัธแพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14513. นางสาวพรรณี สิงหแศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14514. นางสาวเพ็ญนิภา ทสุีกะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14515. นางสุมาลี วานิชโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14516. นางอนงคแ เวยีรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14517. นางอัญชลี จันทนิตยแ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14518. นางอารียแรัตนแ ยํายวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14519. นางอุไรวรรณ ศิวารมยแ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14520. นายศักดา ศรีสุราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14521. นายสมพงคแ อภวิฒันานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14522. นายแสง พนมอุปถัมภแ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14523. นางลลิตา เจิรญราษฎรแ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14524. นายธวชัชัย จันทะนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑
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14525. นายววิฒันแ คําลุน โรงเรียนอุมเหมาวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14526. นายเกียรติศักด์ิ ลาภจิตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14527. นายมงคล รุณธาตุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14528. นางรินทพิยแ วารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14529. นางสุนันทแ แสงนาโก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14530. นายนิกุล มณีรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14531. นายสุทธศัิกด์ิ พรหมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14532. นายสุพศิ เจียรสุคนธแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๑

14533. นางจับใจ ไชยศิริวงคแสุข โรงเรียนชุมชนนางัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14534. นางนิตยา พรหมมา โรงเรียนชุมชนนางัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14535. นางบญุลํ้า คําหา โรงเรียนชุมชนนางัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14536. นางพชัราภรณแ ชูพนัธแ โรงเรียนชุมชนนางัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14537. นางสาวจนัทรแจริา โกษาแสง โรงเรียนชุมชนนางัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14538. นางสุปรีดี เหมะธลิุน โรงเรียนชุมชนนางัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14539. นางอรพนิ นิวงษา โรงเรียนชุมชนนางัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14540. นางอาภรณแรัตนแ สารผล โรงเรียนชุมชนนางัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14541. นางกัลยา แสงหวยไผ โรงเรียนชุมชนบานคําพอกทาดอกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14542. นางกาญจนา กาญจนินธแ โรงเรียนชุมชนบานคําพอกทาดอกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14543. นางนันทแนภสั รมยแสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบานคําพอกทาดอกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14544. นางสาวทศันียแ อุทยัแสน โรงเรียนชุมชนบานคําพอกทาดอกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14545. นางสาวสุวรรณ บสุุวะ โรงเรียนชุมชนบานคําพอกทาดอกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14546. นางเชาวนียแ บาลเพชร โรงเรียนชุมชนบานไชยบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14547. นายผดุงศักด์ิ บาลเพชร โรงเรียนชุมชนบานไชยบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14548. นางปริญญา ติยะบตุร โรงเรียนชุมชนบานสามผง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14549. นายฉวี พึ่งตัว โรงเรียนชุมชนบานสามผง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14550. นายบณัฑิต ติยะบตุร โรงเรียนชุมชนบานสามผง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14551. นางกนกวรรณ สาระโป โรงเรียนชุมชนประสานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14552. นางปราณี ทาวกลาง โรงเรียนชุมชนประสานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14553. นางรัชดาภรณแ แกวลา โรงเรียนชุมชนประสานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14554. นางรุงลาวลัยแ วะชุม โรงเรียนชุมชนประสานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14555. นางวฒันา ขุนศรี โรงเรียนชุมชนประสานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14556. นางจริยา สารโพคา โรงเรียนชุมชนไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14557. นางวลัยพร จูมา โรงเรียนชุมชนไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14558. นางสาวปานตา ศิริผลา โรงเรียนชุมชนไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14559. นางบงัอร ผาพองยุน โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14560. นางพรพศิ ศรีพลมาตยแ โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14561. นางสาวเนียรนิภา แกวบู โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒
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14562. นางสาวพรรนิภา วงศแณะรัตนแ โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14563. นายกฤษฎา เมาะลาษี โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14564. วาที่รอยตรีเพยีร มะละกา โรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14565. นางดารุณี ทองนู โรงเรียนดอนถอนโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14566. นางสุภาพรรณ สุธรรม โรงเรียนดอนถอนโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14567. นายวรีะพล เนตรพมิพแ โรงเรียนดอนถอนโคกกลางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14568. นางขวญัใจ ชัยมุงคุณ โรงเรียนบานขวางคลีชูชาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14569. นางสาวดรุณี อนุญาหงษแ โรงเรียนบานขวางคลีชูชาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14570. นางกรรณิกา แกวฝุาย โรงเรียนบานขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14571. นางทรงศรี ทสุีกะ โรงเรียนบานขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14572. นางสายสุดา ประสงคแดี โรงเรียนบานขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14573. นายวทิยา ทสุีกะ โรงเรียนบานขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14574. นายสมัย ทสุีกะ โรงเรียนบานขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14575. นายสันติ วรรณวงศแ โรงเรียนบานขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14576. นางปใญจา คาระวงคแ โรงเรียนบานขามเต้ียใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14577. นางซิลเวยีหลุยสแ ไชยมาโย โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14578. นางพรทพิยแ เสนาคํา โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14579. นายปริญญา ขาวประภา โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14580. นายสมเดช เสนาคํา โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14581. นางสุนันทา ศิริเดชไชยวงศแ โรงเรียนบานคําเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14582. นางศิรพรรณ แกวสุด โรงเรียนบานคํานกกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14583. นายทนิกร วงัวรณแ โรงเรียนบานคํานกกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14584. นางน้ําทพิยแ เกษมสินธุแ โรงเรียนบานคําแมนาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14585. นางสาวไพลิน อุสาพรหม โรงเรียนบานคําแมนาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14586. นายวนิัย เชียงขวาง โรงเรียนบานคําแมนาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14587. นางมยุรี นาชัยเวยีง โรงเรียนบานคําไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14588. นางสาวสุมาลี ไชยสีหา โรงเรียนบานโคกพะธาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14589. นายทรงเดช ตะโพธิ์ โรงเรียนบานโคกพะธาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14590. นางคงคิด บญุยอด โรงเรียนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14591. นางสมร คําสิงหแ โรงเรียนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14592. นายพจิิตร บญุยอด โรงเรียนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14593. นายชิราวธุ บพุศิริ โรงเรียนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14594. นายวรีะพงษแ มะโนขันธุแ โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14595. นางจรินรัตนแ อมรพทุธกิุล โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14596. นางถาวร ทองนู โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14597. นางพรพศิ ไตรตระการเดช โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14598. นางวชัรี แจงไชย โรงเรียนบานจอมศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒
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14599. นางพมิลดา เกษมสินธุแ โรงเรียนบานชัยมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14600. นางสุนันทา ฮมแสน โรงเรียนบานชัยมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14601. นายพงษแพรรณ ขันทะหงษแ โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14602. นางกัลยาณี หาดสูง โรงเรียนบานดงขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14603. นางจิราภรณแ ไชยมงคแ โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14604. นางสาวพรเพชร ขันทะชา โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14605. นางสาวจารุณี อภยัโส โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14606. นางสุดศรีดา บญุญศรี โรงเรียนบานดอนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14607. นางฉัตรแกว เคิรแกแฮม โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14608. นางพสิมัย ตนศรี โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14609. นางมยุรฉัตร คะสุดใจ โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14610. นางรัชนีกร ชุมชูชาติ โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14611. นางลําดวน สีวงัพล โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14612. นางสาวสุภาภรณแ มิระสิงหแ โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14613. นายเกียรติศักด์ิ สุวรรณพนัธแ โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14614. นายจําเนียร จันทะขันธแ โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14615. นายทรงศักด์ิ นามละคร โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14616. นางสมควร พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบานดอนแดงดอนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14617. นางสิริลักษณแ พรมจันทรแ โรงเรียนบานดอนต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14618. นางชดาภรณแ แสงงาม โรงเรียนบานดอนปอหนองโอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14619. นางประสงคแ วงศแอนุสิทธิ์ โรงเรียนบานดอนปอหนองโอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14620. นายทองทบั ขันออน โรงเรียนบานดอนปอหนองโอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14621. นายสุรศักด์ิ วานะวงศแ โรงเรียนบานดอนปอหนองโอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14622. นางเครือมาศ แสนตรี โรงเรียนบานดอนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14623. นางพนัไย จํารักษา โรงเรียนบานดอนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14624. นางมาลีวรรณ แสงตรีสุ โรงเรียนบานดอนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14625. นางสาวอัญธมิา ทองนู โรงเรียนบานดอนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14626. นายฤทธริงคแ โพธิศ์รี โรงเรียนบานดอนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14627. นายไวพจนแ จํารักษา โรงเรียนบานดอนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14628. นายศิลเนตร ผาอินทรแ โรงเรียนบานดอนศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14629. นางนงลักษณแ อนงคแไชย โรงเรียนบานดอนสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14630. นางหนูถิ่น คําเกษ โรงเรียนบานดอนสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14631. นายดรุณ อนงคแไชย โรงเรียนบานดอนสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14632. นางสมพศิ ธาตุวงคแ โรงเรียนบานตาลปากน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14633. นางพชัราภรณแ ขจรเกตุ โรงเรียนบานทาบอ(บอศรีรัตนอํานวย) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14634. นางอมรมาศ เยียวรัมยแ โรงเรียนบานทาบอ(บอศรีรัตนอํานวย) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14635. นายธนพงษแ คําเกษ โรงเรียนบานทาบอ(บอศรีรัตนอํานวย) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒
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14636. นางสาวกุณวภิา พรหมจอม โรงเรียนบานทาลาดราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14637. นางสุลีรัตนแ อัตติยะ โรงเรียนบานทาลาดราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14638. นางสาวจันทรแฉาย บพุศิริ โรงเรียนบานทาอุเทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14639. นางสาวอัจฉราพรรณ มูลโคตร โรงเรียนบานทาอุเทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14640. นายมานิตยแ พลหาราช โรงเรียนบานธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14641. นางอรัญญา พมิพแภา โรงเรียนบานนากะทมืโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14642. วาที่รอยตรีสิริศักด์ิ อาจวชิัย โรงเรียนบานนาขาคําพอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14643. นางทองพนู เรือนทอง โรงเรียนบานนาเข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14644. นางกิติรัตนแ โสดาศรี โรงเรียนบานนาคอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14645. นางพนิยา ปราณี โรงเรียนบานนาคอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14646. นางเพญ็อนงคแ ทพิยแทอง โรงเรียนบานนาคอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14647. นางรัชนี วงศแตาผา โรงเรียนบานนาคอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14648. นางสถาพร ออนดี โรงเรียนบานนาคอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14649. นางจิราพรรณแ คะษาวงคแ โรงเรียนบานนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14650. นางศรีแพ ผลบญุ โรงเรียนบานนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14651. นายเชิดชัย โกษาแสง โรงเรียนบานนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14652. นายปราโมทยแ ศรีคํามวน โรงเรียนบานนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14653. นายวจิลนแ โกษาแสง โรงเรียนบานนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14654. นายเนด้ี สมรฤทธิ์ โรงเรียนบานนาชุมใหมนิรมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14655. นางสาวสุรียแรัตนแ สารคํา โรงเรียนบานนาดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14656. นายบญุมา แกวดี โรงเรียนบานนาดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14657. นายวชิชากร ทานาศรี โรงเรียนบานนาดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14658. นางจิรภา ยะสานติทพิยแ โรงเรียนบานนาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14659. นางศุภานันทแ แกวอุนเรือน โรงเรียนบานนาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14660. นางเกียรติศรี ศรีประเสริฐ โรงเรียนบานนาทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14661. นางนาถฤดี จันปุุม โรงเรียนบานนาทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14662. นางเสาวลักษณแ ติภู โรงเรียนบานนาทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14663. นายแสงชัย ชินคํา โรงเรียนบานนานอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14664. นางนงคแรักษแ กระโจม โรงเรียนบานนานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14665. นางมณีรัตนแ คําชนะ โรงเรียนบานนานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14666. นายประชื่น คําชนะ โรงเรียนบานนานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14667. นายวจิิตร หาญมนตรี โรงเรียนบานนานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14668. นางขวญัใจ แกวลา โรงเรียนบานนานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14669. นายสมเพท วงษาเนาวแ โรงเรียนบานนานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14670. นางนงลักษณแ สุขมาก โรงเรียนบานนาเพยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14671. นางสุภาภรณแ นารโท โรงเรียนบานนาเรียงทุงเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14672. นายชัยชนะ เขียวโป โรงเรียนบานนาลอมกุดตะกลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒
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14673. นางประภทัรแษร พึ่งตัว โรงเรียนบานนาหนองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14674. นางวรรณธนา เวยีงอินทรแ โรงเรียนบานนาหนองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14675. นายปราโมทยแ ไตรยะขันธแ โรงเรียนบานนาหนองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14676. นางพจนียแ เสนเถาวแ โรงเรียนบานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14677. นางอุดมศิลป ไชยบนิ โรงเรียนบานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14678. นายสมใจ พมิพแภา โรงเรียนบานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14679. นายสุปชัย อุสาพรหม โรงเรียนบานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14680. นางมยุรี ธงวชิัย โรงเรียนบานนาหวับอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14681. นางสาวสุทศิา แสนดวง โรงเรียนบานนาหวับอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14682. นายณัฐวฒิุ ธงวชิัย โรงเรียนบานนาหวับอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14683. นางกัลยาณี สมรฤทธิ์ โรงเรียนบานนาอินทรแนาโอนาคอยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14684. นางนภาพร กาญจนเกต โรงเรียนบานนาอินทรแนาโอนาคอยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14685. นางมยุรัตนแ ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนบานนาอินทรแนาโอนาคอยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14686. นางสาววลัยรัตนแ คะลีลวน โรงเรียนบานนาอินทรแนาโอนาคอยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14687. นายชวนันทแ ชินพลชาย โรงเรียนบานนาอินทรแนาโอนาคอยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14688. นางจินตนา ศรีพวงผกาพนัธุแ โรงเรียนบานปฏรูิป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14689. นางถนิม ฮาบพนม โรงเรียนบานปฏรูิป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14690. นางสายเพชร คําเกษ โรงเรียนบานปากยาม (สุนทรกัลยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14691. นางสาวสิริลักษณแ แสงโพธิ์ โรงเรียนบานปากยาม (สุนทรกัลยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14692. นายปใญญา สุทธบิตุร โรงเรียนบานปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14693. นางทพิวรรณ บพุศิริ โรงเรียนบานปากอูน(ปากอูนผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14694. นางไพจิตร คําจารยแ โรงเรียนบานปากอูน(ปากอูนผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14695. นางไพวลัยแ เครือหวา โรงเรียนบานปากอูน(ปากอูนผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14696. นางมนชยา โพธิจ์ันทรแ โรงเรียนบานปากอูน(ปากอูนผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14697. นางศุภรา แกวลา โรงเรียนบานปากอูน(ปากอูนผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14698. นางอรอุมา ปอูงนานาต โรงเรียนบานปากอูน(ปากอูนผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14699. นายพรีะพงษแ ดวงสงคแ โรงเรียนบานปากอูน(ปากอูนผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14700. นางสาววัชราภรณแ ปใฏนา โรงเรียนบานปากอูน(ปากอูนผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14701. นางสาวเพลินพิศ อุดมกัน โรงเรียนบานปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14702. นายพรพเิชษฐแ เมืองมุงคุณ โรงเรียนบานปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14703. นางลินดา เฟอืยงาราช โรงเรียนบานพนอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14704. นางวชัรา อาษานอก โรงเรียนบานพนอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14705. นางสาววันทแนภา พลูกิจวฒันา โรงเรียนบานพนอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14706. นางสุนิษา จันทรแศิริ โรงเรียนบานพนอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14707. นายชาญชัย เจริญขันธแ โรงเรียนบานพนอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14708. นางโอสถ โพธิศ์รี โรงเรียนบานพชืผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14709. นางวลิาวรรณ ไตรยะถา โรงเรียนบานแพงสะพงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒
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14710. นางละมัย ทมุพลิา โรงเรียนบานโพธิไ์ทรทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14711. นางบญุลอม กิติศรีวรพนัธุแ โรงเรียนบานโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14712. นางวชิราภรณแ ถูระวนั โรงเรียนบานโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14713. นางกิตติยา ยศไชยวบิลูณแ โรงเรียนบานโพนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14714. นางเพทาย เตียงสกุล โรงเรียนบานโพนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14715. นางรุงทพิยแ ชาสมบติั โรงเรียนบานโพนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14716. นางสุภาพ หาสุระ โรงเรียนบานโพนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14717. นางอรอนงคแ ราชปใญญา โรงเรียนบานโพนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14718. นายอัจฉริยพงศแ ราชปใญญา โรงเรียนบานโพนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14719. นายสุทศันแ วงักะธาตุ โรงเรียนบานโพนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14720. นางรําเพยวรรณ สุขวพิฒันแ โรงเรียนบานโพนกอ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14721. นางอัจฉรา ควรครู โรงเรียนบานโพนกอ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14722. นางเกศินี แสงบญุธรรมภทัร โรงเรียนบานโพนจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14723. นางนิภาพร บนัหาร โรงเรียนบานโพนจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14724. นางพสิมัย กุจนา โรงเรียนบานโพนจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14725. นางไพจิตร จันทะขิน โรงเรียนบานโพนจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14726. นายขอม แตมกลาง โรงเรียนบานโพนจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14727. นายอรรคเดช บนัหาร โรงเรียนบานโพนจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14728. นางสาววรรณธิดา วงษแสาจันทรแ โรงเรียนบานโพนจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14729. นายยอดชาย พอหลอน โรงเรียนบานโพนจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14730. นางทพิยแวรรณ บพุศิริ โรงเรียนบานโพนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14731. นางประกายแกว เหมพลชม โรงเรียนบานโพนบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14732. นางสาวกฤติยา ออทอลาน โรงเรียนบานโพนบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14733. นางดรุณี อินอุเทน โรงเรียนบานโพนเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14734. นางสาวสุภทัรตรา กุลยะ โรงเรียนบานโพนเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14735. นางอํานวย แกวหนองสังขแ โรงเรียนบานโพนเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14736. นางอุไรวรรณ ไชยสุระ โรงเรียนบานโพนเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14737. นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย โรงเรียนบานโพนเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14738. นางดวงจันทรแ นาวงหา โรงเรียนบานโพนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14739. นางเตือนใจ กุลยะ โรงเรียนบานโพนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14740. นางสาวทพิกร ศรีลาศักด์ิ โรงเรียนบานโพนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14741. นางรําเพย ขวญัเอกพงษแ โรงเรียนบานภกูระแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14742. นายบญุเลิศ สีโย โรงเรียนบานภกูระแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14743. นายประยูร แกวมะ โรงเรียนบานภกูระแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14744. นางสาวศิริกัญญา วริิยะเศรษฐแกุล โรงเรียนบานมวงชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14745. นายรังสิมันตุแ ฉิมรักษแ โรงเรียนบานรามราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14746. นายวทิยา ล้ิมวงษแทอง โรงเรียนบานรามราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒
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14747. นายวศิิษฐแ นิวงษา โรงเรียนบานรามราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14748. นายบญัชา โพธิเ์สนา โรงเรียนบานรามราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14749. นางสุนีรัตนแ รัตนบญุมีกุล โรงเรียนบานเวนิพระบาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14750. นางเสง่ียม คําหนัอรรค โรงเรียนบานศรีเวนิชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14751. นางฉันทนา ไชยตนเทอืก โรงเรียนบานสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14752. นายสุพศิ นาโควงคแ โรงเรียนบานสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14753. นางนภาวรรณ ศรีลาศักด์ิ โรงเรียนบานเสาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14754. นางอมรรัตนแ ถึงใจ โรงเรียนบานเสาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14755. นางอัจฉราวรรณ กุลยะ โรงเรียนบานเสาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14756. นายปริญญา ตนสวรรคแ โรงเรียนบานเสาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14757. นายโสมนัส ศรีวรสาร โรงเรียนบานเสาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14758. นายอัคนีวฒิุ โน฿ตสุภา โรงเรียนบานเสียววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14759. นายอุดมเดช จตุวงศา โรงเรียนบานหนองซน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14760. นางอรวรรณ วงศแกาฬสินธุแ โรงเรียนบานหนองดุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14761. นางรจนา ศรีนารินทรแ โรงเรียนบานหนองเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14762. นางนิภา อุดมเดช โรงเรียนบานหนองนางเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14763. นางพรรณทพิา โสภาสพ โรงเรียนบานหนองนางเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14764. นางสาวนิตยา สุวรรณเทน โรงเรียนบานหนองนางเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14765. นางสาวอรทยั ขวาไชยวี โรงเรียนบานหนองนางเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14766. นางลออศรี คะษาวงคแ โรงเรียนบานหนองบาทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14767. นางเยาวรัตนแ ศรีทอง โรงเรียนบานหนองสาหราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14768. นายเกรียงไกร ยศไชยวบิลูณแ โรงเรียนบานหวยพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14769. นางเขตเมือง โกษาแสง โรงเรียนบานหวยไหสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14770. นางศิริพร แกวไพศาล โรงเรียนบานหวยไหสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14771. นายประสิทธิ์ โกษาแสง โรงเรียนบานหวยไหสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14772. นางนัฐกานตแ พาลีรักษแ โรงเรียนบานหาดแพง(หาดแพงวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14773. นางมลิวรรณ สรรคชา โรงเรียนบานหาดแพง(หาดแพงวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14774. นางสาวสัญทติยแ ชอนบรีุ โรงเรียนบานหาดแพง(หาดแพงวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14775. นางมาลัย บตุรเพง็ โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14776. นายสงวน เอกทนิวฒันแ โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14777. นางเข็มเพชร พงษแพฒันแ โรงเรียนบานเหลาหนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14778. นางจีรนุช โชติกาล โรงเรียนบานเหลาหนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14779. นายประวทิยแ โสมมา โรงเรียนบานอวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14780. นางสาวพรสวรรคแ อุดานนทแ โรงเรียนบานอีอูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14781. นายชํานาญ แกวลา โรงเรียนบานอีอูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14782. นายสมภาร วงษแสม โรงเรียนบานอุมไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14783. นางจิรายุ เคนไชยวงศแ โรงเรียนบานอูนนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒
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14784. นางนงเยาวแ ประกิ่ง โรงเรียนบานอูนนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14785. นางไพฑูรยแ ประกิ่ง โรงเรียนบานอูนนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14786. นายศรีสวาท นาโควงคแ โรงเรียนบานอูนนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14787. นายสฤษด์ิ ศรีวนัพมิพแ โรงเรียนบานอูนนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14788. นางกฤติยา สีหา โรงเรียนพะทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14789. นางพรรณี อนุสนธิ์ โรงเรียนราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14790. นางรุงณพชัรแ มุงหมาย โรงเรียนราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14791. นางสวสัดี โคตรบนิ โรงเรียนราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14792. นางสุภาวดี มิ่งวงศแธรรม โรงเรียนราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14793. นายดิเรก ลิภา โรงเรียนราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14794. นางทพิยแวลัยแ เหลาสุวงศแ โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14795. นางลลิสา ทนิบรูณแ โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14796. นางวรรณภา ภาโสม โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14797. นางสมหวงั มาตยแเมือง โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14798. นางสาวประดิษฐแ โพชะโน โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14799. นางสาวพมิพแรัตนแ วโรรส โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14800. นางสาวอัจฉรา บตุรสิงขรณแ โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14801. นางสุกัลยา จันทา โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14802. นางสุมาลี ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14803. นางอัญชลี ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14804. นายประพงษแ เวยีงวฒันชัย โรงเรียนอนุบาลบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14805. นายอรรถกานตแ อรุณไพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14806. นางจิราพร เวทไทยสงคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14807. นางสาวกิษรา วฒันมาลี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14808. นายชวลิต ศรีพวงผกาพนัธุแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14809. สิบเอกไกรทอง ตออํานาจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครพนม เขต ๒

14810. นางเครือวลัยแ ศรีก่ํา โรงเรียนกันเกราพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14811. นางยุวนัณา ปนูกลาง โรงเรียนกันเกราพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14812. นางสาววภิารัตนแ เกตุนอก โรงเรียนกันเกราพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14813. นางสาวสุคนธรัตนแ ชํานาญนาค โรงเรียนกันเกราพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14814. นายพงษแธติิ เกียรติอนถาวร โรงเรียนการไฟฟาูสวนภมูิภาคสงเคราะหแ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14815. นางพมิพแประภา ขาวจันทรแ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14816. นางมาณี จุลพนัธแ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14817. นางสิริยา ตุลาธร โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14818. นางสุภาพร ฉนํากลาง โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14819. นางสาวภควรรณ โทมา โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14820. นางสุขชลี สูสนาม โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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14821. นางสุมาลี สังขวดี โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14822. นางสาวประนอม ทองสุข โรงเรียนโคราชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14823. นางสาวปราณี ไชยคําภา โรงเรียนโคราชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14824. นางสาวฉันทนา สุรเดชพงษแพฒันแ โรงเรียนโคราชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14825. นางณัฐพร อินออน โรงเรียนจุยฮ้ัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14826. นายสุรพล รอดเครือมิตร โรงเรียนจุยฮ้ัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14827. นางกรรณิการแ เรียงทองหลาง โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14828. นางกิตติยา กันธรส โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14829. นางชัญญารัตนแ ศรีสุวรมนตรี โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14830. นางภาณี ระร่ืนรมยแ โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14831. นางสมสุภาภรณแ มั่นศิริพฒันแ โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14832. นางสัมฤทธิ ผางสระนอย โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14833. นางจรัสพร พนัธรัุตนแ โรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14834. นางฉววีรรณ พลายหมื่นไวย โรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14835. นางดรุณี สุวรรณลออ โรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14836. นางพไิลวรรณ เอกปริญญา โรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14837. นางมาลีวลัยแ โปรงตุม โรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14838. นางวรสา โพธิสู์ง โรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14839. นางสุภาภรณแ เศรษฐจันทร โรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14840. นางกาญจนา เชื่อมกลาง โรงเรียนชุมชนบานเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14841. นายสุทธวิทิยแ เชื่อมกลาง โรงเรียนชุมชนบานเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14842. นางนุชนาถ อัตถาวงศแ โรงเรียนชุมชนบานศรีษะละเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14843. นางวรจินตนา ชัยประทมุ โรงเรียนชุมชนบานศรีษะละเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14844. นางศิริวรรณ การเรียน โรงเรียนชุมชนบานศรีษะละเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14845. นางสาวเสาวนียแ เกษะโกศล โรงเรียนชุมชนบานศรีษะละเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14846. นางมัลลิกา มีศิลป โรงเรียนชุมชนบานศรีษะละเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14847. นางถนอมจิตร โชติกลาง โรงเรียนดอนทาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14848. นางสวภาธแ นาคินชาติ โรงเรียนดอนทาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14849. นายบญุยัง ธปูกลาง โรงเรียนดอนทาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14850. นายศุภรัตนแ ศรีสรรพแ โรงเรียนดอนทาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14851. นางกัญญารัตนแ ค้ิวทองเต็ม โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14852. นางณัฐพร บญุญานุสนธิ์ โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14853. นางนันทพนัธแ ราษฎรดี โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14854. นางบงัอรรัตนแ หาญบําราช โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14855. นางฟาูใส ชัยชนะกลาง โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14856. นางวราคม เทพสุริยานนทแ โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14857. นางสารภี พนัธุแศรีนคร โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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14858. นางสาวทศันียแ รอดพพิฒันแ โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14859. นางสาวนวลประภัสสรแ ทานประสิทธิ์ โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14860. นางสาววณีา เรียวรักษา โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14861. นางสาวอรสา ระหารนอก โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14862. นางสุนันทา ไชยเมือง โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14863. นายสุภาพ ศรีทมุมา โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14864. นางสาวณิชานีร ทบัทนั โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14865. นางบญุเทยีน ศรีนัครินทรแ โรงเรียนตําบลบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14866. นางไพนา ศรีแกว โรงเรียนตําบลบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14867. นางวรรณา ปล่ังกลาง โรงเรียนตําบลบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14868. นางอารียแภรณแ สุกใส โรงเรียนตําบลบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14869. นายบําเพญ็บญุ ศรีนัครินทรแ โรงเรียนตําบลบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14870. นายพงษแศักด์ิ กูลพมิาย โรงเรียนตําบลบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14871. นางเยาวลักษณแ พรอมพพิฒันพร โรงเรียนไตรคาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14872. นางฐิตารียแ นวโลหะกุล โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14873. นางธณภรณแ หงษแทอง โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14874. นางสาวมยุรา พงษแศิริจันทรแ โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14875. นางสาวมัญชิษฐารัตตแ เพชรเล่ือน โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14876. นายสมเกียรติ โพธิเ์กาะ โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14877. นางวฒันา วงศแกาฬสินธุแ โรงเรียนทหารอากาศบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14878. นางสาวนวลอนงคแ อรชุน โรงเรียนทหารอากาศบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14879. นางสาวเสาวลักษณแ สวนแกว โรงเรียนทหารอากาศบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14880. นางดวงพร ชื่นสูงเนิน โรงเรียนบานกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14881. นายสราวธุ นเรธรณแ โรงเรียนบานกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14882. นางบปุผาวลัยแ เจริญชัยสงคแ โรงเรียนบานกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14883. นางกฤตยา วฒิุพงศแปรีชา โรงเรียนบานกระถินหนองเครือชุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14884. นางสาวลัดดา นาดีดานกลาง โรงเรียนบานกระถินหนองเครือชุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14885. นายมงคล กัญญาเงิน โรงเรียนบานกระถินหนองเครือชุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14886. นางกมลพร วองวกิยแการ โรงเรียนบานกรูดหนองออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14887. นางรัตนาพร ชัยดิษฐแ โรงเรียนบานกรูดหนองออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14888. นางสาววชิรารัตนแ ศรีหมื่นไวย โรงเรียนบานกรูดหนองออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14889. นางอุไรวรรณ พลิาวรรณ โรงเรียนบานกรูดหนองออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14890. นางสุภาพร ศรีวฒันพงศแ โรงเรียนบานกลวยจอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14891. นายศรเพชร ภมูิสนิท โรงเรียนบานกลวยจอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14892. นางภทัรพร พนิิจ โรงเรียนบานขนายดี (ประชารัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14893. นายศักด์ิสิทธิ์ แสไพศาล โรงเรียนบานขนายดี (ประชารัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14894. นางรุงอรุณ คําหลา โรงเรียนบานขามชั่งโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑



404

14895. นายสุดเขต จันทรจิต โรงเรียนบานขามชั่งโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14896. นายจําเริญสุข พฒุขาว โรงเรียนบานขามชั่งโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14897. นายวเิชียร วชัรินทรแรัตนแ โรงเรียนบานขามเฒา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14898. นายบญุชอบ นิลบตุร โรงเรียนบานคลาโนนคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14899. นางอุไรวรรณ ยับจอหอ โรงเรียนบานคอนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14900. จาสิบโทปติิกร ซายขวา โรงเรียนบานคอนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14901. นางสุภาพร ทาวทอง โรงเรียนบานคอหงษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14902. นายสุพจนแ ทองพนัธแ โรงเรียนบานคอหงษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14903. นางประมวล เกียรติเกาะ โรงเรียนบานโคกไผ-ขนาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14904. นางยุพนิ สมานมิตร โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14905. นางสาวประกายแกว แปรโคกสูง โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14906. นางสุทธเิมศ บวัโคกสูง โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14907. นายสมศักด์ิ กรรณิการแ โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14908. นางกิศราพร ทองสีสุข โรงเรียนบานจอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14909. นางกุลยาภรณ  แ รุงวรีสกุลวงศแ โรงเรียนบานจอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14910. นางธนัยนันทแ จันทรแศรีชา โรงเรียนบานจอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14911. นางนันทแนภสั ธนวนิทรแชยางกูร โรงเรียนบานจอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14912. นางสวชิญา เจียมธนานุรักษแ โรงเรียนบานจอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14913. นางสาวชุติกาญจนแ โคตรภกัดี โรงเรียนบานจอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14914. นายสุนทร หอยมาลา โรงเรียนบานจอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14915. นางเกษรา ปราณีตพลกรัง โรงเรียนบานไชยมงคล (สืบสินวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14916. นางสาวสุพรรณี พนูมะดัน โรงเรียนบานไชยมงคล (สืบสินวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14917. นางสุรัตนแ เรืองบญุสุข โรงเรียนบานไชยมงคล (สืบสินวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14918. นางอรดี สํารวมรัมยแ โรงเรียนบานไชยมงคล (สืบสินวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14919. นายธรีภทัร มากทองหลาง โรงเรียนบานซาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14920. นางพศิมัย รักกลาง โรงเรียนบานดงพลอง (สํานักงานฉลากกินแบงฯ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14921. นางสาวบญุชวย มนตแชาตรี โรงเรียนบานดงพลอง (สํานักงานฉลากกินแบงฯ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14922. นายยรรยง รักกลาง โรงเรียนบานดงพลอง (สํานักงานฉลากกินแบงฯ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14923. นางบญุาภรณแ แสงใส โรงเรียนบานดอนกระทงิ-ศีรษะชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14924. นางสิริรําไพ ติยะเกรียงไกร โรงเรียนบานดอนกระทงิ-ศีรษะชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14925. นายปใญญา พุมเกาะ โรงเรียนบานดอนกระทงิ-ศีรษะชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14926. นางเนตร สุวรดี โรงเรียนบานดอนขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14927. นายวโิรจนแ ชุติมานุตสกุล โรงเรียนบานดอนขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14928. นางจิระภาพร เหมิหาญ โรงเรียนบานดอนชมพ ู(สังฆประชนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14929. นางนุชรินทรแ ลีนะหตุ โรงเรียนบานดอนชมพ ู(สังฆประชนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14930. นางศรุตา สุคนธพงศแ โรงเรียนบานดอนชมพ ู(สังฆประชนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14931. นางสุรียแรัตนแ จงกลาง โรงเรียนบานดอนชมพ ู(สังฆประชนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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14932. นางสาวดุสิต เกยจอหอ โรงเรียนบานดอนผวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14933. นายภริมยแ เจริญสุข โรงเรียนบานดอนผวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14934. นางมธรุส ธรีศาสตรแ โรงเรียนบานดอนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14935. นางรสสุคนธแ กาญจนบญุชู โรงเรียนบานดอนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14936. นางสุพวรรณ ชูกานตแกุล โรงเรียนบานดอนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14937. นางนิภาภรณแ มุงดีกลาง โรงเรียนบานดอนหวาย (สิงหแคุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14938. นางมาเรียน สุนทรผอบทอง โรงเรียนบานดอนหวาย (สิงหแคุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14939. นายเฉิด มุงดีกลาง โรงเรียนบานดอนหวาย (สิงหแคุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14940. นางพรอมพร ฟุูงสิริกาญจนแ โรงเรียนบานดานเกวยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14941. นางสาวเบญจมาพร พมิพแทองหลาง โรงเรียนบานดานทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14942. นางสาวอุไรวรรณ สัจจาวรานนทแ โรงเรียนบานดานทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14943. นางสุนทรา คําไทยกลาง โรงเรียนบานดานทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14944. นางดวงใจ ปราบจะบก โรงเรียนบานตางตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14945. นางนริศรา ประสงคแ โรงเรียนบานตางตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14946. นางทองจันทมิา มาบจะบก โรงเรียนบานโตนด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14947. นางนิ่มอนงคแ พมิพแทองหลาง โรงเรียนบานโตนด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14948. นางสมหวงั ไมกลาง โรงเรียนบานถนนถั่ว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14949. นางสุนิสา ฉัตรเวทนิ โรงเรียนบานถนนถั่ว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14950. นางเจริญศรี กันยุบล โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14951. นางมยุรี บํารุงเกาะ โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14952. นางสิริมา นิมิตรเกาะ โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14953. นายศุภชัย สุขอนันตแ โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14954. นายสมดุลยแ นิมิตรเกาะ โรงเรียนบานทบัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14955. นายสมบรูณแ ศิริปรุ โรงเรียนบานทุงกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14956. นายสิทธศัิกด์ิ พรหมสุข โรงเรียนบานทุงกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14957. นางทองพนู ประวเิศษ โรงเรียนบานธารปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14958. นางแมนสรวง อินสาน โรงเรียนบานธารปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14959. นางสมคิด มุงกลาง โรงเรียนบานธารปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14960. นายประจบ ทพักลาง โรงเรียนบานธารปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14961. นางศรีจันทรแ ยอดทองหลาง โรงเรียนบานโนนมันเทศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14962. นายสมศักด์ิ กรอบสูงเนิน โรงเรียนบานโนนมันเทศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14963. นางจันทรตรี เชื่อมสันเทยีะ โรงเรียนบานบงิ (สุประชาจูงกลางนุสสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14964. นางสงบ ตาดไธสง โรงเรียนบานบงิ (สุประชาจูงกลางนุสสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14965. นางสมจิตร วนิทะไชย โรงเรียนบานบงิ (สุประชาจูงกลางนุสสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14966. นางสาวจุรีรัตนแ เครือศรี โรงเรียนบานบงิ (สุประชาจูงกลางนุสสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14967. นางดวงพร นามพลกรัง โรงเรียนบานบงึตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14968. นางนารี บญุเคลือบ โรงเรียนบานบงึตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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14969. นางประยูร อันทอง โรงเรียนบานบงึทบัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14970. นางยุวดี บญุประสม โรงเรียนบานบงึทบัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14971. นางปภาดา นิตะยะโส โรงเรียนบานบงึสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14972. นางลัดดา กุฎโพธิ์ โรงเรียนบานบงึสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14973. นางวลัภา แผลงศร โรงเรียนบานบงึสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14974. นางวไิลพร ประยูรพนัธแ โรงเรียนบานบงึสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14975. นางอนงคแ ฤาเดช โรงเรียนบานบงึสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14976. นายสมเดช คาสบาย โรงเรียนบานบงึสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14977. นายสุนทร วงัสําเภา โรงเรียนบานบงึสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14978. นางกรรณิการแ กายขุนทด โรงเรียนบานบ ุ(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14979. นางดวงแกว ล้ิมเจริญพรชัย โรงเรียนบานบ ุ(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14980. นางนวลลออ มุสิกะสาร โรงเรียนบานบ ุ(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14981. นางเนาวรัตนแ กาญจนะแกว โรงเรียนบานบ ุ(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14982. นางสัมฤทธิ์ จันทรแจินดา โรงเรียนบานบ ุ(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14983. นางสาวสุวารี เจียนโพธิ์ โรงเรียนบานบ ุ(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14984. นายเผด็จ มุสิกะสาร โรงเรียนบานบ ุ(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14985. นายมนู ไขขุนทด โรงเรียนบานบ ุ(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14986. นางสาววชิุดา ภกัดี โรงเรียนบานบ ุ(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14987. นางสาวยพุวรรณ จันทรววิฒันแ โรงเรียนบานปราสาท (สุวรรณราษฎรแประสิทธิ์) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14988. นายสมบติั แกวตะพาน โรงเรียนบานปราสาท (สุวรรณราษฎรแประสิทธิ์) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14989. นางวชิชุกร พชัรมุสิก โรงเรียนบานเปราะหอมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14990. นางสาวพมิพแใจ มุงปใๆนกลาง โรงเรียนบานเปราะหอมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14991. นายชนมภมูิ สันกลาง โรงเรียนบานเปลาะปลอเมอืงท ี(ประชารัฐสามคัคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14992. นายสุระ จงกลกลาง โรงเรียนบานเปลาะปลอเมอืงท ี(ประชารัฐสามคัคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14993. นายสมพร ชัยดิษฐแ โรงเรียนบานเปลาะปลอเมอืงท ี(ประชารัฐสามคัคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14994. นางจงกล ทองบญุนาค โรงเรียนบานโปงุแมลงวนั (จิราธวิฒันแอุปถัมถแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14995. นางสาวจีราภร เหลียวกลาง โรงเรียนบานโปงุแมลงวนั (จิราธวิฒันแอุปถัมถแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14996. นางสาวประภาพร วชิญะไพบลูยแ โรงเรียนบานโปงุแมลงวนั (จิราธวิฒันแอุปถัมถแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14997. นายพชิิตปรีชา สุระชน โรงเรียนบานโปงุแมลงวนั (จิราธวิฒันแอุปถัมถแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14998. นางพนูเกษม ต้ังพงษแ โรงเรียนบานพลกรัง (เดชาติวงคแคงฤทธิ์อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

14999. นางรุงอรุณ โรจนภาคิน โรงเรียนบานพลกรัง (เดชาติวงคแคงฤทธิ์อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15000. นางแสงทอง มงคลเคลือบ โรงเรียนบานพลกรัง (เดชาติวงคแคงฤทธิ์อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15001. นางสาวอารียแ เหง่ียมโพธิ์ โรงเรียนบานพลจลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15002. นายเรืองยศ พาหะพรหม โรงเรียนบานพลจลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15003. นายศุภรักษแ เครือศรี โรงเรียนบานพลจลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15004. นางเบญจา ไพราม โรงเรียนบานพลสงคราม (แพงรัฐราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15005. นางสาววชิรา วชัรินทรแรัตนแ โรงเรียนบานพลสงคราม (แพงรัฐราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15006. นางจงรัก ตันวรรณรักษแ โรงเรียนบานพะไล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15007. นางชอทพิยแ วรรณศรี โรงเรียนบานพะไล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15008. นางวาสินี ต้ังตระกูล โรงเรียนบานพะไล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15009. นางสาวโสรัจจา โยงทะเล โรงเรียนบานพะไล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15010. นางอํานวย แบบทอง โรงเรียนบานพดุซา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15011. นางเฉลิมพร สุวทิยศักด์ิ โรงเรียนบานเพกิ (รัฐประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15012. นางบญุยิ่ง สินปรุ โรงเรียนบานเพกิ (รัฐประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15013. นายชาติชาย สุนทรมานพ โรงเรียนบานเพกิ (รัฐประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15014. นายประเทอืง เกษตรเวทนิ โรงเรียนบานเพกิ (รัฐประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15015. นายธญัญา ศรีธรรมานุสาร โรงเรียนบานไพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15016. นายวรเดช ดิษฐแธนากุล โรงเรียนบานไพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15017. นางจินตนา ยินดีรัมยแ โรงเรียนบานภเูขาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15018. นางสุมาลี วศินุนาถนคร โรงเรียนบานภเูขาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15019. นางอังสนา แนนอุดร โรงเรียนบานภเูขาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15020. นางมยุรา ชํานาญในเมือง โรงเรียนบานมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15021. นางสาลินี จิราสุวฒันแ โรงเรียนบานมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15022. นายสมชาย ทองเลิศ โรงเรียนบานมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15023. นางนิตยา เจริญสุข โรงเรียนบานมะคา (คงฤทธิบ์ัวสุวรรณอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15024. นายสุเมธี หมั่นพทิกัษแพงศแ โรงเรียนบานมะคา (คงฤทธิบ์ัวสุวรรณอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15025. นางกาญจนา ปในเต โรงเรียนบานมะรุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15026. นางนิตยา ศรีจันทรนนทแ โรงเรียนบานมะรุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15027. นายพรุิณ ชํานาญนาค โรงเรียนบานมะรุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15028. นายนพดล ศรีจันทรนนทแ โรงเรียนบานมะรุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15029. นางปราณี ครองยุติ โรงเรียนบานมาบมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15030. นางสาวอรัญญา นิทะรัมยแ โรงเรียนบานมาบมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15031. นางลําใย กิ่งโพธิ์ โรงเรียนบานเมืองที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15032. นายศรายุทธแ ทองกลาง โรงเรียนบานเมืองที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15033. นายทรงศักด์ิ สมอุดร โรงเรียนบานยองแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15034. นางเกษร รัตนคุณากร โรงเรียนบานระกาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15035. นางรัศมี งบไธสง โรงเรียนบานระกาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15036. นายธานี สําเร็จศิลป โรงเรียนบานระกาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15037. นางกุลยา คงเพช็รแ โรงเรียนบานลองตอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15038. นางภาสินี จรจอหอ โรงเรียนบานลองตอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15039. นางสาวนองนุช ขําโพธิ์ โรงเรียนบานลองตอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15040. นางอัมพร เอี่ยมโคกสูง โรงเรียนบานลําเชิงไกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15041. นางลภสัรดา ธรกนกกาญจนแ โรงเรียนบานวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15042. นางเลิศลักษณแ มุงพึ่งกลาง โรงเรียนบานศรีสุข (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15043. นายสงวนศักด์ิ เกยจอหอ โรงเรียนบานศรีสุข (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15044. นายสาคร ไกรกลาง โรงเรียนบานศรีสุข (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15045. นายสมชาย สุคนธพงศแ โรงเรียนบานศรีสุข (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15046. นายอภยัวงศแ เจริญสุข โรงเรียนบานสมมิตรภาพที่ ๙๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15047. นายฉันทณัฏฐแ ธปูกลาง โรงเรียนบานสมมิตรภาพที่ ๙๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15048. จาสิบเอกประมวล ทบัทนั โรงเรียนบานสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15049. นางน้ําทพิยแ หวงัขอกลาง โรงเรียนบานสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15050. นายนราศักด์ิ เกษตรเวทนิ โรงเรียนบานสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15051. นายบญุเล้ียง กระชับกลาง โรงเรียนบานสําโรง (คุรุรัฐประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15052. นางชนานาถ ถิรธนากุลธน โรงเรียนบานสีมุม (ธวชัชัยราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15053. นางสถาพร ปราณีตพลกรัง โรงเรียนบานสีมุม (ธวชัชัยราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15054. นางสาวประณีต วชิาภรณแ โรงเรียนบานสีมุม (ธวชัชัยราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15055. นางสาวสิริวรรณ ออนหนองหวา โรงเรียนบานสีมุม (ธวชัชัยราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15056. นายณัฏฐชัย แยกโคกสูง โรงเรียนบานสีมุม (ธวชัชัยราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15057. นางกนกกานตแ ดวงสุนทร โรงเรียนบานเสลาถั่วแปบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15058. นางดวงจันทรแ จอมพทุธางกูร โรงเรียนบานเสลาถั่วแปบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15059. นายประยูร ขอเพงกลาง โรงเรียนบานหญาคา ว.ท.อ. คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15060. นายศิริ ทาหาญ โรงเรียนบานหญาคา ว.ท.อ. คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15061. นางวาสนา สังขแกลาง โรงเรียนบานหญาคา ว.ท.อ. คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15062. นางบงัเอิญ แดงพรหม โรงเรียนบานหญาคาใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15063. นางมัชฌิมา รางทะเล โรงเรียนบานหญาคาใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15064. นางบญุสม ศรีปรุ โรงเรียนบานหญาคาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15065. นางนันทชิ ฉัตรศุภสิริ โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15066. นางวนิัย สงากลาง โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15067. นางนวลเพญ็ จิตมณี โรงเรียนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15068. นางปราณีต สมหมาย โรงเรียนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15069. นางผดุงพร มาลัย โรงเรียนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15070. นางสายสุนียแ มีตา โรงเรียนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15071. นางสาวณัฐชลีพร จิรสินสุเมธา โรงเรียนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15072. นางสาวสมจิตร ต่ิงหมาย โรงเรียนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15073. นางสุขสมบติั มาลัย โรงเรียนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15074. นายวบิลูยแ เวยีงวงศแ โรงเรียนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15075. นายสมใจ ผิวสา โรงเรียนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15076. นายธนิต เดือนแจงรัมยแ โรงเรียนบานหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15077. นางกัญญา โมสา โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15078. นางจันทรแเพญ็ แหวนในเมือง โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15079. นางนิพาดา วรหาญ โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15080. นางพรประภา ฤทธไิธสง โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15081. นางพลับพลึง อุตมานันทแ โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15082. นางเพชราภรณแ อาจศิริ โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15083. นางเพลินพศิ กําเนิดเปลือย โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15084. นางวริะวรรณ ผลฟใก โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15085. นางสาววไิล ชลไชยะ โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15086. นางสาวเมตตา ทรัพยแศรีศุภชัย โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15087. นางลัดดา วจิันทกึ โรงเรียนบานหนองตาคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15088. นายเลิศ พนูเกิดมะเริง โรงเรียนบานหนองตาคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15089. นายณรงคแจิต สิทธปิรุ โรงเรียนบานหนองบวั (สหรัฐพบิลูประชาสรร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15090. นางนภสร ดอกพกิุล โรงเรียนบานหนองบวั (สหรัฐพิบลูประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15091. นางวไิลลักษณแ คําฝใ็น โรงเรียนบานหนองบวั (สหรัฐพิบลูประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15092. นางพนูพศิมัย แยมขยาย โรงเรียนบานหนองปรู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15093. นางวราภรณแ เพิ่มพลู โรงเรียนบานหนองปรู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15094. นางรัชนีวรรณ จันวงษา โรงเรียนบานหนองเปๅดน้าํ (สวัสด์ิราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15095. นางรัชษา ศิรกฤชโสภณ โรงเรียนบานหนองเปๅดน้าํ (สวัสด์ิราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15096. นางวรรณี งามเย็น โรงเรียนบานหนองเปๅดน้าํ (สวัสด์ิราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15097. นางวาสนา ขรึมสันเทยีะ โรงเรียนบานหนองเปๅดน้าํ (สวัสด์ิราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15098. นางสุปรีชา ครูศรี โรงเรียนบานหนองเปๅดน้าํ (สวัสด์ิราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15099. นายคําเคร่ือง มาลา โรงเรียนบานหนองเปๅดน้าํ (สวัสด์ิราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15100. นางสุนันทา ชิ้นสุวรรณ โรงเรียนบานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15101. นางพรรณทพิยแ สรอยศุภเศรษฐแ โรงเรียนบานหนองพลวงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15102. นางเสาวนียแ ชาตะสุวจันานนทแ โรงเรียนบานหนองมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15103. นายอภชิาติ ทั่งกลาง โรงเรียนบานหนองมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15104. นางปยินันทแ พฒันพงศแสันติ โรงเรียนบานหนองยารักษแ-ลําโพง (ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15105. นางวนิดา รักษแสุจริต โรงเรียนบานหนองยารักษแ-ลําโพง (ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15106. นางวนัทนา เหดิขุนทด โรงเรียนบานหนองยารักษแ-ลําโพง (ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15107. นางสาววิลาวัณยแ ชุนเกาะ โรงเรียนบานหนองยารักษแ-ลําโพง (ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15108. นางอัญชลี วรดี โรงเรียนบานหนองรังกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15109. นายสุรยุทธแ วไิชยคํามาตยแ โรงเรียนบานหนองรังกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15110. นายเจริญ ศรีแสนปาง โรงเรียนบานหนองรังกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15111. นางนันทวนั บอพมิาย โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15112. นายณธกฤต บางตํารวจ โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15113. นางศุภนาถ อังสุพนัธุแโกศล โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15114. นางจันทนา ศิริจีระชัย โรงเรียนบานหลักรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15115. นางชนากานตแ เฟืๆอขุนทด โรงเรียนบานหลักรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15116. นางเรณุกา สุขมงคล โรงเรียนบานหลักรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15117. นางศรัณยดาพร ชัยสายัณหแ โรงเรียนบานหลักรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15118. นายชูชาติ ศรีพราหมณแเวชช โรงเรียนบานหลักรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15119. นางจําเนียร ยวนจิตรแ โรงเรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15120. นางลภสัรดา มะลิกา โรงเรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15121. นางวารุณี โกสุม โรงเรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15122. นายนรุตมแชัย กําเนิดกลาง โรงเรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15123. นายสมชัย รุมเสลา โรงเรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15124. นางพรนภา มาจาด โรงเรียนบานหวัทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15125. นางพรพาวรรณ หาญงามนฤมล โรงเรียนบานหวัทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15126. นางวาทนิี หมอไทย โรงเรียนบานหวัทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15127. นางสาวสุทธาพร หาญสูงเนิน โรงเรียนบานหวัทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15128. นางหนึ่งฤทยั ปานอริยะนันทแ โรงเรียนบานหวัทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15129. นางรพพีรรณ ผินกระโทก โรงเรียนบานหวัทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15130. นางสาวณัฐรินียแ จันทรแแจม โรงเรียนบานเหลาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15131. นางอารีพนัธุแ จุลโลบล โรงเรียนบานเหลาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15132. นางอุบลรัตนแ สุริวงคแ โรงเรียนบานเหลาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15133. วาที่รอยตรีหญิงกาญจนา เกษมสุขศิริ โรงเรียนบานเหลาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15134. นางสุวพชิชา คนใจบญุ โรงเรียนบานเหลาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15135. นางกฤษณา กฤษกลาง โรงเรียนบานใหม (คุรุราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15136. นางเฉลิมรัตนแ ปล่ังกลาง โรงเรียนบานใหม (คุรุราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15137. นางชุดา อวนโพธิก์ลาง โรงเรียนบานใหม (คุรุราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15138. นางสิริกร ชนางกลาง โรงเรียนบานใหม (คุรุราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15139. นางขนิษฐา อยูภกัดี โรงเรียนบงึพญาปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15140. นางพนูทรัพยแ อนันตแทวทีรัพยแ โรงเรียนบงึพญาปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15141. นางอัมพร ประจันเขตตแ โรงเรียนบงึพญาปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15142. นางรุงนภา บญุกลาง โรงเรียนบงึพญาปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15143. นางกิ่งกาญจนแ อันฤดี โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15144. นางพรไพลิน โพธิท์อง โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15145. นางเพญ็ศรี ใจชอบ โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15146. นายทวศัีกด์ิ สิงหแนอก โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15147. นายอุทศิ ภทัรกิจไพศาล โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15148. นางนงเยาวแ ขวญัสุริยะ โรงเรียนพทิกัษแภเูบนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15149. นางบงัอร ราศรี โรงเรียนพทิกัษแภเูบนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15150. นางรดา พรจุติภทัรแ โรงเรียนพทิกัษแภเูบนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15151. นางสมพร หมายสุข โรงเรียนพทิกัษแภเูบนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15152. นางสาวลดาวลัยแ รัชไทยศักด์ิ โรงเรียนพทิกัษแภเูบนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15153. นายสุรสิทธิ์ อิสริยวงศแปรีดี โรงเรียนพทิกัษแภเูบนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15154. นางประภาวรรณแ ประเสริฐพงษแ โรงเรียนพทิกัษแภเูบนทรแ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15155. นางสาวญานิศา เทิ่งขุนทด โรงเรียนพทิกัษแภเูบนทรแ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15156. นางสาวรัชนี นาโควงคแ โรงเรียนพทิกัษแภเูบนทรแ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15157. นางกัลยาณี อธวิาส โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15158. นางจันทรแเพญ็ แกวสา โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15159. นางจิรัชชา ศิริสุวรรณพงศแ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15160. นางฉววีรรณ สงทะเล โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15161. นางประทนิ ศิริวงษแ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15162. นางพชันี กุมภกัดี โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15163. นางพศิราภรณแ จันแหล โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15164. นางภสันันทนแ พฤกษชาติ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15165. นางมาลินี เมฆขุนทด โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15166. นางมุกรินทรแ สินมะเริง โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15167. นางยุพาภรณแ พงษแประสิทธิ์ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15168. นางรุราณี รุงสาครทอง โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15169. นางศลิษา โสภณ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15170. นางศศิกานตแ เดชโคบตุร โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15171. นางศศิธร เจริญเมืองเพรียว โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15172. นางสมคิด มีกลาง โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15173. นางสาวจิสินันทแ ศรีพนัธแ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15174. นางสาวดรุณี อาภรณแ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15175. นางสาวนุชดา หมขวา โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15176. นางสาวเบญจมาภรณแ จุลกะเศียน โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15177. นางสาวยศวรีแ ภกัดีกุล โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15178. นางสาวรัตนพร บญุเสนา โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15179. นางสาวศุภลักษณแ เชียงขุนทด โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15180. นางสาวสุดารัตนแ โชคชัย โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15181. นางสาวสุปราณี ครสวรรคแ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15182. นางสาวสุรีรัตนแ ไชยศร โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15183. นางสุนันตแ ทนิกระโทก โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15184. นางสุภาพร เพิ่มพลู โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15185. นางหทัยาวรี โสโป โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15186. นางอนันตรแ รัตนสรรคแ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15187. นายกิตติกร ประทมุเทา โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15188. นายไกรสร เพิ่มพลู โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15189. นายไชยวฒันแ ปะโปตินัง โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15190. นายธนปใตยแ ปใทมโกมล โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15191. นายนิพนธแ ประทมุเทา โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15192. นายประเสริฐ กุนอก โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15193. นายไพบลูยแ วาปกีัง โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15194. นายยุรนันทแ ศรีสุระ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15195. นายวนิัย ปอูงศรี โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15196. นายสมเกียรติ ภูเกิดชายทะเล โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15197. นายสุรศักด์ิ ใจสําราญ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15198. นายอนันตแ รัตนสรรคแ โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15199. นางรัชฎากร หนูชื่น โรงเรียนเมร่ีเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15200. นางสาวสุวรรณา พกุสุภา โรงเรียนเมร่ีเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15201. นางสําราญ อุนอารียแ โรงเรียนเมร่ีเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15202. นางกมลรัตนแ ชาพล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15203. นางกันยากาญจนแ กมลคลองแคลว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15204. นางดวงพร ไพบลูยแศรีนครา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15205. นางทวิาพร พฒันากุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15206. นางธดิารัตนแ อรรถธรีะพงษแ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15207. นางนวลปราง พรไทย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15208. นางนัยนา คอนจํานงคแ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15209. นางประทนิ ฉายขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15210. นางพรนิชา น้ําในเมือง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15211. นางพรศรี สินนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15212. นางพชัราภรณแ คัทนศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15213. นางพมิพแวรา เมธเมาลี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15214. นางภาวณีิ ชัยศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15215. นางภญิญาพชัญแ โกมาสถิตยแ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15216. นางภริมยแรักษแ ทพิยศักด์ิ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15217. นางมาริสา จักสาร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15218. นางยุพาภรณแ ทาบโลกา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15219. นางวารุณี อัศวกิจธนานนทแ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15220. นางวมิลศรี เวยีงวลัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15221. นางวไิลวรรณ เสาวแทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15222. นางษมากร ดุลยพสุิทธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15223. นางสาวจันทนา วงศแทพิากร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15224. นางสาวศศิธร เจียมโคกสูง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15225. นางสาวสมพร เอี่ยมทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15226. นางสาวสํารวย กาญจนะคช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15227. นางสาวอําไพ บญุลําพู โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15228. นางสาวอิสราภร สุขพมิาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15229. นางสุชาดา ทองอินทรแ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15230. นางอนงคแ อรุณสุขมาก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15231. นายวรีะ ดุมกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15232. นางฉววีรรณ อันทยัน โรงเรียนวดัโคกพรมต้ังตรงจิตร ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15233. นางวมิลวรรณ โลหติยา โรงเรียนวดัโคกพรมต้ังตรงจิตร ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15234. นางสํารอง เมี้ยนมิตร โรงเรียนวดัโคกพรมต้ังตรงจิตร ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15235. นางสาวอนงคแ อมรรัตนเศรษฐแ โรงเรียนวดัทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15236. นางอภญิญา เนียมกลาง โรงเรียนวดัทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15237. นางอมรทพิยแ พรหมพทิยายุทธ โรงเรียนวดัทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15238. นางอริษา ไกรฤกษแ โรงเรียนวดัทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15239. ดร.กัลยา คิดกอนทํา โรงเรียนวดับานดานคนคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15240. นางประนอม เลากลาง โรงเรียนวดับานดานคนคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15241. นางรัชนี วฒิุสม โรงเรียนวดับานดานคนคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15242. นางสาวประพศิ นามเข็ม โรงเรียนวดับานดานคนคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15243. นายบญุเลิศ นาคเมา โรงเรียนวดับานดานคนคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15244. นายสมพงษแ จําปาโพธิ์ โรงเรียนวดับานดานคนคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15245. นายสมศักด์ิ ชาติวรัีตนไตร โรงเรียนวดับานดานคนคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15246. นางพาณี ยนพมิาย โรงเรียนวดับานหนองบวัศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15247. นางเพยีรผจง ขอชวยกลาง โรงเรียนวดับานหนองบวัศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15248. นางกาญจนา ทองมี โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15249. นางเขมิกา พลูโภคา โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15250. นางทศันียแ จงหมื่นไวยแ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15251. นางธาริณี คลังสมบติั โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15252. นางนภสัวรรณ อุปศรี โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15253. นางนัฏชรี ต้ังประเสริฐ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15254. นางนันทพร แกวกระโทก โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15255. นางพรทพิยแ แจมเดชะศักด์ิ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15256. นางพชัรินทรแ นพคุณางกูล โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15257. นางพชีญา สารถี โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15258. นางมนัสชนัญ จันทรจิต โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15259. นางรุงลาวลัยแ ฉลาดการณแ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15260. นางวชัรวลี รายณสุข โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15261. นางวรุิณพร พนัธแสวสัด์ิ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15262. นางสมควร เจริญศรี โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15263. นางสมพศิ กองสุข โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15264. นางสมหมาย กุศลวงษแ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15265. นางสาวนงคราญ กันทรัพยแ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15266. นางสาวพจนา ศิริเจริญ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15267. นางสาวพรทพิยแ แซเฮง โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15268. นางสาวอุษา สุนันทารอด โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15269. นางสุดใจ ทพิเลิศ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15270. นางสุนันทา วเิวก โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15271. นางออยทพิยแ จันทรแล่ิม โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15272. นางอุดมพร ทบัสูงเนิน โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15273. นายเทดิพงศแ เชิงชัยภมูิ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15274. นายประสาน รุนใหม โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15275. นายพฒันพล นาคดิลก โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15276. นายวรีะชาติ กันกระโทก โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15277. นางศศิประภา พมิพแทองครบรีุ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15278. นางพชรนิดา แผนชีวติ โรงเรียนสวนหมอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15279. นางลิขิต อินทศร โรงเรียนสวนหมอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15280. นางสาววรณิดา คําพทิกัษแ โรงเรียนสวนหมอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15281. นางนิตติยา หวานสูงเนิน โรงเรียนสามัคคีรถไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15282. นางบหุงา พลูเฉลิม โรงเรียนสามัคคีรถไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15283. นางปฏญิญา รอดสิน โรงเรียนสามัคคีรถไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15284. นางศุภากร ชุมขุนทด โรงเรียนสามัคคีรถไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15285. นายพชิัย เกงขุนทด โรงเรียนสารสาสนแวเิทศนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15286. นางกนกลักษณแ บญุนาสําโรง โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15287. นางขวญัฤทยั ชวยเกิด โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15288. นางเจียมจิต โพธิท์อง โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15289. นางชมนาด เดือนกลาง โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15290. นางเตือนใจ สุนทรสุข โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15291. นางธญัยฉัตร รัชกฤต โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15292. นางปทติตา วรัชชัยการ โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15293. นางปวริศา ศรีธวุานนทแ โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15294. นางเปรมยุดา เหล็กกลาง โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15295. นางพชัรรัสมิ์ ภริูชโรจวฒันแ โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15296. นางพศินภา ถายานุวตัร โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15297. นางเพชรมาศ เจียมจังหรีด โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15298. นางรัตนา รัตนโชติ โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15299. นางเรณู เสาวรรณวงศา โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15300. นางวงศแเดือน มีทรัพยแ โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15301. นางวจิราภรณแ ฤกษแอราม โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15302. นางวชิราภรณแ วงศแวชิระ โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15303. นางศรีอรุณ บวัคําทมุ โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15304. นางสายสุนี สุระชน โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15305. นางสาวจุไรรัตนแ พงษแดนตรี โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15306. นางสาวภทัรภร ไชนมงคล โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15307. นางสาวอรทยั เกตุพดุซา โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15308. นางอัจฉรา กรใหม โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15309. นายพชิาญ จันทรแนาม โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15310. นายสุวทิยแ บญุรักษา โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15311. วาที่ ร.ต.จารุวตั กุลพฒันแ โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15312. นายศักด์ิ ซุนกลาง โรงเรียนสุขานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15313. นางชนานันทแ เชาวแพลกรัง โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15314. นางนันทนา มูลเอก โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15315. นางสาวพรทพิยแ โชติมโนธรรม โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15316. นางรัชนีกร อรุณรัตนแ โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15317. นางจรีพร บุงกระโทก โรงเรียนสุรนารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15318. นางนภาวรรณ มุงดี โรงเรียนสุรนารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15319. นางสาวมะลิวลัยแ นามใหม โรงเรียนสุรนารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15320. นางสาวมัทษมล พลคราม โรงเรียนสุรนารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15321. นางสาวเสาวลักษณแ ศรีมะเริง โรงเรียนสุรนารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15322. นางสาวนิติกรณแ มาลา โรงเรียนเสนานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15323. นางสาวรุจิรา วชิาเทพ โรงเรียนเสนานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15324. นางชนาทพิยแ แกวคําศรี โรงเรียนอนุบาลคายสุรนารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15325. นางปณิดา ชมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลคายสุรนารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15326. นายมังกร ชวยสระนอย โรงเรียนอนุบาลตลาดแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15327. จาสิบเอกเกรียงศักด์ิ วงษแอุทศิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15328. นางกฤษดา เวาสันเทยีะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15329. นางกานดา เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15330. นางจิรประภา แนบพมิาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15331. นางจิราพร ศิริภทัรสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15332. นางธดิารัตนแ ยาสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15333. นางนพรัตนแ นอสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15334. นางบวัแกว รักษาแกว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15335. นางพรนรินทรแ โสวรรณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15336. นางพรรณี สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15337. นางพลูสุข สุปใญญเดชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15338. นางมะลิซอน พลีสิงหแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15339. นางยุพาพร เพยีรเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15340. นางยุภาพร งามเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15341. นางเยาวนาถ ศิลปชีวสันติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15342. นางวดี สถิตธรรมรัตนแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15343. นางวรางคณา วฒิุสิงหแชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15344. นางวรีวรรณแ พลสาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15345. นางวชัรา คุมบวั โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15346. นางวภิา แกวปานกัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15347. นางวลิาวณัยแ ชัยประทมุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15348. นางศศิธร แหยงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15349. นางศิริรัตนแ พริิยะโรจนแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15350. นางศิวพร เหวขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15351. นางสมร นาระหดั โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15352. นางสรอยเพชร วงษแอุทศิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15353. นางสายชล ผาสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15354. นางสาวนลินรัตนแ ชางทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15355. นางสาวพสิมัย สถิตนิลรัตนแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15356. นางสาวภาณี ศรีหทยั โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15357. นางสาวมานี อีหมั่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15358. นางสาวสริดาภรณแ เปีๆยมศิลป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15359. นางสาวสุจิตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15360. นางสาวสุมิตรา ดังขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15361. นางสาวสุรางคแรัตนแ วรีะแพทยแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15362. นางสาวองิคแเกตณแ จันทรวรีะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15363. นางสําเนียง พรหมดํา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15364. นางสุดารัตนแ แสนศรีแกว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15365. นางสุภคัศิริ จตุรโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15366. นางสุภญิญา จันณรงคแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15367. นางสุวรรณา กุลพนัธแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15368. นางสุวมิล กระอาจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15369. นางเสาวณียแ อนันตโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15370. นางอัจฉรา ดามพวรรณวงศแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15371. นางอัญชุลี อัญชันบตุร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15372. นางอาภรณแ เปรมปรีด์ิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15373. นายธนกร วราวทิยาวฒิุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15374. นายธรีะ กุลวงษแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15375. นายวฒันา กระอาจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15376. นายสิทธกิร ยันตะพนัธแ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15377. นางนภสันันทแ วฒิุจรัสธาํรงคแ โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15378. นายทววีฒันแ ภาสะศิระวฒันแ โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15379. นางพรพมิล เกิดกระโทก โรงเรียนอนุบาลวดัสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15380. นางสาวยุพาพร ถิ่นพดุซา โรงเรียนอนุบาลวดัสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15381. นางขัตติยา ปฏภิาณพงษแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15382. นางคณิตตา ประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15383. นางจุฑารัตนแ ศรีวโิรจนแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15384. นางฉัตฑริกา ทรวงโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15385. นางนันทวดี ศรีพรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15386. นางปราณี มิ่งศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15387. นางพรชฎา ประมูลจักโก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15388. นางสาวชอลดา ปานแจง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15389. นางสาวณฐพร ประมูลจักโก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15390. นางสาวนันทวรรณ นันทนารมณแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15391. นางสาวเบญจมาศ บอน้ําเชี่ยว โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15392. นางสาวปรียแนนัทแ ลองจํานงคแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15393. นางสาวปยิมาศ คําหลา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15394. นางสาวปณุยวรีแ สุวรรณวศิลกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15395. นางสาวพนิดา แกนสําโรง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15396. นางสาวเพลินพิศ กาจณรงคแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15397. นางสาวมลิ นากเกิดพะเนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15398. นางสาวมัลลิกา ทพิยแสาคร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15399. นางสาวยุภาพร เทพสุริยานนทแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15400. นางสาวรุสรา วชิาจารยแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15401. นางสาวลัดดาวัลยแ พึ่งทอง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15402. นางสาววนิชา สืบสุข โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15403. นางสาวอรุณี สมหมื่นไวย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15404. นางสาวอังคณา พุมหมื่นไวย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15405. นางสุนทรี พลอยรัตนแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15406. นางอัมพร ศรีวชิา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15407. นางอุทยัวรรณ นามกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15408. นางเอมอร เถียรชนํา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15409. นายกรกนก ชาตะสุวจันานนทแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15410. นายจีระวฒันแ เกียรติชูวงศแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15411. นายตระการ แสนแกว โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15412. นายพจนแมงคล ผาดรุงเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑



418

15413. นายพทิกัษแ จันทรบตุร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15414. นายภมุรินทรแ รอสูงเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15415. นายยุทธพงษแ ศรีหาพล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15416. นายละเอียด พุมพู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15417. นายสมบรูณแ สุขชัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15418. นายอดิศักด์ิ สลางสิงหแ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15419. นางธาริณี หมายชื่น โรงเรียนอางหนองแหนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15420. นางยุพวลัล์ิ บรูณะโสภณ โรงเรียนอางหนองแหนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15421. นางลําใย คุณลาน โรงเรียนอางหนองแหนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15422. นางสมคิด ไกรบํารุง โรงเรียนอางหนองแหนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15423. นางตรีภทัร แพงพงศแ โรงเรียนอางหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15424. นางทศันียแ เปนิสูงเนิน โรงเรียนอางหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15425. นางทพิวลัยแ เทยีนถาวร โรงเรียนอางหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15426. นางธวลัรัตนแ สถิตธวสุิทธิ์ โรงเรียนอางหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15427. นางพศิมัย เลิศฤทธพิงศแ โรงเรียนอางหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15428. นางรําเพย คุมบวั โรงเรียนอางหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15429. นางสุนทรา ทองนิ่ม โรงเรียนอางหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15430. นางจิตรลดา ไกรสน วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15431. นางจีราพร บณุยฤทธชิัยกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15432. นางนิรวรรณ จินดามาตยแ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15433. นางพชันี ศรีเมืองบญุ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15434. นางยุวดี เขาโคกกรวด วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15435. นางวนัเพญ็ การุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15436. นางสายสุรียแ สุริยะกาญจนแ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15437. นางสาวฐิติพร นิลฉายรัตนแ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15438. นางสาวนงนภสั ถิรวรรณแ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15439. นางสาวปุญญาพัฒนแ รัตนสันเทยีะ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15440. นางสาวรักคณา เวชยางกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15441. นางสาวสุวรรณรักษแ หอมจะบก วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15442. นางสาวอมรรัตนแ บญุตา วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15443. นางสุทธดา เพช็รพมิาย วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15444. นายณัฐพชัรแ สินธนวบิลู วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15445. นายสุธน ชัยมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนชิการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15446. นางสาวสุพรรณี พทุธานุเลิศสิกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนิชยการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15447. นางหทยัรัตนแ แซะจอหอ วทิยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนิชยการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15448. นายเสถียร เจียนครบรีุ วทิยาลัยเทคโนโลยีชางกลพนิชยการนครราชสีมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15449. นางสาวดวงรัตนแ สายบตุร วทิยาลัยเทคโนโลยีมารียแบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑
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15450. นางสาวนิรมล ศักด์ิศรีวฒันา วทิยาลัยเทคโนโลยีมารียแบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15451. นางสาวมาลินี ยศจิตตแ วทิยาลัยเทคโนโลยีมารียแบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15452. นางสาวเยาวลักษณแ นาคดิลก วทิยาลัยเทคโนโลยีมารียแบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15453. นางสาววนัเพญ็ วชิัยสุชาติ วทิยาลัยเทคโนโลยีมารียแบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15454. นางสาวอมรีภรณแ สมจริง วทิยาลัยเทคโนโลยีมารียแบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15455. นายพชิิต ศรีลอม วทิยาลัยเทคโนโลยีมารียแบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15456. นางนิตยา กนิษฐแ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15457. นายปรีชา กําพฒุกลาง สพป.นครราชสีมา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15458. นายไพศาล ประทมุวงศแ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15459. นายสมศักด์ิ เผ่ือนงูเหลือม สพป.นครราชสีมา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15460. นางพจนียแ พงศแธนนนทแ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15461. นางสุนันทา พทุธวรรณะ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15462. นายไพรวลัยแ วนัทนา สพป.นครราชสีมา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๑

15463. นางกนกจิตตแ หลาบนอก โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15464. นางคนางคแนาฎ ทบัทะมาศ โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15465. นางคนึงนิจ อุทธสิงหแ โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15466. นางทศันียแ มิ่งสูงเนิน โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15467. นางพชัรินทรแ โกกะพนัธแ โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15468. นางมนทชิา มีบญุ โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15469. นางเยาวรัตนแ รัชพงศแชญานนทแ โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15470. นางรจนา แซแต โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15471. นางสาวจีรภา การปลูก โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15472. นางสาวนารถวลี ทรายเพชร โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15473. นางสาวนิตยา ดวงจันทรแ โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15474. นางสาวประกอบกจิ รักษสิทธิ์ โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15475. นางสาวปาริชาติ สิงหกมลศึก โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15476. นางสาวพชิญแสินี ปะทปีะ โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15477. นางอุบลรัตนแ อินทรวเิชียร โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15478. นายวชิัย ศรีสุทโธ โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15479. นายวโิรจนแ อาจอํานวย โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15480. นายศุภณัฏฐแ หงษแวจิิตปรีชา โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15481. นายอิสระ สุธมีีชัยกุล โรงเรียนเกงเต็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15482. นางสุดใจ รัตนประภาวรรณ โรงเรียนโคกวงัวนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15483. นางอุรา จั้นอรัญ โรงเรียนโคกวงัวนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15484. นางวารุณี บญุญพาพงศแ โรงเรียนจักราชราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15485. นางสาวเพญ็แข จรรยาประเสริฐ โรงเรียนจักราชราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15486. นางสาวภสัรา ตุมสูงเนิน โรงเรียนจักราชราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15487. นางอัมพร ถาสอสุด โรงเรียนจักราชราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15488. นางอําไพ จีบโพธิ์ โรงเรียนจักราชราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15489. นางเอ็มอร หงํากระโทก โรงเรียนจักราชราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15490. นางธญัชนก คุณยัง โรงเรียนชลประทานนาตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15491. นางรมิตา สีมาพล โรงเรียนชลประทานนาตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15492. นางศิริกุล เอกวงษา โรงเรียนชลประทานนาตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15493. นางสาวศิริลักษณแ สัจจะศาสตรแ โรงเรียนชลประทานนาตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15494. วาที่ รอยตรีดนวุัศ ไชยสงคแ โรงเรียนชลประทานนาตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15495. นางเดือนฉาย แกวปรือ โรงเรียนชลประทานบานกอโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15496. นางนิตยา สรอยกระโทก โรงเรียนชลประทานบานกอโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15497. นางมณีรัตนแ เชื่อมกลาง โรงเรียนชลประทานบานกอโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15498. นางสาวกนกชนก ตะโพวญิโู โรงเรียนชลประทานบานกอโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15499. นายวรวธุ อยูมงคล โรงเรียนชลประทานบานกอโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15500. นางวนิดา ขมโคกกรวด โรงเรียนชาติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15501. นางสมพร เกิดแสงรัตนแ โรงเรียนชาติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15502. นางสมมัก เชียงเครือ โรงเรียนชาติวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15503. นางขันทอง สีมวงงาม โรงเรียนชุมชนบานทบัสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15504. นางจุไรรัตนแ แกวสีทา โรงเรียนชุมชนบานทบัสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15505. นางลาวรรณ บบุผามาลา โรงเรียนชุมชนบานทบัสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15506. นายวษิณุพงษแ แปลกผักแวน โรงเรียนชุมชนบานทบัสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15507. นางวาสนา มาตกลาง โรงเรียนชุมชนบานบสุามัคคีพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15508. นางสาวฉันทนา บรรจงใหม โรงเรียนชุมชนบานบสุามัคคีพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15509. นายเทพฤทธิ์ นาศรี โรงเรียนชุมชนบานบสุามัคคีพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15510. สิบเอกสงา จองทองหลาง โรงเรียนชุมชนบานบสุามัคคีพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15511. นางคนึง ปติิสุรเดช โรงเรียนชุมชนพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15512. นางนิรมล กาจกระโทก โรงเรียนชุมชนพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15513. นางประทปี อธพิรหม โรงเรียนชุมชนพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15514. นางคุรุวรรณ วรีะชัยรัตนา โรงเรียนชุมชนวดัรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15515. นางอินทริา คอนงูเหลือม โรงเรียนชุมชนวดัรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15516. นายศิริ คอนงูเหลือม โรงเรียนชุมชนวดัรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15517. นางนิติญา นิเรียงรมยแ โรงเรียนชุมชนสวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15518. นายเซีย นิเรียงรัมยแ โรงเรียนชุมชนสวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15519. นางทวี โคขุนทด โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15520. นางทศันียแ ปรอยกระโทก โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15521. นางรัศมี ดีเสมอ โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15522. นางลําพอง มินขุนทด โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15523. นางวรนุช เกิดกระโทก โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15524. นางศุภกร เจริญสันเทยีะ โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15525. นางสมพร หรัิญมูล โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15526. นางสาวเกษร แตวกระโทก โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15527. นางสาวเตือนใจ กรุยกระโทก โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15528. นางสาววษิา เขียงกระโทก โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15529. นางสาวอนงคแ แซกัง โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15530. นางสุพนิ ทมกระโทก โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15531. นางอํานวย พระเดชพงษแ โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15532. นายเดชพล จันทรแผอง โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15533. นางกฤชภร แกวประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15534. นายภพธนา ปิๆนนาค โรงเรียนโชคชัยพรหมบตุรบริหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15535. นางจันทรแเพญ็ กองกิจ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15536. นางจิดาภา เถกิงศรี โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15537. นางเฉลิมศรี วาปกีัง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15538. นางฐิติพร ประจํา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15539. นางเพชรา ประทมุเทา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15540. นางมลิวลัยแ พงศแรพภีทัร โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15541. นางยุพนิ แดงสงา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15542. นางศิริรัตนแ นาคทองหลาง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15543. นางสาวณัฐพิชชา เสารแศรี โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15544. นางสาวดวงฤดี ลาจันทกึ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15545. นางสาวนันทพนัธแ งามวงศแ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15546. นางสาวยุพนิ แสงนวล โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15547. นางสาวรัศมี จันทรแหอม โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15548. นางสาวอรทยั จรูญกีรตินันทแ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15549. นายเฉลียว วาปกีัง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15550. นายชัยสิทธิ์ เทนิสะเกษ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15551. นายบณัฑิต จูมผา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15552. นายรัตนแติเขต จันทรแหอม โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15553. นายวฒันา ปาละวงษแ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15554. นายสมดุล วาปทีะ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15555. นายอนันตแ ดามะดัน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15556. นายอนุรักษแ โพธิโ์พน โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15557. นางสาวละออ ปใ็นทอง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15558. นางสาวเพชรสมใจ ศิลปแสง โรงเรียนเทยีมนครวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15559. นางสาวสุชาดา ชัยรัตนแ โรงเรียนเทยีมนครวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15560. นางสาวสุลาลัย สินสุพรรณแ โรงเรียนเทยีมนครวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15561. นายทรงศักด์ิ จันทะเรือง โรงเรียนเทยีมนครวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15562. นายสมเด็จ ภญิโญยาง โรงเรียนเทยีมนครวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15563. นางสาวหนูเล็ก ทแีสงแดง โรงเรียนไทรทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15564. นางสุมาลี เหลามะดัน โรงเรียนไทรทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15565. นายดํารงชัย ทองพนัธแ โรงเรียนโนนตาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15566. นางพณันิดา กุมภะ โรงเรียนบานกันผม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15567. นางคณิตา ระติเดช โรงเรียนบานกูโกสียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15568. นางสุจาริน พนัธแสวสัด์ิ โรงเรียนบานกูโกสียแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15569. นางเทพี พนัธรัุตนแ โรงเรียนบานขี้ตุน(แหลงจะหลุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15570. นางพวงทอง ดอกกระโทก โรงเรียนบานขี้ตุน(แหลงจะหลุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15571. นางรันดร นิวติัเจริญจิต โรงเรียนบานขี้ตุน(แหลงจะหลุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15572. นางรําพงึ กล่ินกลาง โรงเรียนบานขี้ตุน(แหลงจะหลุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15573. นางสาวบญุชู สังเกตุ โรงเรียนบานขี้ตุน(แหลงจะหลุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15574. นางสุนันทา สงาเนตร โรงเรียนบานขี้ตุน(แหลงจะหลุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15575. นายสหสั วฤิทธิช์ัย โรงเรียนบานขี้ตุน(แหลงจะหลุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15576. นายอาษา เขมะวบิลูยแ โรงเรียนบานขี้ตุน(แหลงจะหลุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15577. นางเจือจันทนแ แปนูกระโทก โรงเรียนบานคลองกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15578. นางสาวนิสรา ขันธแโพธิน์อย โรงเรียนบานคลองสารเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15579. นางนงเยาวแ ชาญบญัชี โรงเรียนบานโคกพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15580. นายสุวทิยแ สุภารียแ โรงเรียนบานโคกพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15581. นางสุจินดา โชคทรัพยแ โรงเรียนบานโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15582. นายประจักษแ กิ่งสันเทยีะ โรงเรียนบานโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15583. นางวรรณดี ดอกบวั โรงเรียนบานชองโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15584. นายบรรจบ เรียมริมมะดัน โรงเรียนบานชองโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15585. นางนวลอนงคแ อาจวชิัย โรงเรียนบานซับตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15586. นายมานะ ถอนสันเทยีะ โรงเรียนบานซับตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15587. นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ โรงเรียนบานซับตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15588. นางจุฑารัตนแ บทุธจิักรแ โรงเรียนบานดงพลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15589. นางสราญรัตนแ ชิโกศรี โรงเรียนบานดงพลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15590. นายภาณุวฒันแ บทุธจิักรแ โรงเรียนบานดงพลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15591. นางแจม สุดกระโทก โรงเรียนบานดอนเกตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15592. นางสุธรรมา สืบอนันตแ โรงเรียนบานดอนเกตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15593. นางสาววไิล ดํารงกิจ โรงเรียนบานดอนพราหมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15594. นางสุธาลักษณแ ธปูทองหลาง โรงเรียนบานดอนพราหมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15595. นางสุวภทัร ปลอดกระโทก โรงเรียนบานดอนพราหมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15596. สิบเอกหญิงอนงคแ เปๅนกระโทก โรงเรียนบานดอนพราหมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15597. นายอํานาจ บรรจงรอด โรงเรียนบานดอนพราหมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15598. นางเนตรนภา โขลนกระโทก โรงเรียนบานดานเกวยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15599. นายธวชัชัย ใครกระโทก โรงเรียนบานดานเกวยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15600. นายนรเศรษฐแ วงษแจรรยาพร โรงเรียนบานดานเกวยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15601. นายประภาศ อุปากุล โรงเรียนบานดานเกวยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15602. นางกุหลาบ สุวรรณะ โรงเรียนบานดานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15603. นางขวญัเมือง ดอกคํา โรงเรียนบานดานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15604. นางวชัรา สลางสิงหแ โรงเรียนบานดานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15605. นางสมบรูณแ เย็นเพชร โรงเรียนบานดานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15606. นางสุนียแ เดชครอง โรงเรียนบานดานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15607. นางสุรียแ ตุนาค โรงเรียนบานดานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15608. นายประสิทธิ์ เดชครอง โรงเรียนบานดานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15609. นางกานตแพชิชา นาศรี โรงเรียนบานตะกุดเครือปลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15610. นางญาณทพิยแ เดนกลาง โรงเรียนบานตะกุดเครือปลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15611. นางมาลินี ปล่ังกลาง โรงเรียนบานตะกุดเครือปลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15612. นางสาวจุฑามาศ วงศแประทตั โรงเรียนบานตะกุดเครือปลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15613. นางอุดมลักษณแ อบทองหลาง โรงเรียนบานตะกุดเครือปลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15614. นายสนิท อบทองหลาง โรงเรียนบานตะกุดเครือปลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15615. นางวรรณี จตุพรม โรงเรียนบานตะแกรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15616. นายสําราญ ฝากไธสง โรงเรียนบานตะแกรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15617. นายสมดี พรหนองแสน โรงเรียนบานตะแกรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15618. นางพมิพแลดา แวงวรรณ โรงเรียนบานตูมราษฎรแบรูณะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15619. นางภทัรพร ศรีมงคล โรงเรียนบานตูมราษฎรแบรูณะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15620. นางแสงอรุณี จันจําปา โรงเรียนบานตูมราษฎรแบรูณะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15621. นายธเนศ สูติปใญญา โรงเรียนบานตูมราษฎรแบรูณะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15622. นางสาวสุพชิญา เคากระโทก โรงเรียนบานทาเยี่ยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15623. นายชัยเรียน กุลเกษ โรงเรียนบานทาเยี่ยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15624. นายดาวดึงสแ พมิสาร โรงเรียนบานทาเยี่ยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15625. นางสุรัชพร ศรีโพธิ์ โรงเรียนบานทาลาดขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15626. นางจริญญา เวยีงสีมา โรงเรียนบานทาล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15627. นางราตรี ลวกไธสง โรงเรียนบานทาล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15628. นางสาวบณัฑิตา กลุมจันทกึ โรงเรียนบานทาล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15629. นางกฤติยา สันติภคัพงศแ โรงเรียนบานทาอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15630. นางกฤษณา สายกระสุน โรงเรียนบานทาอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15631. นางจุฑาพร อุปากุล โรงเรียนบานทาอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15632. นางนภสัชล ปรีติกุล โรงเรียนบานทาอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15633. นางประทนิ ติสันเทยีะ โรงเรียนบานทาอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15634. นางวรรณา โดงพมิาย โรงเรียนบานทาอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15635. นางวาสนา แกลงกระโทก โรงเรียนบานทาอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15636. นางสุภา อนันตศีล โรงเรียนบานทาอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15637. นางอัมพวรรณ สิงคเสลิต โรงเรียนบานทาอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15638. นางสาวจฬุาพัฒนแ มณีสุวรรณแ โรงเรียนบานทุงหวัขวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15639. นายภาคภมูิ รักษแภกัดี โรงเรียนบานทุงหวัขวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15640. นางรัญจวน ซอนกล่ิน โรงเรียนบานนาตะคุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15641. นางอาภาวรรณ ศรีวงศแศา โรงเรียนบานนาตะคุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15642. นายอุดร พนมศรี โรงเรียนบานนาตะคุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15643. นายสุนันทแ คํากอง โรงเรียนบานนาตาวงษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15644. นางจารุนิภา ชลธารฤทธา โรงเรียนบานโนนตาพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15645. นางไพเราะ ทศิกระโทก โรงเรียนบานโนนตาพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15646. นายบญุลํ้า สงคราม โรงเรียนบานโนนตาพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15647. นายรังสรรคแ เพง็แจมศรี โรงเรียนบานโนนตาพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15648. นายโสภา คํารินทรแ โรงเรียนบานโนนตาพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15649. นางจารุณี วาทไธสง โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15650. นางนันทยิา เวยีงสีมา โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15651. นายชัยยา กลางสวสัด์ิ โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15652. นายทม วรรณทะมาศ โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15653. นายพศิิษฏแ โลไธสง โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15654. นายสมาน เนาวะดี โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15655. นายอาริยะ วาทไธสง โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15656. นางสาวรุงทพิยแ ชื่นรี โรงเรียนบานโนนทะยุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15657. นางสุนันทา สุขขาวพงศแ โรงเรียนบานโนนทะยุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15658. นางสมนึก ทวาผักแวน โรงเรียนบานโนนปอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15659. นางอุไร เงินพลับพลา โรงเรียนบานโนนปอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15660. นางนวลจันทรแ กองกระโทก โรงเรียนบานโนนพฤกษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15661. นางเยาวลักษณแ พงษแพเิดช โรงเรียนบานโนนพฤกษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15662. นางลําเพย ใจเจริญ โรงเรียนบานโนนพฤกษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15663. นางสาววนิดา อุดรวงศแ โรงเรียนบานโนนพฤกษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15664. นายสุรศักด์ิ หงํากระโทก โรงเรียนบานโนนพฤกษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15665. นางสาววริศรา แกวแกมเกษ โรงเรียนบานโนนพะไล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15666. นางนันทชิา จิรศักด์ิ โรงเรียนบานโนนเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15667. นางปรารถนา พรประเสริฐ โรงเรียนบานโนนเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15668. นายสุพจนแ ติสันเทยีะ โรงเรียนบานโนนเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15669. นางพวงเพชร แสงปล้ืมภริมยแ โรงเรียนบานบงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15670. นางพรีญา กิ่งสันเทยีะ โรงเรียนบานบงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15671. นางสาวเตือนใจ เกราะกระโทก โรงเรียนบานบงึไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15672. นางสาวบญุเรือน ดุลยติธรรม โรงเรียนบานบงึไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15673. นางสาวมยุรียแ เนตรศิลานนทแ โรงเรียนบานบงึไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15674. นางพยอม บวัผันสระนอย โรงเรียนบานบกุระโทก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15675. นางพมิพแชนก กรวยสวสัด์ิ โรงเรียนบานบกุระโทก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15676. นางวนัทนา พทัธลงกรณแ โรงเรียนบานบกุระโทก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15677. นางสมมาศ จรัญกลาง โรงเรียนบานบกุระโทก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15678. นางสาวอริสศรา โพธิช์ัยเลิศ โรงเรียนบานบกุระโทก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15679. นางอุไร ธรรมโชติ โรงเรียนบานบกุระโทก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15680. นางอุไร จงจอหอ โรงเรียนบานบกุระโทก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15681. นายศรายุธ จรรยาจารุวงศแ โรงเรียนบานบกุระโทก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15682. นางจิตราภรณแ สุขบงกช โรงเรียนบานปอพราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15683. นางยุพนิ อินทรประเสริฐ โรงเรียนบานปอพราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15684. นางวมิลรัตนแ แสนยามาศ โรงเรียนบานปอพราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15685. นายดําเกิง เงินพลับพลา โรงเรียนบานปอพราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15686. นางปาริฉัตร แตงกระโทก โรงเรียนบานพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15687. นายสมศักด์ิ ดวงกระโทก โรงเรียนบานพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15688. นางจุฑาทพิยแ บวัคลาย โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15689. นางศิริพร จันทรแเพญ็ โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15690. นางสมชิด แสนรัมยแ โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15691. นางสาวปยิะวดี คําหลา โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15692. นางสุดชีวนั ชมกลาง โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15693. นายอนุพนัธุแ อุตสาหกุล โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15694. นางจุรียแพร จันทรภาส โรงเรียนบานพชิิตคเชนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15695. นางวรางคณา เอี่ยมสอาด โรงเรียนบานพชิิตคเชนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15696. นางสุจินดา นวลหงษแ โรงเรียนบานพชิิตคเชนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15697. นางสุดาวลัยแ ศิริจํารัส โรงเรียนบานพชิิตคเชนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15698. นางอุบล ดําเอี่ยม โรงเรียนบานพชิิตคเชนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15699. นายเพทาย ทศันขจรกุล โรงเรียนบานพชิิตคเชนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15700. นายวชัรินทรแ ชาญเวช โรงเรียนบานพชิิตคเชนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15701. นายสุวสันตแ วรรณคํา โรงเรียนบานพชิิตคเชนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15702. นายสมชัย สันติภคัพงศแ โรงเรียนบานพชิิตคเชนทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15703. นางประไพ หนไธสง โรงเรียนบานเมืองรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15704. นายสุระชัย ไมหอม โรงเรียนบานเมืองรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15705. นางภทัรา แสงพรหม โรงเรียนบานละกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15706. นางมารยาท ศรีโคตร โรงเรียนบานละกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15707. นายววิฒันแ ศรีโคตร โรงเรียนบานละกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15708. นายจีระศักด์ิ จําปาโพธิ์ โรงเรียนบานละกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒



426

15709. นายวรจักร ซาสันเทยีะ โรงเรียนบานละลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15710. นางประไพรัตนแ ลีสีคํา โรงเรียนบานลุงเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15711. นางวทณิา ปฺุกทะเล โรงเรียนบานลุงเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15712. นางศรีชมภู ทรวงโพธิ์ โรงเรียนบานลุงเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15713. นางสาวปยิะนุช ประจวง โรงเรียนบานลุงเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15714. นางอมริศา เทยีมกล่ินทอง โรงเรียนบานลุงเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15715. นายเฉลิมชัย เทยีมกล่ินทอง โรงเรียนบานลุงเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15716. นายนิยม เรืองคง โรงเรียนบานลุงเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15717. นายสราวธุ รุณชัยศรี โรงเรียนบานลุงเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15718. นายสมบรูณแ ทองสิทธิ์ โรงเรียนบานลุงเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15719. นายพนัธุแธชั ยอดสังวาลยแ โรงเรียนบานสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15720. นายรัชต ศรีสุระ โรงเรียนบานสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15721. วาที่รอยตรีหญิงสายตา คําสิงหแนอก โรงเรียนบานสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15722. นางเนตรนภา ลอวแเรนซแ โรงเรียนบานสระมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15723. นางบรรจง พรรณหาญ โรงเรียนบานสระมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15724. นางสาวเอมอชัฌา บตุรอุดม โรงเรียนบานสระมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15725. นายเกษม โมรัษเฐียร โรงเรียนบานสระมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15726. นายฉลอง กอบเกษ โรงเรียนบานสวนหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15727. นายไพบลูยแ วงศแนาม โรงเรียนบานสวนหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15728. นายไกรสร วชิัยโย โรงเรียนบานสวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15729. นางประกอบ คงเมือง โรงเรียนบานโสง(คุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15730. นางละเอียด ดุลยติธรรม โรงเรียนบานโสง(คุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15731. นางสมพงษแ ปานเกิด โรงเรียนบานโสง(คุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15732. นางสําราญ พุมเกาะ โรงเรียนบานโสง(คุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15733. นางสุภาวดี พรมมา โรงเรียนบานโสง(คุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15734. นางโฉมยงคแ เนื่องกระโทก โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15735. นางรวรัีศมแ ศิริปรุ โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15736. นางราตรี เบอืนกระโทก โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15737. นางสวางจิต อาจกระโทก โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15738. นางสุณิสา แมนมงคล โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15739. นางอัมพร แกวทองคํา โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15740. นายพรีะกาจ แมนมงคล โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15741. นางภทัรพร อินทา โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15742. นางสาวงามตา เจียรกุล โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15743. นายศุภดิษฐแ บญุเรือง โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15744. นางนงเยาวแ เพด็ทะเล โรงเรียนบานหนองจระเขหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15745. นางสุกัญญา แนวจําปา โรงเรียนบานหนองจระเขหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15746. นายสุริยา แสนทาว โรงเรียนบานหนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15747. นางอัญชุลี เคียงรัมยแ โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15748. นายวญัณะชัย ฤทธิไ์ธสง โรงเรียนบานหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15749. นายบญุจง เอี่ยมกลาง โรงเรียนบานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15750. นางสาวศิจติราภรณแ ทพิยแนางรอง โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15751. นายสมจิต สมานรักษแ โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15752. นายวรรณษา ชิตรัตถา โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15753. นางบวัชุม บญุมาหนองคู โรงเรียนบานหนองนกกวกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15754. นางวไลลักษณแ อางลี โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15755. นางอุไร โพธิช์ัย โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15756. นางเรณู ถุนนอก โรงเรียนบานหนองบวักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15757. นางอังคนา สุดใจ โรงเรียนบานหนองบวักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15758. นางวราวฒิุ ชะมังกลาง โรงเรียนบานหนองบวักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15759. นางสาวสุภดิา เหลาลาภะ โรงเรียนบานหนองบนุนาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15760. นายเฉลิมศักด์ิ โกมารกุล ณ นคร โรงเรียนบานหนองบนุนาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15761. นายพสิิษฐแ ทพิยแนางรอง โรงเรียนบานหนองบนุนาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15762. นางพรทพิยแ บวัคํา โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15763. นายพฒันพงศแ คําจันวงศแษา โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15764. นายมานิต พานิช โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15765. นายสากล พนัธแสวสัด์ิ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15766. นางประภสัสร ขันติจิตร โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15767. นางสําเนียง เชษฐศิริ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15768. นายอดุลยแ ขันติจิตร โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15769. นายสุวทิยแ จงสูงเนิน โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15770. นางเยาวมาลยแ คนรู โรงเรียนบานหนองพลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15771. นายวฒิุกร คนรู โรงเรียนบานหนองพลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15772. นายศักดา ทองดี โรงเรียนบานหนองโพดเพชรพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15773. นางปยิะกุล พวัอมรพงศแ โรงเรียนบานหนองโพดเพชรพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15774. นายสมพร หาญโกย โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15775. นางวรัญญา พบกระโทก โรงเรียนบานหนองไมไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15776. นางสาวพกิุล เทศผอง โรงเรียนบานหนองไมไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15777. นายสราวธุ กรองกระโทก โรงเรียนบานหนองไมไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15778. นายอนุชิต ปวุงกระโทก โรงเรียนบานหนองไมไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15779. นางญาณิศา พมิพแเชื้อ โรงเรียนบานหนองลูกควาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15780. นางใจทพิยแ ดานกระโทก โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15781. นางปยิะมาศ บญุยะมัย โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15782. นางพวงเพญ็ แสนทาว โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15783. นางสรีวรรณ แปะกระโทก โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15784. นายรัศมี พลารักษแ โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15785. นางสาววรรณา ดวงสีทอง โรงเรียนบานหนองสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15786. สิบตํารวจเอกสงา แกวพมิพรม โรงเรียนบานหนองสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15787. นายศุภฤกษแ พลายงาม โรงเรียนบานหนองสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15788. นางจุฑารัตนแ คงนันทะ โรงเรียนบานหนองหวัแรด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15789. นางประนอม ตระการเกียรติ โรงเรียนบานหนองหวัแรด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15790. นางพชัรา บญุยะมัย โรงเรียนบานหนองหวัแรด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15791. นางยุพนิ ยอดดําเนิน โรงเรียนบานหนองหวัแรด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15792. นางสาวจุฑามาศ ทาคํา โรงเรียนบานหนองหวัแรด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15793. นางสาวปใญณิศา กาญจนแอนุกูล โรงเรียนบานหนองหวัแรด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15794. นางสาวศุภากร เทยีบโพธิ์ โรงเรียนบานหนองหวัแรด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15795. นายไพบลูยแ ปนิะถา โรงเรียนบานหลุงตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15796. นางกาญจนา ปใญญาศิริสกุล โรงเรียนบานหลุงประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15797. นางเฉล่ีย เหลาด้ิม โรงเรียนบานหลุงประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15798. นางดุษณี ชัยมีแรง โรงเรียนบานหลุงประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15799. นางวรดาภา สันติวรกูล โรงเรียนบานหลุงประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15800. นางสาวมาลัย กองมะลี โรงเรียนบานหลุงประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15801. นายธงชัย ปดิตาละเพ โรงเรียนบานหลุงประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15802. นางเกษรา ชนะเพยี โรงเรียนบานหวยปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15803. นางยุพารัตนแ รบศึก โรงเรียนบานหวัทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15804. นางสาวเบญญา คํามะเริง โรงเรียนบานหวัทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15805. นายบญุนํา การกรณแ โรงเรียนบานหวัทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15806. นางสาวพูนพิศมัย เปีๆยมสุวรรณ โรงเรียนบานหวัทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15807. นางลักษณแกมล กอคุณพพิฒันแ โรงเรียนบานหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15808. นางสาวบหุลัน ออนทะเล โรงเรียนบานหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15809. นายเฉลิมพดั แซจึง โรงเรียนบานหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15810. นางสมหมาย เสริมสุข โรงเรียนบานหนิดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15811. นางสวาง มีสูงเนิน โรงเรียนบานหนิดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15812. นายธวชัชัย พทิกัษแสกุลรัตนแ โรงเรียนบานหนิดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15813. นางภคัจิรา พฒันมานะการ โรงเรียนบานใหมไทยเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15814. นายสาธติ ล้ิมเจริญพรชัย โรงเรียนบานใหมไทยเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15815. นายสุรัช คบขุนทด โรงเรียนบานใหมไทยเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15816. นางเนาวรัตนแ ทวดสุวรรณแ โรงเรียนภทูองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15817. นางอัญชลิกา บตุตะกะ โรงเรียนภทูองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15818. นางพรมรินทรแ ชูกล่ิน โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15819. นายเจษฎา สุปใญญเดชา โรงเรียนลุงถอนราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15820. นางเพญ็แข ตลอดนอก โรงเรียนวดัพะโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15821. นางสาวสุรีพร กรวดสูงเนิน โรงเรียนวดัหนองนกคุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15822. นายอรรถสฤษธแ ทองดีนอก โรงเรียนวดัหนองนกคุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15823. นางศิรารัตนแ คลองการ โรงเรียนวดัหนองนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15824. นางสาวกอบภร ศรีสงคราม โรงเรียนวดัหนองนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15825. นางสาวระพพีรรณ กะริงกะรอบ โรงเรียนวดัหนองนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15826. นางปราณี วริิยะ โรงเรียนวดัหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15827. นางพชัรี ฝอดสูงเนิน โรงเรียนวดัหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15828. นางวาสนา วชัรพงศแ โรงเรียนวดัหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15829. นางสาวละมัย สานคลอง โรงเรียนวดัหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15830. นายวเิชียร ทองแจม โรงเรียนวดัหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15831. นายสงา เสียดกลาง โรงเรียนวดัหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15832. นางเกสร สุนทรวฒันแ โรงเรียนวดัเหมสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15833. นางสาวดุจฤดี ใชชาง โรงเรียนวดัเหมสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15834. นางสุขจิตร มีชื่อ โรงเรียนวดัเหมสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15835. นายณรงคแศักด์ิ เปรมกมล โรงเรียนวดัเหมสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15836. นายสุนัย บรรจงรอด โรงเรียนสมบรูณแวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15837. นางจุฑาทพิยแ สาพมิาย โรงเรียนสมบรูณแวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15838. นางกอบเกื้อ สังฆมณี โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15839. นางดรุณี เนตรผล โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15840. นางเนตรชนก ทรวงโพธิ์ โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15841. นางบญุเรือน บวัแดง โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15842. นางปิๆนทอง เนตรกลาง โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15843. นางสาวสมพศิ สายไพศรี โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15844. นางสําเนียง ประสพโชค โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15845. นายนิคม โชติกลาง โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15846. นายบญุสม กลายกลาง โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15847. นายวเิชียร จําปาโพธิ์ โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15848. นายสุวชิชแ แกวโกมุท โรงเรียนสมานมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15849. นางประภาพนัธแ จงกระโทก โรงเรียนสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15850. นางนงนุช ทองเหลือง โรงเรียนเสมาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15851. นางศิริพร บญุชู โรงเรียนเสมาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15852. นางสาวจิราภา นาศรี โรงเรียนเสมาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15853. นายประจวบ เลิศไธสง โรงเรียนเสมาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15854. นายสุบนิ ศรีนครานุรักษแ โรงเรียนเสมาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15855. นายอนนทแ หาญโกรธา โรงเรียนเสมาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15856. นายวรีชัช นิลทวี โรงเรียนหนองชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒
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15857. นางเต็มดวง หวงัปรุงกลาง โรงเรียนหนองมวงหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15858. นางสาวนันทนา มูลวนัดี โรงเรียนหนองมวงหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15859. นางสุภาพร ธรรมธรุะ โรงเรียนหนองมวงหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15860. นางโชติภา บรรจงรอด โรงเรียนอนุบาลทาชางเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15861. นางมาลี ตะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลทาชางเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15862. นางยุวดี วงศแสงา โรงเรียนอนุบาลทาชางเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15863. นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตนแ โรงเรียนอนุบาลมณีราฎษรแคณาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15864. นางรัศมี ครุธาโรจนแ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎรแคณาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15865. นางวจันา เพช็รสุข โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎรแคณาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15866. นางสาวสุภาพร มณีสัย โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎรแคณาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15867. นางสาวอมรรัตนแ เชิญรัมยแ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎรแคณาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15868. นางสุจิตรา สังขแเสวี โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎรแคณาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15869. นางสุวรรณี สันติธรรมการ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎรแคณาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15870. นางสมพร จันทรแประกอบ โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15871. นายสุนทร เอี่ยมอําไพ โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15872. นางสาวมรกต วฒันศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15873. นางรุงระพี เสนาคลัง โรงเรียนอรพมิพแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15874. นางสาวนภัสกรณแ แจงหมื่นไวย โรงเรียนอรพมิพแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15875. นางสาวสายสมร เพิ่มพลู โรงเรียนอรพมิพแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15876. นายประสงคแ อิงชัยภมูิ โรงเรียนอรพมิพแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15877. นายสิงหแทอง แทนกระโทก โรงเรียนอรพมิพแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15878. นางแสงอรุณ รัตนศฤงคแ โรงเรียนอํานวยศิลปสารกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15879. นายชวนากร บวัแดง โรงเรียนอํานวยศิลปสารกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15880. นายนิติธร ทองภบูาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15881. นายวรีพฒันแ อติโรจนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15882. นางจํารัส อุดมศักด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15883. นางพยอม รัตนาภรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15884. นางเพญ็ศรี เกิดเทอดวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15885. นายวฒิุชัย จันทะจร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๒

15886. นางกวติา อองพมิาย โรงเรียนครบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15887. นางชลฤดี แยมจินดา โรงเรียนครบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15888. นางนัยนแปพร รัตนธรินทรแ โรงเรียนครบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15889. นางวรนุช มอรแเซอรแ โรงเรียนครบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15890. นางวรัตติยา ตติยนันทกุล โรงเรียนครบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15891. นายไพบลูยแ วงศแทพิากร โรงเรียนครบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15892. วาที่ ร.ต.ดร.ภมูิ เพชรศักดาสิริ โรงเรียนครบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15893. นางกชกร กวางทอง โรงเรียนเจียรวนนทแอุทศิ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓
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15894. นายเทพพทิกัษแ อักษรสวางพงษแ โรงเรียนชุมชนบานนารากอรพมิพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15895. นางธรีพร คุณาธร โรงเรียนชุมชนบานเสิงเสาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15896. นางปาริณี คงคิด โรงเรียนชุมชนบานเสิงเสาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15897. นางวราภรณแ โสภกัดี โรงเรียนชุมชนบานเสิงเสาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15898. นางสาวจนัทรแจริา ฉอสันเทยีะ โรงเรียนชุมชนบานเสิงเสาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15899. นายดาวรุง ฉอสันเทยีะ โรงเรียนชุมชนบานเสิงเสาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15900. นายอุดม นาคหนองหาญ โรงเรียนชุมชนบานเสิงเสาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15901. นางนฤพรรณ สบายใจ โรงเรียนดานอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15902. นางบษุบา โปรงสูงเนิน โรงเรียนดานอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15903. นางพศิมัย ฉายขุนทด โรงเรียนดานอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15904. นางสุนทรี เวยีงสิมา โรงเรียนดานอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15905. นางสุพาเพญ็ รัตนแไธสง โรงเรียนดานอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15906. นายทองพนู ฉ่ําสระนอย โรงเรียนดานอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15907. นางกรภทัร คุณาธร โรงเรียนทาวสุรนารี(๒๕๒๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15908. นางพชัรินทรแ สายไพศรี โรงเรียนทาวสุรนารี(๒๕๒๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15909. นางยุพณิ เดชะยา โรงเรียนทาวสุรนารี(๒๕๒๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15910. นางสาวศศิวมิล ปานะบตุร โรงเรียนทาวสุรนารี(๒๕๒๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15911. นายวนิัย ลอมกระโทก โรงเรียนทาวสุรนารี(๒๕๒๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15912. นายปฏพิทัธแ ลบหนองบวั โรงเรียนธงชัยเหนือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15913. นายไพศาล จิตพทิกัษแกุล โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15914. นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ โรงเรียนบานโกรกหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15915. นางดวงรักษแ ณัฐครบรีุ โรงเรียนบานครบรีุโฆสิตวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15916. นางอภสันันทแ พฒิุนันทะโรจนแ โรงเรียนบานครบรีุนครธรรมโฆษติวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15917. นางจิตรลดา ซิวดอน โรงเรียนบานครบรีุนครธรรมโฆษติวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15918. นายประสิทธิ์ พเิศษ โรงเรียนบานคลองทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15919. นางสาวจริยา จันทราสา โรงเรียนบานคลองทเุรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15920. นางจันทะนา ชาญนอก โรงเรียนบานโคกกระชายโนนกุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15921. นางสุภาพร อัพภนัดร โรงเรียนบานโคกกระชายโนนกุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15922. นางอาภรณแ ดามาพงษแ โรงเรียนบานโคกกระชายโนนกุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15923. นายธวุนนทแ บาลโพธิ์ โรงเรียนบานโคกกระชายโนนกุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15924. นางสาวสรารัตนแ แกวเพชร โรงเรียนบานจอมทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15925. นางจรัสพร ภกัดีณรงคแ โรงเรียนบานซับกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15926. นางศิริพร ใบดํารงศักด์ิ โรงเรียนบานดอน(สหรัฐ-ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15927. นางสุพรรษา หนองทองทา โรงเรียนบานดอน(สหรัฐ-ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15928. นายสมชาย ใบดํารงศักด์ิ โรงเรียนบานดอน(สหรัฐ-ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15929. นายสําราญ ชมชื่น โรงเรียนบานดอน(สหรัฐ-ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15930. นางอุไรวรรณ วงศแทพิากร โรงเรียนบานดอนกรูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓
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15931. นางลัดดาวลัยแ พนัธุแเสนียแ โรงเรียนบานดอนแขวนประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15932. นางสาวหทัยรัตนแ อมฤก โรงเรียนบานดอนแขวนประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15933. นางสาวสายฝน เพชรศักดาศิริ โรงเรียนบานตะกุดโนนระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15934. นายเวยีน แสงทอง โรงเรียนบานทุงแขวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15935. นายสํารวย แซปใง โรงเรียนบานทุงแขวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15936. นายบญุชัย ฉันทะจํารัสศิลป โรงเรียนบานน้ําซับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15937. นายไพโรจนแ เกิดวชิัย โรงเรียนบานโนนสาวเอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15938. นางพชิญดา เกษตรบดี โรงเรียนบานบไุผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15939. นางสิริสุดา เดชชัยภมูิ โรงเรียนบานบไุผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15940. นางอนุชิดา นิธวิฒันแวงศแ โรงเรียนบานบไุผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15941. นางอุรุณา ทาประเสริฐ โรงเรียนบานบไุผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15942. นางภาณี เนื่องกระโทก โรงเรียนบานบมุะคา(ชาวไรสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15943. นายชูเกียรติ ซ่ือสัตยแ โรงเรียนบานบมุะคา(ชาวไรสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15944. นางสาวนิชาพร รัฐสมุทร โรงเรียนบานบหุวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15945. นางสาวศิริกัญญา สีนํามัง โรงเรียนบานบหุวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15946. นางนาฏญา ศิริกุลชัยวฒันา โรงเรียนบานประชาสันตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15947. นายสุปใญญา ศิริกุลชัยวฒันา โรงเรียนบานประชาสันตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15948. นายศิวเสก อุดมจิรโชติ โรงเรียนบานประชาสันตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15949. นางสาวนัฐวรา คุณโดน โรงเรียนบานปางไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15950. นางพงษแศิล ยิ้มกระโทก โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15951. นางมะลิวลัยแ แอมกระโทก โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15952. นางสาวเจนจิรา จันทรแพยัพ โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15953. นางอนุชญา ชมชื่น โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15954. นายสันติ จันจําปา โรงเรียนบานมาบตะโกเอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15955. นางกมลทพิยแ ลบแยม โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15956. นางจิราภรณแ ทองสุข โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15957. นางประนอม พทิกัษแเสนียแ โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15958. นางประยงคแ ศรีตะคุ โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15959. นางพชันี คําพทิกัษแ โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15960. นางพทัธนันทแ เสาะชุนทด โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15961. นางวานิรี จิระสุโข โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15962. นางสาวคนึงนิจ ฉิมณรงคแ โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15963. นางสาวพรีดา บญุเรือง โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15964. นางสาวศิริลักษณแ สุขพนัธแ โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15965. นางสาวโสรยา สายบรีุ โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15966. นางสุวดี จิระสุโข โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15967. นางอาภรณแ พมิพแพยัคฆแ โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓
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15968. นางอําไพ ทางไธสง โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15969. นายสมบรูณแ ชาญชัยศรี โรงเรียนบานเมืองปใกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15970. นางทติยาพร ปลอดกระโทก โรงเรียนบานราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15971. นางสาวนภสัสร ลอมกระโทก โรงเรียนบานราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15972. นายจงจิต จิตณรงคแ โรงเรียนบานราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15973. นายธาํรงคแศักด์ิ แดงทมุมา โรงเรียนบานราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15974. นางชุลีพร ถินสูงเนิน โรงเรียนบานราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15975. นางวารี วเิศษ โรงเรียนบานลําเพยีก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15976. นายณพณัฐสรณแ สิงหแโค โรงเรียนบานลําเพยีก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15977. นายอุดร ดีใหญ โรงเรียนบานลําเพยีก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15978. นางสาวเกษรา พทุธมงคล โรงเรียนบานวงัน้ําเขียว(พวงโพธิอ์ุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15979. นางอารมภแ ชุมกระโทก โรงเรียนบานวงัน้ําเขียว(พวงโพธิอ์ุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15980. นางสุพพตั ชมพพูวง โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15981. นางสาวพชัณี ฐิติวรการณแกูล โรงเรียนบานศาลเจาพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15982. นางสาววรีะวรรณ กอบวั โรงเรียนบานศาลเจาพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15983. นางสาวอิศรินทรแ จันทรแศรีรัตนแ โรงเรียนบานศาลเจาพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15984. นางอิสรียาภรณแ ศรีมะเริง โรงเรียนบานศาลเจาพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15985. นายเคล่ือน ขามจะโปะ โรงเรียนบานศาลเจาพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15986. นางนภาพร รสชา โรงเรียนบานสระตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15987. นางประเสริม เชิญกลาง โรงเรียนบานสระตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15988. นางพชัราภรณแ รัตนวงษา โรงเรียนบานสระตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15989. นายจรูญ ปานไธสง โรงเรียนบานสระตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15990. นายธนวฒันแ วรรณโชติวฒันแ โรงเรียนบานสระตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15991. นายสุภาพ สังทองหาว โรงเรียนบานสระตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15992. นายสุเมธ ชมนาวงั โรงเรียนบานสระตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15993. นางจุฑาทพิยแ ลาดกระโทก โรงเรียนบานสระประทปี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15994. นางเตือนจิต ปใกใต โรงเรียนบานสระประทปี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15995. นางสาวจุฑาลักษณแ ไลกระโทก โรงเรียนบานสระประทปี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15996. นางนนทพรรณ ศรีชัยรัตนแ โรงเรียนบานสุขไพบลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15997. นางธณภร ชื่นจิต โรงเรียนบานสุขัง(ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15998. นางธชัมาศ บษุรา โรงเรียนบานสุขัง(ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

15999. นางสาวอัญชลี นิลดีสระนอย โรงเรียนบานสุขัง(ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16000. นายชวภณ พานเมือง โรงเรียนบานโสมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16001. นางวลีลักษณแ จุฑารัตนากร โรงเรียนบานหนองตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16002. นางโชติกา สิงหาราโท โรงเรียนบานหนองตะเข-หนองตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16003. นางเนาวรัตนแ พรัิกษา โรงเรียนบานหนองตะเข-หนองตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16004. นางเปรมจิตร วองเกียรติไพศาล โรงเรียนบานหนองตะเข-หนองตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓
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16005. นางสมพศิ กิ่งจันทรแแกว โรงเรียนบานหนองตะเข-หนองตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16006. นางสาวน้ําออย สุรสีหแเรืองชัย โรงเรียนบานหนองตะเข-หนองตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16007. นายสุวทิยแ ดอนมงคล โรงเรียนบานหนองตะเข-หนองตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16008. นายสุรวฒิุ ปานเพช็ร โรงเรียนบานหนองตะเขหนองตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16009. นางเกษรา อัตถาวงศแ โรงเรียนบานหนองตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16010. นางจรัญญา นวลนิจ โรงเรียนบานหนองตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16011. นางผการัตนแ เรืองรัตนโชติ โรงเรียนบานหนองตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16012. นางสายรุง เชียรสระนอย โรงเรียนบานหนองตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16013. นายทปีกรณแ วโิมกขแรัตนแ โรงเรียนบานหนองตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16014. นางสุดาวดี แคะสูงเนิน โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16015. นายทวี ต้ังอั้น โรงเรียนบานหนองไผวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16016. นางผกามาศ ปใดสาโก โรงเรียนบานหนองไผใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16017. นางรําพนัธุแ ขาวเมืองนอย โรงเรียนบานหนองไผใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16018. นายกฤตภาส นิกรกุล โรงเรียนบานหนองไผใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16019. นายบญุธรรม โปรงสูงเนิน โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16020. นางกฤตติกา เตยดอน โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16021. นายชนะ เตยดอน โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16022. นางน้ําคาง ชุมชัย โรงเรียนบานหนองหลักศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16023. นางสาวนภัสวรรณ บญุที โรงเรียนบานหนองหลักศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16024. นางสุณิสา พมิพแทอง โรงเรียนบานหนองหลักศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16025. นายธรีะวฒันแ พมิพแทอง โรงเรียนบานหนองหลักศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16026. นายสมบติั ศรีเพช็ร โรงเรียนบานหนองหลักศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16027. นางดาวเรือง ทองสุ โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16028. นางนันทแนิชา วรรณโชติวฒันแ โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16029. นายบญัญัติ เจริญศิริ โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16030. นางปฏณิญา สายเพช็ร โรงเรียนบานหนองหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16031. นางสาวจุฬา ภกัดีณรงคแ โรงเรียนบานหนองหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16032. นายแคลว เมืองยศ โรงเรียนบานหนองหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16033. นางฉันทนา หลวงอินทรแ โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16034. นางศุภลักษณแ คลอดทองเพช็ร โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16035. นายสมพร พทิกัษแตระกูล โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16036. นางกรรณิการแ เกิดวชิัย โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16037. นางกันยารัตนแ พายสําโรง โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16038. นางฐิติรัตนแ ดวงแสง โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16039. นางณัฐอนัญญา รตาสิริจิรโชติ โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16040. นางทศันียแ สุภพล โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16041. นางทภิาพร บญุวฒันานุสรณแ โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓



435

16042. นางปภสักร สมสกุล โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16043. นางประพาฬรัตนแ แกวเกิด โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16044. นางไพวลัยแ เพง็ศิริ โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16045. นางภณัฑแธณัฐ จูมตะคุ โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16046. นางวาสนา หมวดโคกสูง โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16047. นางศุภากาญจนแ โอภาสพนัธแสิน โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16048. นางสาวเปรมปรีด์ิ จิตพทิกัษแกุล โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16049. นางสาวสุกัญญา ผันสระนอย โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16050. นางสุพรรณนียแ ปวณีาภรณแ โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16051. นางหทยัทพิยแ กลางบญุเรือง โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16052. นายลิขิต ยุพาเมืองปใก โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16053. นางวรรณา ธเรศพฤฒิกิจ โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16054. นายศักด์ิ วรีะพงษแ โรงเรียนปใกธงชัยชุณหะวณัวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16055. นางทองปใน จันทราดอน โรงเรียนโพธิท์องวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16056. นางมาลี จิรายุพงศแ โรงเรียนวดัพรหมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16057. นางสาวจุฑามาส แผวฉิมพลี โรงเรียนวดัพรหมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16058. นางสุวดี บญุญานุสิทธิ์ โรงเรียนวดัพรหมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16059. นายเกรียงศักด์ิ จันทรนิมะ โรงเรียนวดัไมเส่ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16060. นางธนิดา เจริญพจนแ โรงเรียนวดัหงษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16061. นางดวงจันทรแ โชติธรรมวาทนิ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16062. นายสุพล ตาคํา โรงเรียนสามัคคีประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16063. นายสุนทร ประดับจันทรแ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16064. นางสาวพชัรีภรณแ ธรรมประเสริฐ โรงเรียนหนองไผวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16065. นางสาวอํานวย ประหปุระโพธิ์ โรงเรียนหนองไผวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16066. นายณรงคแวทิยแ สังฆรัตนแ โรงเรียนหนองไผวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16067. นายสมคิด อินธแิสง โรงเรียนหนองไผวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16068. นายสมชาย แกวไพทลูยแ โรงเรียนหนองไผวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16069. นายปรีดี โสโป วดัไมเส่ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16070. นายววิรรธนแ วงศแสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16071. นางชื่นฤดี บตุะเขียว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16072. นางประภสัสร สิตวงษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16073. นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16074. นายเสนหแ หมายจากกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๓

16075. นางรุงทพิยแ สุภาโสตรแ โรงเรียนกมลวชิญแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16076. นางสาวยุธดิา แกวสงา โรงเรียนกมลวชิญแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16077. นางสาวศิริกัลยา โชติโคกสูง โรงเรียนกมลวชิญแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16078. นายทศันัย อมาตยแมนตรี โรงเรียนกมลวชิญแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16079. นางสาวไพรินทรแ สุสมบรูณแ โรงเรียนกมลวชิญแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16080. นางกชพรรณ ธนกุลกิตต์ิ โรงเรียนขนงพระใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16081. นางวลิาวลัยแ ปทมุปี โรงเรียนขนงพระใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16082. นางสาวแพรววงษแ ดวงมูล โรงเรียนขนงพระใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16083. นางสาววชิชุตา มิระสิงหแ โรงเรียนขนงพระใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16084. นายภวูดล คําพมิูล โรงเรียนขนงพระใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16085. นางสุวณี นนทแเรืองฤทธิ์ โรงเรียนคลองไทรวทิยาสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16086. นายอนุจิตร นนทแเรืองฤทธิ์ โรงเรียนคลองไทรวทิยาสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16087. นางปริญณา เจือจันทกึ โรงเรียนคีรีวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16088. นางราตรี แกวสมุทร โรงเรียนคีรีวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16089. นางสาวประภสัสร นามโฮง โรงเรียนคีรีวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16090. นางสาววนิดา ศรีไทย โรงเรียนคีรีวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16091. นายวทิยา เจือจันทกึ โรงเรียนคีรีวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16092. นายประชารัฐ วงศแขํา โรงเรียนคีรีวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16093. นางเบญจวรรณ ยืนยง โรงเรียนโคงยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16094. นางพศิพร อินทรแสวาง โรงเรียนโคงยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16095. นางวาสนา อวยสวสัด์ิ โรงเรียนเจียรวนนทแอุทศิ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16096. นายกฤษฎา แกวสิงหแ โรงเรียนเจียรวนนทแอุทศิ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16097. วาที่ ร.ต.สมศักด์ิ แตงนําศิริ โรงเรียนเจียรวนนทแอุทศิ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16098. นางสาวขันทอง จันทรแแสง โรงเรียนเซนตแโยเซฟศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16099. นางอรทยั เพยีซาย โรงเรียนเซนตแโยเซฟศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16100. นางอาภรณแ มาจันทรแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16101. นางจินตนา ตอโชติ โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16102. นางจุฑาภรณแ มูลวริิยกิจ โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16103. นางสาวสุภตัยา ธรีะวานิชยแ โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16104. นางสิดาพรรณ แสนประเสริฐ โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16105. นางแสงอรุณ วองวฒันากูล โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16106. นางโสมสัณฑแ ศรีสมพนัธุแ โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16107. นายเกษม ตอโชติ โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16108. นายสนิท จันศร โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16109. นางศรีนวล ชูพลกรัง โรงเรียนถนนมิตรภาพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16110. นางศรุตา เขียวหวาน โรงเรียนถนอมศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16111. นางสาวบญุญพร คงสุข โรงเรียนถนอมศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16112. นางสาวบุญศิริลักษณแ กันหา โรงเรียนถนอมศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16113. นายธงชัย พาชะใน โรงเรียนถนอมศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16114. นางกัญจนียแ แกวแหวน โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16115. นางฤทยัวรรณ อําภาพนัธแ โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16116. นางสาวเรไร คงวฒันา โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16117. นางสาวสิริกาญจนแ ไฝจันทกึ โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16118. นางสุจิตรา วรังษี โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16119. นางสุรีพร แพงแกว โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16120. นางเอื้อมจิตรแ บญุกุศล โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16121. นายธาํรงณแ วรังษี โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16122. นายบวัชี้ บญุกุศล โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16123. นายปใญญา แกวแหวน โรงเรียนทบั ๖ วทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16124. นางธญัลักษณแ คบดานกลาง โรงเรียนไทยวฒันาประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16125. นางพานิช เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนไทยวฒันาประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16126. นางรุงนภา โมฆะรัตนแ โรงเรียนไทยวฒันาประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16127. นางอรนุช มองพมิาย โรงเรียนไทยวฒันาประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16128. นางสาวศุภรัตนแ วงศแสวสัด์ิ โรงเรียนนาหวาไตรประชาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16129. นางอรวรรณแ เลิศสําโรง โรงเรียนนาหวาไตรประชาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16130. นายจารึก เลิศสําโรง โรงเรียนนาหวาไตรประชาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16131. นายปราโมทยแ สิงหวรวงศแ โรงเรียนนาหวาไตรประชาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16132. นางแสงอรุณ แสงทองสุข โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16133. นางภริมยแ แดนดี โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16134. นายชูชีพ แฟงมูล โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16135. นายวนัชัย ปอูมสุวรรณแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16136. นายวรัิติ ศรีเงินยวง โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16137. นางเกษแกว รับขวญั โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16138. นางเสาวภา ศรีดะดม โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16139. นายประธปี รับขวญั โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16140. นายวเิชียร ตอบกลาง โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16141. นางสายใจ ขาวหอม โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16142. นางสาวจิราพร วลสันเทยีะ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําตะคอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16143. นางกรกานดา ซายจันทกึ โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16144. นางพชัรินทรแ ราชพลเเสน โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16145. นางวรรดี พรมแสน โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16146. นางสาวกล่ินขจร เจียมเกาะ โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16147. นางสาววไิลพร คัดจันทกึ โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16148. นางสาวศิปภา กระจาย โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16149. นางสุดาวรรณแ ทองมนตแ โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16150. นางสุวชัรา ชลอาวาส โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16151. นายปรีชา ราชพลเเสน โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16152. นายไพโรจนแ แมนรักษา โรงเรียนนิยมมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16153. นางราตรี กลาสูงเนิน โรงเรียนโนนกราดสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16154. นางสาวศิริญญา สุโพธิคํ์า โรงเรียนโนนกราดสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16155. นายจิรยุทธ เพง็ลองตอง โรงเรียนโนนกราดสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16156. นางสุพฒัณี ทบัสูงเนิน โรงเรียนโนนคาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16157. นางพกิุล ออนปยุ โรงเรียนบานกุดขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16158. นางวรรณี กาฬสินธแ โรงเรียนบานกุดโงง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16159. นายจิรวฒันแ เยินสูงเนิน โรงเรียนบานกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16160. นางฐิติมา สมยศ โรงเรียนบานเขาวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16161. นางณัฐพร กังบู฿ โรงเรียนบานเขาวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16162. นางจินดา ฉับจันทกึ โรงเรียนบานคลองตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16163. นางทศัพร เดชะยา โรงเรียนบานคลองตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16164. นางรววิรรณ มีศิลป โรงเรียนบานคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16165. นางเลียม อุสาหะจิตตแ โรงเรียนบานคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16166. นางสรินทร แสนโคตร โรงเรียนบานคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16167. นางสาวศิริพร พวงเกตุ โรงเรียนบานคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16168. นายอุดร พรุิณ โรงเรียนบานคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16169. นางเกษร หาแกน โรงเรียนบานคลองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16170. นางเพชรภคัสรณแ แปนูนรินทรแ โรงเรียนบานคลองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16171. นางกฤษณา ปยิพทิยากร โรงเรียนบานซับตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16172. นางสาวทัศนแวรรณ ประจันตะเสน โรงเรียนบานซับตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16173. นายพศิิษฐแ ปยิพทิยากร โรงเรียนบานซับตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16174. นางนงคแนุช จอมเกาะ โรงเรียนบานซับใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16175. นางสาวกรรยา จิตฟุูง โรงเรียนบานซับใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16176. นายเฉลียว ปิๆนวเิศษ โรงเรียนบานซับใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16177. นางพชัรา วามะชาติ โรงเรียนบานซับเศรษฐี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16178. นายเพยีง ศรีดะดม โรงเรียนบานซับเศรษฐี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16179. นายธรีะพงษแ บรูพาชน โรงเรียนบานทะเล(เสมาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16180. นางกัลยา ประพนัธแอนุรักษแ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16181. นางปใทมาภรณแ คลองดี โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16182. นางพชัรินทรแ พลพงษแ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16183. นางสาวรัศมี แทนประยุทธ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16184. นายจําเนียร อาจขํา โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16185. นายดุสิต โกนสันเทยีะ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16186. นายสมพงษแ ลิมปจิักรแ โรงเรียนบานทุงสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16187. นางพลูทรัพยแ ชุบขึ้น โรงเรียนบานนา (ประสิทธิว์ทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16188. นางมยุรี วจิิตรไพศาล โรงเรียนบานนา (ประสิทธิว์ทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16189. นางวรัญญา สินธุแสังขแ โรงเรียนบานนา (ประสิทธิว์ทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16190. นายชํานาญ แกวคุณงาม โรงเรียนบานนา (ประสิทธิว์ทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16191. นายศุภชัย เทพวญิญากิจ โรงเรียนบานนา (ประสิทธิว์ทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16192. จาสิบเอกปราณีต เปนิสูงเนิน โรงเรียนบานนากลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16193. นางมาลัย ชมชื่น โรงเรียนบานนาใหญ(เสถียรราษฎรแรัฐผดุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16194. นางจารุนันทแ อินทกูล โรงเรียนบานโนนกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16195. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโพนทอง โรงเรียนบานโนนกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16196. นายสราวฒิุ วาจาดี โรงเรียนบานโนนกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16197. นายสุกิจ คมสัน โรงเรียนบานโนนกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16198. นายสุกิจ บวัคง โรงเรียนบานโนนกระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16199. นางดุษฎี ศิลปวศิาล โรงเรียนบานโนนกุมมิตรภาพที่ ๒๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16200. นางประกายมาศ วงศแวาสนแ โรงเรียนบานโนนกุมมิตรภาพที่ ๒๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16201. นางพรรณี ก่ําทอง โรงเรียนบานโนนกุมมิตรภาพที่ ๒๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16202. นางมลิวลัยแ ทบัทนั โรงเรียนบานโนนกุมมิตรภาพที่ ๒๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16203. นางลําดวน แซจิ๋ว โรงเรียนบานโนนกุมมิตรภาพที่ ๒๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16204. นางศรีสุดา คัมภริานนทแ โรงเรียนบานโนนกุมมิตรภาพที่ ๒๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16205. นางสาวรสสุคนธแ แสนศักด์ิ โรงเรียนบานโนนกุมมิตรภาพที่ ๒๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16206. นายถนอมศักด์ิ กระทุมนอก โรงเรียนบานโนนกุมมิตรภาพที่ ๒๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16207. นางอิสริยา ขอพวงกลาง โรงเรียนบานโนนเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16208. นางเดือนนภา พรมชน โรงเรียนบานบอทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16209. นางวนิดา มูลพนัธแ โรงเรียนบานบอทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16210. นางจิราพร โสรีกุล โรงเรียนบานบุงเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16211. นางพมิพแลดา ปใดโต โรงเรียนบานบุงเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16212. นายมนูญ เหนียวจันทกึ โรงเรียนบานบใุหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16213. นางสาวพรพนัธแ วนัศุกรแ โรงเรียนบานปากชอง (คุรุสามัคคี ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16214. นายจําเนียร พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานปางแก (สภาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16215. นายณรงคแ กิจสุภา โรงเรียนบานปางแก (สภาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16216. นายนิพนธแ เดชศิริ โรงเรียนบานปางแก (สภาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16217. นายบตุษา ยางทุง โรงเรียนบานปางแก (สภาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16218. นางสาวกมลชนก ค้ิวสูงเนิน โรงเรียนบานปางละกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16219. นางสาวเฉิดฉาย โยธะชัย โรงเรียนบานปางละกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16220. นางนภาพร ฤดีจรัสวลัยแ โรงเรียนบานปางละกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16221. นางประไพศรี ชิณวงศแ โรงเรียนบานปาุไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16222. นางพงษแลัดดา ชัยวเิชียร โรงเรียนบานปาุไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16223. นางเทพศิริ สบาย โรงเรียนบานมะเกลือเกา(ศาสนการบริรักษแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16224. นายชลทศิ แนวถาวร โรงเรียนบานมะเกลือใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16225. นางทพิยแวภิา กันทากาศ โรงเรียนบานมะคางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16226. นายขวญัชัย พรมแสน โรงเรียนบานมะคางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16227. นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนิน โรงเรียนบานไรโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16228. นางกิ่งกาญจนแ สุขะปรเมษฐ โรงเรียนบานลาดบวัขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16229. นางสมพร ศิริโชติ โรงเรียนบานลาดบวัขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16230. นางสมหมาย กิตติภทัรชัย โรงเรียนบานลาดบวัขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16231. นางสาวจํานรรจา พวงพลิา โรงเรียนบานวงักระสวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16232. นายนิกร ธานีวรรณ โรงเรียนบานวงักระสวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16233. นางธนิกา กรีธาพล โรงเรียนบานวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16234. นางขวญัจิตร  สุวรรณแดวง ทําจะดี โรงเรียนบานวงัโรงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16235. นางศรีวไิล ดีใหม โรงเรียนบานวงัโรงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16236. นางสาวขนิษฐา สระสูงเนิน โรงเรียนบานวงัโรงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16237. นายฉัตรชัย ธรรมชาติ โรงเรียนบานโศกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16238. นางปยินันทแ เปๅนสูงเนิน โรงเรียนบานสระเพลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16239. นางสาวกรรณิการแ วงศแสอน โรงเรียนบานสระเพลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16240. นายสุมิตตแ อินทรแสวาง โรงเรียนบานสลักใด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16241. นางอนงคแ เยินสูงเนิน โรงเรียนบานสองคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16242. นางฐานิตา วงษา โรงเรียนบานสอยดาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16243. นางสมพร ภริมยแชม โรงเรียนบานหนองกะทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16244. นางสุภาพร สุทธปิระภา โรงเรียนบานหนองกะทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16245. นายถวลัยแ ภริมยแชม โรงเรียนบานหนองกะทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16246. นางวรนุช พลรัตนแ โรงเรียนบานหนองขวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16247. นางวนัเพญ็ เอี่ยมรอด โรงเรียนบานหนองขวางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16248. นางศุภมาส วนัทอง โรงเรียนบานหนองคุมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16249. นางสาวพชัรา โมราบตุร โรงเรียนบานหนองคุมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16250. นางสาวบุญประกอบ ศรีวรมยแ โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16251. นางโสภาภรณแ โรจนแพทยแ โรงเรียนบานหนองซอมตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16252. นายสุนทร แจมจันทรแ โรงเรียนบานหนองซอมตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16253. นางณัฐกูล เนียมจอย โรงเรียนบานหนองตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16254. นางวภิารัตนแ สาทอง โรงเรียนบานหนองตาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16255. นางสาวพรพมิล อนุรักษา โรงเรียนบานหนองตาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16256. นางสุรินทรแ บวัคํา โรงเรียนบานหนองตาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16257. นายวฒิุ พรหมรัตนไพศาล โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16258. นางศุภรดา วนิัยโรจนแ โรงเรียนบานหนองบวันอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16259. นางสุมาลี ชอบสูงเนิน โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16260. นางณภคั จันทรแเกิด โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16261. นางนุชจรี กันเนื่อง โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16262. นางสายบวั หวงัชวยกลาง โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16263. นางสาวพรนารายณแ ตนสมบรูณแ โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16264. นางสาวสุภาพ กองจริต โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16265. นายปรีดา วนัยวน โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16266. นายวบิลูยแ ทองอราม โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16267. วาที่ ร.ต.หรัิญยแ ศรีสมบติั โรงเรียนบานหนองมะคา (ทองศรีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16268. นางปใทมพร รังไสยแกมลธร โรงเรียนบานหนองสลักได คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16269. นางสินีนาถ ปใญจศิล โรงเรียนบานหนองสลักได คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16270. นางจารุมาศ เทพวญิญากิจ โรงเรียนบานหนองสาหราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16271. นางสุภาพ ศรีสังวาลยแ โรงเรียนบานหนองสาหราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16272. นางสาวดรุณี หอจันทกึ โรงเรียนบานหนองหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16273. นางสาววรรณรัตนแ รุงเรือง โรงเรียนบานหนองหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16274. นางอภญิญา เกษมพร โรงเรียนบานหนองหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16275. นายจัตวชิญแ เหล็กกลา โรงเรียนบานหนองหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16276. นายวรัิตนแ เลิศไพรัตนแ โรงเรียนบานหนองหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16277. นางเบญจวรรณ ผิวเมืองปใก โรงเรียนบานหนองหาน(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16278. นางสารภี บบุผาพรมราช โรงเรียนบานหนองหาน(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16279. นายเจนพจนแ ยกบตัร โรงเรียนบานหนองหาน(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16280. นายวรีะศักด์ิ สนสูงเนิน โรงเรียนบานหนองหาน(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16281. นางจามรี วรสุนทร โรงเรียนบานหมูสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16282. นางสาวมาลี บญุไชย โรงเรียนบานหมูสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16283. นายมงคล สุขสอน โรงเรียนบานหมูสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16284. นางจิราพร เมสูงเนิน โรงเรียนบานหนั (วฒิุวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16285. นางสาคร พนัธุแแกว โรงเรียนบานหนั (วฒิุวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16286. นายเพทาย เทยีมคํา โรงเรียนบานหนั (วฒิุวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16287. นางผุสดี กระจางจิตร โรงเรียนบานหนิดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16288. นางมัลลิกา รามมะมะ โรงเรียนบานหนิดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16289. นางสมจิตร สายบญุลี โรงเรียนบานใหม (ประชาอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16290. นางสุปรีดา ถนอมพดุซา โรงเรียนบานใหม (ประชาอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16291. นางนุชรดา ชุมสันเทยีะ โรงเรียนบานใหมสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16292. นางบญุเรียน เหลืองทวผีล โรงเรียนบานใหมสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16293. นางพรรณี แฟงมูล โรงเรียนบานใหมสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16294. นางอาภรณแ กระจางโพธิ์ โรงเรียนบานใหมสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16295. นางอินทริา หลาอัมพร โรงเรียนบานใหมสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16296. นายธรีะ โชติกลาง โรงเรียนบานใหมสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16297. นายนัฐพงศแ เถาะสูงเนิน โรงเรียนบานใหมสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16298. วาที่ ร.ต.ปรีชา พุมลําเจียก โรงเรียนเบทาโกรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16299. นางชูจิต สุขพมิาย โรงเรียนประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16300. นางวาสนา เหตุอาหลี โรงเรียนประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16301. นางศิริรัตนแ แกวแกมขุน โรงเรียนประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16302. นางสมพศิ ศิริโภคานนทแ โรงเรียนประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16303. นางสายสมร จารวฒันแ โรงเรียนประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16304. นางสุดา พทุธวิยั โรงเรียนประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16305. นายชูชีพ นฤสุข โรงเรียนประชาราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16306. นางแพรวรรณ พลจันทกึ โรงเรียนประสารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16307. นางรจนา โตจะโปะ โรงเรียนประสารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16308. นางละมอม ชูชะนะ โรงเรียนประสารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16309. นางสาวสุวรรณี ทาชัย โรงเรียนประสารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16310. นางปานฤดี วองงามอนันตแ โรงเรียนพรพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16311. นางกัลยา รังสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16312. นางเติมศรี สอนบญุชู โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16313. นางนิศารัตนแ เกษรประทมุ โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16314. นางประพณิ จํารัสบญุ โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16315. นางมะลิษา มงคลกุล โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16316. นางเยาวเรศ สิงหแจันทกึ โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16317. นางสาวกฤษณา เหนียวจันทกึ โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16318. นางสาวนิ่มนวล กฤษณสุวรรณ โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16319. นางสาวสุดารัตนแ ถินสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16320. นางสาวสุดารัตนแ นารถสูงเนิน โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16321. นางสุภสั พทิกัษแพนู โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16322. นายสนั่น ล้ิมสัสนานนทแ โรงเรียนมงคลกุลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16323. นางปานใจ แกวบตุรดี โรงเรียนมารดาดรุณีรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16324. นางสาวภทัราพร ไชยชมภู โรงเรียนมารดาดรุณีรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16325. นางสาวสายใจ เตมิราช โรงเรียนมารดาดรุณีรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16326. นายอภชิาติ จูมแพง โรงเรียนมารดาดรุณีรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16327. นางบญุเรือง ตอบกลาง โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16328. นางมัชฌิมา สิงหะแสนยาพงษแ โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16329. นางยาใจ ปานศรีพงษแ โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16330. นางรัศมีเพญ็ นันทกุล โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16331. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนิน โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16332. นางสาวภณัฑิลา สาสวน โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16333. นางสุนันทแ เจริญสุขสมบรูณแ โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16334. นางอรุณณี จงปใ็น โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16335. นายสุระสิทธิ์ รุงแสง โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16336. นายชัย บติัสูงเนิน โรงเรียนระดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16337. นางกิตติมาพร เถียรกระโทก โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16338. นางจินนะวรรณแ รักศรี โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16339. นางจิรวรรณ คํ่าสูงเนิน โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16340. นางจิรวฒันแ ดาวดี โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16341. นางจุฑามาส ออนวงษแ โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16342. นางจุมทอง สมรักษแ โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16343. นางณัฐชยา เนินกลาง โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16344. นางน้ําทพิยแ ทวนขุนทด โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16345. นางปยิะมาศ โสระสิงหแ โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16346. นางพรรณราย เชื้อเกตุ โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16347. นางพนูทรัพยแ สงคราม โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16348. นางรัตนา จันทากาศ โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16349. นางวยิดา จันทรแดวง โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16350. นางสมบรูณแ ชามะลิ โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16351. นางสาวธัญวรัตนแ โพธเิดช โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16352. นางสาวนฤมล แกววเิศษ โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16353. นางสาวพรรณี นาเมืองรักษแ โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16354. นางสาวพวงเพญ็ เยี่ยงอยางสุริยา โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16355. นางสาวลัดดา แสนสูงเนิน โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16356. นางสาววไิล เปร้ียวกระโทก โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16357. นางสาววไิลวรรณ อนุฤทธิ์ โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16358. นางสาวอรทยั สุวรรณดี โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16359. นางอนันตา พาที โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16360. นางอารียแ แขกสูงเนิน โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16361. นายธนาคาร วฒันะสุข โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16362. นายบญุรวม พชิัย โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16363. นายยุทธศักด์ิ ชุมศรี โรงเรียนรุงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16364. นางจารุภทัร สาคร โรงเรียนเรืองศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16365. นางบงัอร แดงสูงเนิน โรงเรียนเรืองศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16366. นางสาวพชัณียแ บญุพฒันแ โรงเรียนเรืองศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16367. นางสาวมาลัยทิพยแ แกมชัยภมูิ โรงเรียนเรืองศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16368. นางอัมพร ล้ีเจริญ โรงเรียนเรืองศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16369. นางวรัิถญา อุทยั โรงเรียนวฒันวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16370. นางศศิภา ทองทพิยแ โรงเรียนวฒันวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16371. นางสุทธภา กิจสุภา โรงเรียนวฒันวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16372. นายทรงศักด์ิ โสระสิงหแ โรงเรียนวดับนัไดมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16373. นางกิ่งแกว ไพโรจนแ โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16374. นางจันดี สิงหแประสาทพร โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16375. นางจินดา พกิุล โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16376. นางเถาวลัยแ วทีอง โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16377. นางเรืองรัตนแ เล้ียงอักษร โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16378. นางวนัทนา เผือกผาสุข โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16379. นางสมนึก บวัคง โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16380. นางสาววภิา แสนรัมยแ โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16381. นางสาวหฤทยั กลีบกมล โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16382. นางอาจารียแ ชาติเชยแดง โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16383. นางอําไพ นิลลอม โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16384. นายจิตติ โรจนะบรุานนทแ โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16385. นายอุทยั นิลลอม โรงเรียนวดัมิตรภาพวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16386. นางชวลัรัตนแ แกวสุรินทรแ โรงเรียนวดัวชิราลงกรณวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16387. นางนิภาพร ศรีสารคาม โรงเรียนวดัวชิราลงกรณวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16388. นางรัชนีบลูยแ ทองแยม โรงเรียนวดัวชิราลงกรณวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16389. นางสาวสายทิพยแ จิตรโชติ โรงเรียนวดัวชิราลงกรณวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16390. นางสุภทัรา ศรีสมบติั โรงเรียนวดัวชิราลงกรณวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16391. นางพรจิต ทรวงทองหลาง โรงเรียนวดัวชิราลงกรณวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16392. นางฐิตารียแ ปิๆนสันเทยีะ โรงเรียนสัญลักษณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16393. นางพทัธนันทแ ดารา โรงเรียนสัญลักษณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16394. นางอริสรากรณแ สหฐิตาธรรม โรงเรียนสัญลักษณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16395. นางอุทยั แกววไิล โรงเรียนสัญลักษณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16396. นายปใณณวชิญแ เถื่อนพงัเทยีม โรงเรียนสัญลักษณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16397. นางชินธญัญา บรรจงจัด โรงเรียนสันติพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16398. นางพาณี แกวบตุรา โรงเรียนสันติพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16399. นางสาวพชัราพร อุดมทรัพยแ โรงเรียนเสนารัฐวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16400. นางสาวศุภดิา สระบวัทอง โรงเรียนเสนารัฐวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16401. นายไพรัตนแ รัฐเมือง โรงเรียนเสนารัฐวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16402. นางขนิษฐา ธนูศร โรงเรียนแสงสุริยาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16403. นางจุไรรัตนแ บวัธรรม โรงเรียนแสงสุริยาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16404. นางสาวพรทพิยแ พรเพง็ โรงเรียนแสงสุริยาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16405. นางสาวศรัณยา แสงหวัชาง โรงเรียนแสงสุริยาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16406. นางสุนียแ โลหแสุวรรณ โรงเรียนแสงสุริยาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16407. นางไสลทพิยแ คุมพล โรงเรียนแสงสุริยาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16408. นางรัชนีพร สุริยวงศแ โรงเรียนแสงสุริยาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16409. นางโชติกา เกียรติกิรติกานตแ โรงเรียนหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16410. นางนงลักษณแ ทองกอนสิงหแ โรงเรียนหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16411. นางบษุบง ตองหวาน โรงเรียนหนองแวงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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16412. นายณัชพล ตองหวาน โรงเรียนหนองแวงพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16413. นางสาวมาลัย จรรยาวภิา โรงเรียนแหลมทองวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16414. นางปราณี สุริยะโยธนิ โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16415. นางศศิธร สุดแดน โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16416. นางสาวจุฑารัตนแ แสวงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16417. นางสาวชลธชิา พฒันจุรีพนัธแ โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16418. นางสาวฐิติวรดา พฒันจุรีพนัธแ โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16419. นางสาวนุชศิรา ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16420. นางสาวใบเฟนิ ซอสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16421. นางสาวประดับรัตนแ พมิพแใส โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16422. นางสาวปราณีต ชางสีดา โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16423. นางสาวรววิรรณ สุขวงคแ โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16424. นางสาวสุภาวดี สุขสําราญ โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16425. นายชยุตพงศแ พฒันจุรีพนัธแ โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16426. นายมนตรี พฒันจุรีพนัธแ โรงเรียนอนุบาลจุรีพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16427. นางดวงใจ รุงแสง โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16428. นางสุกานดา แมนรักษา โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16429. นางสุธาทพิยแ ทนุทวศีีลศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16430. นางบงัอร ทองจํารัส วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16431. นางวนัดี สุรพฒันชาติ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16432. นางสาวจําเลียง คลายสุริยา วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16433. นางสาวธญัรดี สําอางคแกูล วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16434. นางสาวนภาพร เพยีรสรางสรร วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16435. นางสาวประไพ สงเสริม วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16436. นางสุชาดา เปาวฒันกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16437. นางแอปเปิ็ล เงินเส็ง วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16438. นายเฉลิมพล จิตรหนัก วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16439. นายไตรรงคแ แสงสวาง วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16440. นายสมพร ทวนขุนทด วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16441. นางภทัราวรรณ สอนสา วทิยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภแเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16442. นายอธพิฒันแ พกุกะณะสุต วทิยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภแเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16443. นายเติมศักด์ิ เศวตศิริกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภแเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16444. นางสาวมนทริา ภกัดีณรงคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16445. นางโสริญา เอียดจุย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๔

16446. นางปาวณิา อรามเรือง โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16447. นางรัตนาพร ธรรมจารี โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16448. นางสุดาภรณแ เพยีซาย โรงเรียนชุมชนบานกุดมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕
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16449. นางจารุกานตแ นรินทรแ โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16450. นางจีรพร คงชุมชื่น โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16451. นางชูศรี วชัรวศิิษฏแ โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16452. นางนฤมล จักรแกว โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16453. นางเนรัญชลา หวงัประสพกลาง โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16454. นางบญุธรรม ชนะภยั โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16455. นางรังสิยา กลึงกลางดอน โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16456. นางรัตนา ขุดโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16457. นางสุวมิล มรกต โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16458. นายกฤตธนกร อาจจอหอ โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16459. นายภมูิภทัร พกัเย็น โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16460. นางแคทลียา ชนะจอหอ โรงเรียนชุมชนบานดานจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16461. นางรัชนีวรรณ มาตรโคกสูง โรงเรียนชุมชนบานดานจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16462. นางออมใจ สิงหแสนยาพงษแ โรงเรียนชุมชนบานดานจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16463. นางฉัตรทพิยแ จรกลาง โรงเรียนชุมชนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16464. นางบญุสม พลิารัตนแ โรงเรียนชุมชนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16465. นางสมเมือง ศรีนอก โรงเรียนชุมชนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16466. นางสาวเสาวภาคยแ ศักด์ิสันเทยีะ โรงเรียนชุมชนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16467. นางวลัภา กิตติทนนทแชัย โรงเรียนชุมชนบานหนองไขน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16468. นางสาวกุหลาบ ฟอกสันเทยีะ โรงเรียนชุมชนหนองหวัฟาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16469. นางสาวจารุวรรณ ดวงนอก โรงเรียนชุมชนหนองหวัฟาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16470. นางดวงมณี สําลีดานกลาง โรงเรียนดอนน้ําใสวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16471. นางนภาภรณแ เพยีมะลัง โรงเรียนดอนน้ําใสวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16472. นางเพลินใจ คมสันเทยีะ โรงเรียนดอนน้ําใสวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16473. นางศุภกานตแ แดงมะลัง โรงเรียนดอนน้ําใสวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16474. นางสมสิน ขันตะคุ โรงเรียนดอนน้ําใสวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16475. นายพล เวยีงสันเทยีะ โรงเรียนดอนน้ําใสวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16476. นายไพฑูรยแ สุขีสนธิ์ โรงเรียนดอนน้ําใสวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16477. นางชุลีรัตนแ เกิดมั่นคง โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16478. นางฐิติวรรณ เพชรนอก โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16479. นางถนอม คงเชี่ยวชาญ โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16480. นางเรวดี พกัเย็น โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16481. นางสงศรี บริรักษแกุลธร โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16482. นางสาวกลอยใจ เคียนขุนทด โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16483. นางสาวนภาพร ชางทํา โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16484. นางสาวสมทรง นอยเจริญ โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16485. นางสาวสุณียแรัตนแ เปสันเทยีะ โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕
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16486. นางสาวสุทธิรักษแ คงสุข โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16487. นางสาวสุรีรัตนแ พนัชนะ โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16488. นางสุภาวดี เจ็กนอก โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16489. นายกิตติพงศแ สินขุนทด โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16490. นายสมพร ศรีวพิฒันแ โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16491. นายอาทติยแ ไกวลัเกศบศุยแ โรงเรียนดานขุนทด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16492. นางเกตแกว พรหมหมื่นไวย โรงเรียนโนนไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16493. นางนุชนารถ ศรีวงศแ โรงเรียนโนนไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16494. นางบษุบา เพยีกขุนทด โรงเรียนโนนไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16495. นางยุรพนิ อรัญเวศ โรงเรียนโนนไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16496. นางศิริพรรณ สุขีสนธิ์ โรงเรียนโนนไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16497. นางขวญัใจ กลาหาญ โรงเรียนบวัปุุนสันเทยีะอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16498. นายบรรจงศักด์ิ งามประเสริฐ โรงเรียนบานกระดาน (รัฐประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16499. นายสมเกียรติ กานขุนทด โรงเรียนบานกุดโดก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16500. นางสาวอัมพร พรหมไทย โรงเรียนบานกุดสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16501. นางบงัอร คงมั่น โรงเรียนบานกุมพะยาหนองกระทุมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16502. นางสาวอรรณพ ฐานวเิศษ โรงเรียนบานกุมพะยาหนองกระทุมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16503. นายศิริพงษแ โมสูงเนิน โรงเรียนบานกุมพะยาหนองกระทุมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16504. นายอุดร งามสวาง โรงเรียนบานกุมพะยาหนองกระทุมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16505. นางชมนาถ เตาปใ็น โรงเรียนบานครึมมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16506. นางวาสนา วริิยะกูล โรงเรียนบานครึมมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16507. นางสาวสายฝน เปรมวชิิต โรงเรียนบานคลองขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16508. นางกิตติมาพร หงษแขุนทด โรงเรียนบานคลองแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16509. นางเบญจมาภรณแ โงสันเทยีะ โรงเรียนบานคลองแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16510. นางประกาศ กวดสันเทยีะ โรงเรียนบานคลองแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16511. นายการุณ กวดสันเทยีะ โรงเรียนบานคลองแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16512. นายอมร สังฆบตุร โรงเรียนบานคลองแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16513. นางประคอง เนตรสูงเนิน โรงเรียนบานคายทะยิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16514. นางสุพชิฌายแ นาคะดํารงวรรณ โรงเรียนบานคายทะยิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16515. นางจิดาภา บญุพริิยากร โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16516. นางสาวฉัตรพร ใยมะเริง โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16517. นางอุษา ศรีโพธิ์ โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16518. นางอารียแ จรโคกกรวด โรงเรียนบานโคกแฝก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16519. นางอรุณรัตนแ จุติตรี โรงเรียนบานโคกหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16520. นางสาวสุพตัรา เชิดกฤษ โรงเรียนบานโคกหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16521. นายเกียรติศักด์ิ มณีรัตนกร โรงเรียนบานจะบู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16522. นายปรัชญา ปราณีตพลารักษแ โรงเรียนบานจะบู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕
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16523. นางถนอมศรี จิตจํานงคแ โรงเรียนบานจั่นโคกรักษแ (รัฐประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16524. นางธนพร เทอดศักด์ิเดชา โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16525. นางพรพมิล มีสุวรรณ โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16526. นางภณัฑิลา วราวทิยา โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16527. นางสาวศิริลักษณแ สังขพราหมณแ โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16528. นายเดชา มีสุวรรณ โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16529. นายวชัระ ศิลปประเสริฐ โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16530. นายชาญชัย เพยีกขุนทด โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16531. นางชุติกาญจนแ ศรีจะตะ โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16532. นางประดิษฐา ออนสกุล โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16533. นางสาวกรุณา ลิมปวิงศแ โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16534. นายมนัส อาจสูงเนิน โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16535. นายสหรัฐ แข็งการ โรงเรียนบานชีวกึ (สังฆประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16536. นางเตือนใจ แสงสีแกว โรงเรียนบานซับพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16537. นางสาวอภญิญา แฝดกลาง โรงเรียนบานซับพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16538. นางสุรินทรแ แคนยา โรงเรียนบานซินหนองเขวา(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16539. นายสวรรคแ สถิรภทัรพร โรงเรียนบานซินหนองเขวา(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16540. นางกองแกว นีขุนทด โรงเรียนบานดอนดานใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16541. นางสาวฐานิตา โมฆรัตนแ โรงเรียนบานดอนใหญหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16542. นางพรพมิล โกสันเทยีะ โรงเรียนบานตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16543. นางวรรณา จุยกลาง โรงเรียนบานตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16544. นางสาวพัชรินทรแ ศรีแกว โรงเรียนบานตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16545. นายสมทบ ขุนระงับสังขแ โรงเรียนบานตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16546. นางสายรุง ศิริกุล โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16547. นางสาวบญุโรม ภมูิโคกรักษแ โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16548. นางนันทวลัยแ รักษแพลพนัธแ โรงเรียนบานถนนหกัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16549. นายเฉลิมชัย คืนดี โรงเรียนบานถนนหกัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16550. นายววิฒันแ รักษแพลพนัธแ โรงเรียนบานถนนหกัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16551. นางทพิยแรัตนแ ขึมสันเทยีะ โรงเรียนบานทํานบพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16552. นางวราภรณแ ดาวดวงนอย โรงเรียนบานทํานบพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16553. นายจันทรวทันแ ศรีเพชร โรงเรียนบานทํานบพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16554. นางธดิารัตนแ พงษแเฉย โรงเรียนบานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16555. นายสัญญา กันจินะ โรงเรียนบานนอยพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16556. นางปราณี มาพทิกัษแ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16557. นางเพญ็ศรี ปล่ังกลาง โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16558. นางยุรี อุทยั โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16559. นางสาวประดับ ผินโพธิ์ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕
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16560. นางกรรณิการแ ชาวไร โรงเรียนบานนารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16561. นางรจนา จันทรววิฒันแ โรงเรียนบานนารายณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16562. นางสาวกัลญา ดรมิ่งคุณ โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16563. นางจารุวรรณ ซาเหลา โรงเรียนบานโนนผักชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16564. นางสาวปรียานุช สังขแดานจาก โรงเรียนบานโนนผักชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16565. นายฉลอง จันทะบาล โรงเรียนบานโนนผักชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16566. นายสําเรียง ทวกีลาง โรงเรียนบานโนนผักชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16567. วาทีร่อยตรีสัมฤทธิ์ หมายซอนกลาง โรงเรียนบานโนนผักชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16568. นางจริยา คูณขุนทด โรงเรียนบานโนนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16569. นางฐิติพร มะเด่ือชุมพร โรงเรียนบานโนนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16570. นางธรีแวลี ชมขุนทด โรงเรียนบานโนนสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16571. นางสุมารินทรแ โทขุนทด โรงเรียนบานโนนสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16572. นายพศิาล ชมขุนทด โรงเรียนบานโนนสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16573. นางสุภจิรา พราหมวเิศษ โรงเรียนบานบตุะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16574. นางกัญญา เทยีนธวชักุล โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16575. นางพชัณี คมพยัคฆแ โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16576. นางนงพงา เสาวภาคยแเมธกีุล โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16577. นางธญัธร เลิศนา โรงเรียนบานปาุเพกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16578. นายพรชัย คมพยัคฆแ โรงเรียนบานปาุรังงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16579. นายกฤต สุมขุนทด โรงเรียนบานปาุรังงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16580. นางณิชกานตแ ชมวรกุล โรงเรียนบานแปรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16581. นางลําปาง ฉายชูวงษแ โรงเรียนบานแปรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16582. นายเกษม มิกขุนทด โรงเรียนบานแปรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16583. นายวโิรจนแ ฉายชูวงษแ โรงเรียนบานแปรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16584. นางเรียมลักษณแ วริิยโกศล โรงเรียนบานโปงุแดงน้ําฉาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16585. นางสาวทศันียแ ยะสูงเนิน โรงเรียนบานโปงุแดงน้ําฉาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16586. นางรัชนี บวัทองผุด โรงเรียนบานฝายโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16587. นางธวลัรัตนแ ทศักุล โรงเรียนบานพระมะขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16588. นางศศิธร ศรีพนม โรงเรียนบานพระมะขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16589. นางเสริมจิตตแ อินชนะ โรงเรียนบานพระมะขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16590. นายชัยยศ เพชรอําภยั โรงเรียนบานพระมะขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16591. นายวเิชียร อินชนะ โรงเรียนบานพระมะขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16592. นายศานิต ทศักุล โรงเรียนบานพระมะขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16593. นายสมนึก ศรีพนม โรงเรียนบานพระมะขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16594. นายอนุชา สุกุมลจันทรแ โรงเรียนบานพระมะขามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16595. นางเนาวรัตนแ แกวสุรินทรแ โรงเรียนบานพนัชนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16596. นางสาววัชราภรณแ พนัชนะ โรงเรียนบานพนัชนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕
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16597. นายเดช แกวสุรินทรแ โรงเรียนบานพนัชนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16598. นางจรินทรแ ชนะมาร โรงเรียนบานโพธิต์าสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16599. นางเพลินพสิ แสนอามาตยแ โรงเรียนบานโพธิต์าสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16600. นางสมจิตร พมิพแทอง โรงเรียนบานมะเริง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16601. นางสาวจริาภรณแ แหลพั่ว โรงเรียนบานมะเริง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16602. นางสุคนธแ ชาติขุนทด โรงเรียนบานมะเริง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16603. นายมานิตยแ แกวจัตุรัส โรงเรียนบานมะเริง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16604. นางประนอม คูณขุนทด โรงเรียนบานมะเริง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16605. นางธรรศญา รัตนแคุณากร โรงเรียนบานไร(ทองคูณคุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16606. นางสาวยพุาพันธแ เสียดขุนทด โรงเรียนบานไร(ทองคูณคุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16607. นางดวงนภา โทนโคกสูง โรงเรียนบานวงั(สายอนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16608. นางรจนา วชัรวศิิษฏแ โรงเรียนบานวงั(สายอนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16609. นายบํารุงไทย พนัชนะ โรงเรียนบานวงั(สายอนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16610. นางวรรณกร ลุกจันทกึ โรงเรียนบานวงัโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16611. นางสาวประเทืองศรี บญุลอม โรงเรียนบานวงัโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16612. นายธรีวฒันแ อริยานุวฒันแ โรงเรียนบานวงัโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16613. นายสังคม ศรีวพิฒันแ โรงเรียนบานวงัโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16614. นางทศันีย แชมชอย โรงเรียนบานสระแจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16615. นายสถาพร ไกยชาติ โรงเรียนบานสระตอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16616. นางสาโรจนแ เมฆสุนทร โรงเรียนบานสํานักตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16617. นายสุพรัิฐ จันทอง โรงเรียนบานหนองกระโดนดอนมะเกลือสามคัคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16618. นางนวพร เสาทองหลาง โรงเรียนบานหนองกระทุมสระอโนดาต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16619. นางศิราณี จารึกกลาง โรงเรียนบานหนองกระทุมสระอโนดาต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16620. นางกัลยาณี สรอยจักร โรงเรียนบานหนองกลางดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16621. นางจิราพร สันทดั โรงเรียนบานหนองกลางดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16622. นายกะเสียน นวลจันทรแ โรงเรียนบานหนองกลางดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16623. นายพรไชย วชัรวศิิษฏแ โรงเรียนบานหนองกลางดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16624. นางชลลิกา จับสันเทยีะ โรงเรียนบานหนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16625. นายพนิิจ วริิยะกูล โรงเรียนบานหนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16626. นายวฒันะ แถมวฒันะ โรงเรียนบานหนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16627. นายอํานาจ ขําตนวงษแ โรงเรียนบานหนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16628. นางสาวพมิพแพร แสนพนัธุแ โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16629. นายนฤเบศ ทรงจันทกึ โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16630. นายสรรคแยศ หาวริส โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16631. นางจารุวรรณ เดชอุดมวรกุล โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16632. นางชลดา ศรีอภยั โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16633. นางศศิธร สุริยาวงษแ โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕
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16634. นายวรวธุ เดชอุดมวรกุล โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16635. นางสุภาณียแ คงกลาง โรงเรียนบานหนองบวัละคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16636. นายสมศักด์ิ ล้ิมสุวรรณ โรงเรียนบานหนองบวัละคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16637. นางสาวถนอมจิตร วงษแหอม โรงเรียนบานหนองบวัหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16638. นางจินตนา ชูชวย โรงเรียนบานหนองบวัหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16639. นางสาวละมอม คูณขุนทด โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16640. นางสุภาพ ภมูรา โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16641. นายชุมพร มังกร โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16642. นางสาวนุสรา ทรงสังขแ โรงเรียนบานหนองยาง (อนุศาสนานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16643. นายประหยัด ถอยกระโทก โรงเรียนบานหนองยาง (อนุศาสนานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16644. นางบปุผา ทาไธสง โรงเรียนบานหนองละมั่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16645. นางสรณแสิริ สีหาราช โรงเรียนบานหนองละมั่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16646. นายชัยวรัิตนแ พลึิก โรงเรียนบานหนองละมั่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16647. นายอิทธพิงศแ คืบขุนทด โรงเรียนบานหนองละมั่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16648. นางกุลนารี ชอบใจ โรงเรียนบานหนองสรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16649. นางนิศากร อัฑฒพงศแพเิชฏฐแ โรงเรียนบานหนองสรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16650. นางปาริชาต คูณขุนทด โรงเรียนบานหนองสรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16651. นางมนตแชิต ทพิยแสันเทยีะ โรงเรียนบานหนองสรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16652. นายบรรยงคแ นีขุนทด โรงเรียนบานหนองสรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16653. นางสาวบญุบงัอร ลมสูงเนิน โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16654. นายศรัณยแ มุขแมนเหมือน โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16655. นางประถม เรียนพงศแชัย โรงเรียนบานหนองสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16656. นางศศิฉาย โนนแวง โรงเรียนบานหนองสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16657. นายเสนหแ สุมขุนทด โรงเรียนบานหนองสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16658. นางดวงพร บุงจันทรแ โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16659. นางสาวปวณีา เลิศกิจลักษณแ โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16660. นางเอื้อมพร ทบัปใดชา โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16661. นางมุกดา สุวรรณกลาง โรงเรียนบานหนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16662. นางสุพรรณี พมิพแพา โรงเรียนบานหนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16663. นางธญานี คลองศิลป โรงเรียนบานหลุง(ใหมบรุพาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16664. นางวนัดี วงศแสมิตกุล โรงเรียนบานหลุง(ใหมบรุพาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16665. นางสมาพร เสียนขุนทด โรงเรียนบานหลุง(ใหมบรุพาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16666. นางสาวนิตยา คอกขุนทด โรงเรียนบานหลุง(ใหมบรุพาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16667. นางสาวศรินยา เกณฑแขุนทด โรงเรียนบานหลุง(ใหมบรุพาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16668. นางสาวอมรรัตนแ น้ําทพิยแ โรงเรียนบานหลุง(ใหมบรุพาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16669. นางสาววงคแเดือน ปรุสันเทยีะ โรงเรียนบานหวยโนนพฤกษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16670. นางกฤษณา ผดุงชอบ โรงเรียนบานหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕
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16671. นายชาญชัย สวามิชัย โรงเรียนบานเหนือทพัร้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16672. นางกัญญา พงษแสุวรรณ โรงเรียนบานใหมเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16673. นางมานะ ชาญจะโปะ โรงเรียนบานใหมเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16674. นางสาววารินทรแทิพยแ หวัขุนทด โรงเรียนบานใหมเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16675. นายพฒันศักด์ิ ภมูิโคกรักษแ โรงเรียนบานใหมเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16676. นายปราโมทยแ มีทรัพยแ โรงเรียนบานใหมเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16677. นางวชัรินทรแ แผลงกระโทก โรงเรียนบานออไพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16678. นางสาวดวงพร ถนอมโอภาส โรงเรียนบานออไพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16679. นายสันจร วอสันเทยีะ โรงเรียนบานออไพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16680. นายสําเรียง เง่ียงไธสง โรงเรียนบานออไพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16681. นายอภนิันทแ เจริญศิริ โรงเรียนบานออไพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16682. นางพฒัชรี ชาติขุนทด โรงเรียนพงษแศิริวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16683. นางศรีฤทยั ชูขุนทด โรงเรียนพงษแศิริวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16684. นางสาวออมจันทรแ อังกาบ โรงเรียนพงษแศิริวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16685. นายวทีศันแ ทองลวน โรงเรียนพงษแศิริวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16686. วาที่ ร.ต.หญงินงนุช อบอุน โรงเรียนพงษแศิริวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16687. วาที่รอยเอกจตุรงคแ พงษแศิริ โรงเรียนพงษแศิริวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16688. นายบญุเลิศ มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนพงัเทยีม(คุรุสามัคคี๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16689. นางทพิาพร อาจสูงเนิน โรงเรียนมาบกราดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16690. นายจํานงคแ จํารัสประเสริฐ โรงเรียนมาบกราดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16691. นายสุรเดช พึ่งโคตร โรงเรียนมาบกราดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16692. นางวไิลวรรณ โคกขุนทด โรงเรียนวดักุดน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16693. นางดวงพร เชษฐขุนทด โรงเรียนวดักุดพมิาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16694. นางปใทมาพร ชัยอาวธุ โรงเรียนวดักุดพมิาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16695. นางงามนิตยแ ดุกขุนทด โรงเรียนวดัถนนหกันอยดอนกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16696. นางเรวดี กองคํา โรงเรียนวดัถนนหกันอยดอนกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16697. นางจีรวรรณ ชาญวชิา โรงเรียนวดับานดานนอก(เสรีธรรมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16698. นางบวัศรี วรรณารักษแ โรงเรียนวดับานดานนอก(เสรีธรรมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16699. นางสาวสุภาภรณแ เหมิขุนทด โรงเรียนวดับานดานนอก(เสรีธรรมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16700. นางสาวอรอนงคแ รามสันเทยีะ โรงเรียนวดับานดานนอก(เสรีธรรมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16701. นายทวี กกขุนทด โรงเรียนวดับานดานนอก(เสรีธรรมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16702. นายสัญชัย ประดิษฐศิลป โรงเรียนวดับานดานนอก(เสรีธรรมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16703. นางชูชื่น ลิยิเก โรงเรียนวดัหนองกราด(สังวรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16704. นางดวงกมล พรมสวสัด์ิ โรงเรียนวดัหนองกราด(สังวรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16705. นายวรีะชัย โตงสูงเนิน โรงเรียนวดัหนองกราด(สังวรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16706. นางวรรณา ฉิมนอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16707. นายสุระศักด์ิ ฉายขุนทด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕
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16708. นางสาวจารุวรรณ ภลูะคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16709. นายมานพ จังหวดักลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16710. นายเสริมศักด์ิ รุจิรวรรธนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๕

16711. นางณัชชารียแ บวรไชยอนันตแ โรงเรียนชุมชนคงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16712. นางยุพลักษณแ แสนฉลาด โรงเรียนชุมชนคงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16713. นางสโรชิน สีปใตถา โรงเรียนชุมชนคงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16714. นางสายใจ ดวงแกว โรงเรียนชุมชนคงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16715. นางสาวสุชาดา ราชการกลาง โรงเรียนชุมชนคงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16716. นางสุกัญญา หลาเพชร โรงเรียนชุมชนคงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16717. นางอนงคแ จุลละนันทนแ โรงเรียนชุมชนคงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16718. นายเดระวทิยแ จิตรักษา โรงเรียนชุมชนคงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16719. นางทองมวน กวางนอก โรงเรียนชุมชนบานชอระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16720. นางสํารวย ทองหลอ โรงเรียนชุมชนบานชอระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16721. นายสงกรานตแ ทองหลอ โรงเรียนชุมชนบานชอระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16722. นางนงลักษณแ กล่ินร่ืน โรงเรียนชุมชนบานวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16723. นางปรานอม ระบําโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบานวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16724. นางสุมาลี พนัธุแเสนียแ โรงเรียนชุมชนบานวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16725. นางโกสุมภแ สาสวน โรงเรียนชุมชนบานหนองบวัลาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16726. นางเกษราภรณแ ยวงทอง โรงเรียนชุมชนบานเหล่ือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16727. นางศิริทรัพยแ ขาวดี โรงเรียนชุมชนบานเหล่ือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16728. นางสุดากาญจนแ สุภเดช โรงเรียนชุมชนบานเหล่ือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16729. นางสาวไกรเลิศ โพธิน์อก โรงเรียนชุมชนบานเหล่ือม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16730. นางกวนินาถ พพิฒันธร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๑๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16731. นางเพญ็จรัส ออนจันทรแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๑๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16732. นางสาวบญุมี อัครปทมุ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๑๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16733. นางอําพนั เพง็ทองหลาง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๑๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16734. นายเจริญ ศรีนอก โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๑๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16735. นายประเทอืง รูขะจี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๑๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16736. นางมัลลิกา ทองดีนอก โรงเรียนบวัใหญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16737. นางดวงจิตรแ ไพรงาม โรงเรียนบานกระพี้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16738. นางจันทรแศิริ บวัผัน โรงเรียนบานเกาคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16739. นางสุภาพร จิตรักษา โรงเรียนบานเกาคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16740. นางวาสนา เมืองโคตร โรงเรียนบานแกงสนามนาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16741. นางสาวกรรณภิรมยแ ชัยปริญญา โรงเรียนบานแกงสนามนาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16742. นางสุดารัตนแ สมภา โรงเรียนบานแกงสนามนาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16743. นางสาวเตือนใจ พนิิจมะเริง โรงเรียนบานขาม(สํานักงานสลากกินแบงสมทบ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16744. นายเกรียงศักด์ิ กาญจนะแกว โรงเรียนบานขาม(สํานักงานสลากกินแบงสมทบ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖
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16745. นายจักริน อุตราช โรงเรียนบานขาม(สํานักงานสลากกินแบงสมทบ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16746. นายสมนึก หนูนอก โรงเรียนบานขาม(สํานักงานสลากกินแบงสมทบ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16747. นางทพิยแอวยพร ประทปีรัตนแ โรงเรียนบานขามปอูม(สังวาลยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16748. นางบญุญารัตนแ สมบติัทา โรงเรียนบานขามปอูม(สังวาลยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16749. นางมจุรี เจริญ โรงเรียนบานขามปอูม(สังวาลยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16750. นางสุคนธแ ลุนบง โรงเรียนบานขามปอูม(สังวาลยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16751. นายสมบติั สาโส โรงเรียนบานขามปอูม(สังวาลยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16752. นายธารา ประทปีรัตนแ โรงเรียนบานขามปอูม(สังวาลยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16753. นางสาวตรัยรัตนแ พนูมากนอก โรงเรียนบานคอนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16754. นางอนงคแ พลายพลึก โรงเรียนบานคอนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16755. นายสมบติั เกตุคํา โรงเรียนบานคอนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16756. นางเบญ็จา พระเมเด โรงเรียนบานคูขาดโสกรังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16757. นางรําพรรณ ศรีประภาพงศแ โรงเรียนบานคูขาดโสกรังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16758. นางดวงจันทรแ อินทจร โรงเรียนบานโคกกระเบื้องสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16759. นางปทมุวนั คงมี โรงเรียนบานโคกกระเบื้องสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16760. นางสาวสุธาสินี ศรีตระกูล โรงเรียนบานโคกกระเบื้องสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16761. นายสุระ อินทจร โรงเรียนบานโคกกระเบื้องสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16762. นางเปรมฤทยัรัตนแ มุงเขตกลาง โรงเรียนบานโคกเพด็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16763. นางสุภาพร จุลศิริวฒันกุล โรงเรียนบานโคกเพด็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16764. นายชุมพล จําปามูล โรงเรียนบานโคกเพด็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16765. นายศราวธุ คนสนิท โรงเรียนบานโคกเพด็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16766. นางสาวรุงทพิยแ ผลไม โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16767. นางสุนิทรา พลยางนอก โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16768. นางสมศรี ปานาลาด โรงเรียนบานโคกสะอาด (ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16769. นายนักรบ ภทัรบรูณแ โรงเรียนบานโคกสะอาด (ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16770. นายบรรพต เสนผาบ โรงเรียนบานโคกสะอาด (ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16771. นายสุริยา สันโดษ โรงเรียนบานโคกสะอาด (ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16772. นายอาทติยแ ทบวงษแศรี โรงเรียนบานโคกสะอาด (ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16773. นายสงา มาเหงา โรงเรียนบานโคกสะอาด (ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16774. นางสาวสุบนิ นาดี โรงเรียนบานโคกสะอาดสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16775. นายลือชัย ศรีประภาพงศแ โรงเรียนบานโคกสะอาดสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16776. นางรําไพ โพธิศ์รี โรงเรียนบานง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16777. นางสายฝน โคตรศิริ โรงเรียนบานง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16778. นางอุบลรัตนแ โลหากาศ โรงเรียนบานโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16779. นายไพบลูยแ โลหากาศ โรงเรียนบานโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16780. นายสมหมาย หลักบญุ โรงเรียนบานโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16781. นายสงา ทองสวสัด์ิ โรงเรียนบานโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖
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16782. นางประคอง เคลาเคลีย โรงเรียนบานชอระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16783. นางพนิดา ชูสวสัด์ิ โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16784. นางไพรวลัยแ มาตรวงัแสง โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16785. นางสวางจิตตแ กฤติธาํรง โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16786. นางสุรีภรณแ เพชรลํ้า โรงเรียนบานดอนตะหนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16787. นายสุรเชษฐแ เกษนอก โรงเรียนบานดอนตะหนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16788. นายเจริญ วรนาถนฤมล โรงเรียนบานดอนตะหนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16789. นางวรวรรณ สังฆมณี โรงเรียนบานดอนเต็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16790. นางมานิต เกิดกลาง โรงเรียนบานดอนทะแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16791. นางสาวอารยา พณินอก โรงเรียนบานดอนเปลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16792. นางสุณี คุมมือ โรงเรียนบานดอนเปลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16793. นางบญัญัติ เปรมศิริวงศแ โรงเรียนบานดอนไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16794. นางจงกล บตุรศรีภมูิ โรงเรียนบานดอนแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16795. นางผกาศรี ประสาทนอก โรงเรียนบานดอนแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16796. นางพรพมิล แกวโพธิก์ลาง โรงเรียนบานดอนแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16797. นางวไิลลักษณแ แสงทอง โรงเรียนบานดอนแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16798. นางสาวประชิต บษุราคํา โรงเรียนบานดอนแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16799. นายนรินทรแ ชางสาร โรงเรียนบานดอนแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16800. นายประสิทธิ์ โพธิน์อก โรงเรียนบานดอนหนัโนนเพด็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16801. นางกิตติมา หนิเมืองเกา โรงเรียนบานดานชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16802. นางสาริศา ขําโพธิ์ โรงเรียนบานดานชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16803. นางสาวพกิุล พนัธแวริิยะกุล โรงเรียนบานดานชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16804. นางสุภาพ นวลพลกรัง โรงเรียนบานดานชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16805. นายแดนชัย จันทรแภริมยแ โรงเรียนบานดานชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16806. นายประจักษแ อาพดันอก โรงเรียนบานดานชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16807. นางเตือนใจ ชนะภยั โรงเรียนบานแดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16808. นางประนอมจิต ริยะตา โรงเรียนบานแดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16809. นางรัตติยา อําพนัพศุิทธิ์ โรงเรียนบานแดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16810. นางกมลรัตนแ คุมกลาง โรงเรียนบานตลุกสาหราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16811. จาสิบเอกธรีะพล พึ่งโคกสูง โรงเรียนบานตลุกสาหราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16812. นางยุพนิ รัตนจรัสโรจนแ โรงเรียนบานตลุกหนิปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16813. นางแสงทอง จิตรักษา โรงเรียนบานตลุกหนิปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16814. นายเหมือน บบัใหม โรงเรียนบานตลุกหนิปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16815. นางกมลวรรณ ขยันกลาง โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16816. นางจิตลดา กิ่งนอก โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16817. นางฉววีรรณ สุวรรณมณี โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16818. นางสาวธัญลักษณแ ถ้ํากลาง โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖
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16819. นางสาวรัตนา แผวสูงเนิน โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16820. นางสุภานัน จิ๋วนอก โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16821. นายมาดา จิ๋วนอก โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16822. นายสุรินทรแ อัครเกียรติศักด์ิ โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16823. นายอุนจิต หอมคําพดั โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16824. นางเสนหแ เกียรปรุุ โรงเรียนบานตะโกทุง(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16825. นางอรุณ หลงเทพอรชุน โรงเรียนบานตะโกทุง(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16826. นายชูชาติ อยูสอาด โรงเรียนบานตะโกทุง(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16827. ดร.ศุภนันทแ ทนัตภริมยแ โรงเรียนบานตะครอโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16828. นางกนกวรรณ บญุสงคแ โรงเรียนบานตะครอโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16829. นางดัชนี ยศพล โรงเรียนบานตะครอโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16830. นางจิตติมา มีโค โรงเรียนบานตากิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16831. นางเพญ็ศรี เจริญรัตนแ โรงเรียนบานตากิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16832. นางอําพรรณแ แผลงนอก โรงเรียนบานตากิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16833. นายสมศักด์ิ งีสันเทยีะ โรงเรียนบานตากิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16834. นายเสรี เจริญรัตนแ โรงเรียนบานตากิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16835. นายศตวฒิุ ร่ืนกุหลาบ โรงเรียนบานตากิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16836. นางวารี พรัิกษา โรงเรียนบานตาจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16837. นางสาวรววีรรณ มีศิลป โรงเรียนบานตาจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16838. นายไพศาล พวงสมบติั โรงเรียนบานตาจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16839. นางกรแกว ปใๆนกลาง โรงเรียนบานตาจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16840. นายโกวทิยแ สีมาชัย โรงเรียนบานตาจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16841. นางจุฬาภรณแ สุวรรณนิตยแกุล โรงเรียนบานทองหลางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16842. นางพวงเพชร ศิริเวช โรงเรียนบานทองหลางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16843. นางรัชนี ชีวะวโิรจนแ โรงเรียนบานทองหลางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16844. นางรัตนา ศรีประทปี โรงเรียนบานทองหลางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16845. นางศิลาพร สุนทรสถิตยแ โรงเรียนบานทองหลางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16846. นางสาวกัลยานี ประจง โรงเรียนบานทองหลางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16847. นางสุมณฑา โชติโรจนอนันตแ โรงเรียนบานทองหลางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16848. นายขวญัชัย สุวรรณนิตยแกุล โรงเรียนบานทองหลางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16849. นางอวยพร ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบานทพัมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16850. นางอัมพรพรรณ ฆองนอก โรงเรียนบานทพัมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16851. นายไพรัตนแ ประดิษฐแคาย โรงเรียนบานทพัมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16852. นางอัจฉรา บญุกลาง โรงเรียนบานไทรโยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16853. นางวลัยลักษณแ กันแกว โรงเรียนบานไทรโยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16854. นางเกียรติยาภา ทองดีนอก โรงเรียนบานนอยหนองหนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16855. นางฐิตารียแ วรีะพฒันแ โรงเรียนบานนอยหนองหนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖
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16856. นางณภทัร ประถมพงษแ โรงเรียนบานนอยหนองหนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16857. นางนิศาชล บรรจงเจริญ โรงเรียนบานนอยหนองหนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16858. นางสาววาสินี กันเกตุ โรงเรียนบานนอยหนองหนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16859. นางณัชฐพร ทองอินทรแ โรงเรียนบานนาคุรุราษฎรแวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16860. นางหอมจันทรแ กาวไธสง โรงเรียนบานนาคุรุราษฎรแวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16861. นางณิชาดา บญุสิทธิ์ โรงเรียนบานโนนกระพี้วทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16862. นายบรรลัง สาระอินทรแ โรงเรียนบานโนนกระพี้วทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16863. นางพชันี ขอเหนี่ยวกลาง โรงเรียนบานโนนเต็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16864. นายดํารงศักด์ิ ขอรวมกลาง โรงเรียนบานโนนเต็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16865. นางทองสุข ประพนัธแอนุรักษแ โรงเรียนบานโนนทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16866. นางภทัรา โพธิน์อก โรงเรียนบานโนนทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16867. นายพเิชษฐแ เลิกชัยภมูิ โรงเรียนบานโนนทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16868. นายบญุเชิด รมณียแพกิุล โรงเรียนบานโนนทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16869. นางสาวศรีนวล สารนอก โรงเรียนบานโนนทองหลาง(ตุ฿ประสิทธิป์ระชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16870. นางสุจินดา แกวกัญญา โรงเรียนบานโนนทองหลาง(ตุ฿ประสิทธิป์ระชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16871. นางสุเนตร มารมยแ โรงเรียนบานโนนทองหลาง(ตุ฿ประสิทธิป์ระชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16872. นางหนูทรัพยแ ทนิจอง โรงเรียนบานโนนทองหลาง(ตุ฿ประสิทธิป์ระชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16873. นางอาภรณแ มัวจะบก โรงเรียนบานโนนทองหลาง(ตุ฿ประสิทธิป์ระชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16874. นายทนง โวงประโคน โรงเรียนบานโนนทองหลาง(ตุ฿ประสิทธิป์ระชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16875. นางสมจิตร บญุศักด์ิ โรงเรียนบานโนนประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16876. นางชนากานตแ ภริูวฒันสุข โรงเรียนบานโนนระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16877. นางปวริศา พกิุล โรงเรียนบานโนนระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16878. นางวราภรณแ หลายทววีฒันแ โรงเรียนบานโนนระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16879. นางสุรางคแ พทิกัษแวาปี โรงเรียนบานโนนระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16880. นางถนอมศรี ฤทธิไ์ธสง โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16881. นางสุภาพร ไคนุนสิงหแ โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16882. นางชอทพิยแ ทองประสาน โรงเรียนบานโนนสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16883. นายจิรโรจนแ พบิลูยแรุงเรือง โรงเรียนบานโนนสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16884. นายสุมงคล ดีมาก โรงเรียนบานโนนสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16885. นางกชกร ชัยนอก โรงเรียนบานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16886. นางศรินรัตนแ ธนิตธรรมพงศแ โรงเรียนบานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16887. นายภาณุวงศกรณแ จรัสแสง โรงเรียนบานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16888. นางประเสริฐศรี ทองเพชร โรงเรียนบานประคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16889. นางมยุรี นวนกลาง โรงเรียนบานประคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16890. นางประไพสี ไทรสาย โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16891. นางพบิลูยแสุข ศิริปรางคแนาคร โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16892. นางศิริลักษณแ ครุสาตะ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖
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16893. นางสมพร ประโพธงิ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16894. นางสํารวม ศักด์ิวราภรณแ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16895. นายสุภาพ ไทรสาย โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16896. นางจันทรแเพญ็ เดชโนนสังขแ โรงเรียนบานปอบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16897. นางอัมพวนั พวงสมบติั โรงเรียนบานปอบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16898. นางอุลดา วงษแวาลยแ โรงเรียนบานปอบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16899. นางเอมอร ยศกระโทก โรงเรียนบานปอบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16900. นายไพโรจนแ เดชโนนสังขแ โรงเรียนบานปอบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16901. นายวศิิษฏแ หอมยวนจิตร โรงเรียนบานปอบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16902. นายสมัคร ยศกระโทก โรงเรียนบานปอบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16903. นายไกรเดช ศรีศุภร โรงเรียนบานปาุตองทาเนินสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16904. นายศิริศักด์ิ ไชยนรินทรแ โรงเรียนบานปาุตองทาเนินสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16905. นายอุดร นาโสก โรงเรียนบานปาุหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16906. นางศรีสมบรูณแ แกวจันลา โรงเรียนบานเพด็นอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16907. นางกัลยา อุเมมุระ โรงเรียนบานโพนทอง(สุวรรณราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16908. นางลัดดาวลัยแ บารมี โรงเรียนบานโพนทอง(สุวรรณราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16909. นางสรินยา วฒันเสถียร โรงเรียนบานวงัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16910. นายวโิรจนแ รักเจริญพร โรงเรียนบานวงัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16911. นายจิระวฒันแ เพลียนอก โรงเรียนบานวงัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16912. นายพทิยา ทพิยแแสง โรงเรียนบานวงัโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16913. นางสาวสมร วเิศษวงษา โรงเรียนบานศรีนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16914. นายเกียรติศักด์ิ สุทธิ โรงเรียนบานศรีนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16915. นางปใณชญา แสงนอก โรงเรียนบานสระครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16916. นางลัดดาวรรณ รูขะจี โรงเรียนบานสระครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16917. นางขวญัตา เกษมสุข โรงเรียนบานสระส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16918. นางฌานิกา สารประดิษฐแ โรงเรียนบานสระส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16919. นางสาวเบญจมาศ พรประสิทธิ์ โรงเรียนบานสระส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16920. นายชูเกียรติ เกษมสุข โรงเรียนบานสระส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16921. นางจรัส จันทรแแจง โรงเรียนบานสีสุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16922. นางจีระนันทแ จํานงคแศิลป โรงเรียนบานสีสุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16923. นายสถาพร คิดการ โรงเรียนบานเสว(ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16924. นางละเอียด เอี่ยมศรี โรงเรียนบานโสกน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16925. นางดวงใจ จันภริมยแ โรงเรียนบานโสกสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16926. นางพรพรรณ ทาไธสง โรงเรียนบานหญาคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16927. นางมัชรินทรแ สมภาร โรงเรียนบานหญาคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16928. นางวารุณี บญุวรีบตุร โรงเรียนบานหญาคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16929. นางสาววไิล แสงพระเวส โรงเรียนบานหญาคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖
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16930. นายอิสรพงฐแ พนัธแสิงสอน โรงเรียนบานหญาคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16931. นางจันทรากรณแ นาดี โรงเรียนบานหญาคาดอนเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16932. นางฐิติรัตนแ ญาณพฒันแตระกูล โรงเรียนบานหญาคาดอนเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16933. นางธญัญวรีแ นามวนัสา โรงเรียนบานหญาคาดอนเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16934. นางสุภญิญา พนูวฒันานุกูล โรงเรียนบานหญาคาดอนเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16935. นายประยูร มีชัย โรงเรียนบานหญาคาดอนเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16936. นางพรจรินทรแ การนา โรงเรียนบานหญาคาประชาเนรมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16937. นางสาวปยิะฉัตร แปนูปล้ืม โรงเรียนบานหญาคาประชาเนรมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16938. นายโกศล ศรีโคตร โรงเรียนบานหญาคาประชาเนรมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16939. นางสาววริญา เทวญิญา โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16940. นางจิตยาภร พมิพสิาร โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16941. นางนิยม จันทรแศรีรัตนแ โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16942. นางศิราณี พระภเิดช โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16943. นางหนูพศิ ศรยิง โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16944. นางประกายกาญจนแ จรัสแสง โรงเรียนบานหนองขามนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16945. นายบรรลือ พฒุกลาง โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16946. นางนงคแนุช มีระหนันอก โรงเรียนบานหนองคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16947. นางสาวจินตนา พทิกัษแ โรงเรียนบานหนองคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16948. นางสาวมยุรา เพิ่มพนู โรงเรียนบานหนองโคบาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16949. นางกิตต์ิธญัญา เที่ยงสูงเนิน โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16950. นางจันทรา ธนาคุณ โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16951. นางนันทนิี ปาณาราช โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16952. นางปราณี นราดุลยแ โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16953. นางละมัย ต้ังพงษแ โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16954. นางวนิดา สิงหาภู โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16955. นางสมคิด ประกอบนอก โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16956. นางราณี ศรีวพิฒันแ โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16957. นางวภิาวี แดงสกุล โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16958. นางสมจิตร แคชัยภมูิ โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16959. นายประสพโชค ตรีเหรา โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16960. นายเฉลิมศักด์ิ สุทธรัิกษา โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16961. นางจินดา ผินกลาง โรงเรียนบานหนองบวักระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16962. นางพรศรี ควรขุนทด โรงเรียนบานหนองบวักระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16963. นางยุพนิ แกวระวงั โรงเรียนบานหนองบวัสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16964. นางอัจฉรา คงนอก โรงเรียนบานหนองบวัสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16965. นายวรีะศักด์ิ พนัธสูตร โรงเรียนบานหนองบวัสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16966. นางลดาวลัยแ จะชาลี โรงเรียนบานหนองปรือคึมมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖
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16967. นางศิริญญา จิตรศิลานนทแ โรงเรียนบานหนองปรือคึมมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16968. นางสาวรุงทวิา วงศแจันทรแเสือ โรงเรียนบานหนองปรือคึมมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16969. นางสาวเทียมจันทรแ ขันภกัดี โรงเรียนบานหนองปรือโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16970. นางสาวปยิาพร ไพราม โรงเรียนบานหนองปรือโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16971. นางสาววริาภรณแ กลัดสันเทยีะ โรงเรียนบานหนองปรือโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16972. นายยุทธศิลป ขมโคกกรวด โรงเรียนบานหนองปรือโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16973. นางศิริธรณแ ไชยศรี โรงเรียนบานหนองพรานปาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16974. นายธนบดี ไชยศรี โรงเรียนบานหนองพรานปาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16975. นางสาวเลอฉวี ยอดรัก โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16976. นางอัญชลี สุทธพจนารักษแ โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16977. นายจรินทรแ นามวงษา โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16978. นางดรุวรรณ ศรีศุภร โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16979. นางสาววนัเพญ็ ขยันกลาง โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16980. นางสาวสมหวงั แพวขุนทด โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16981. นายมนตรี หมื่นรัตนแ โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16982. นายวรเวทยแ แปนูนอก โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16983. นางกมลา เรืองประทปี โรงเรียนบานหนองสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16984. นางสาวสุภาวดี ประสมศรี โรงเรียนบานหนองสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16985. นายสมศักด์ิ สีวยั โรงเรียนบานหนองสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16986. นางกฤษณา หลาชนมแ โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16987. นางณิชารียแ การปลูก โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16988. นายประจวบ ผดุงโชค โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16989. นายวรีศักด์ิ พวงสมบติั โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16990. นางสาวสุธรีา วชิัยยุทธ โรงเรียนบานหนองหวาเอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16991. นางอุบล สุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานหนองหวาเอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16992. นางกรรณิการแ ศรีโยธา โรงเรียนบานหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16993. นายฉันทากร มณีรัตนแ โรงเรียนบานหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16994. นางประนอม ไพธริุยะ โรงเรียนบานหมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16995. นางวราลักษณแ สมัยกลาง โรงเรียนบานหมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16996. นางวจิิตรา ฤทธิบ์รีุ โรงเรียนบานหมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16997. นายรังสรรคแ สูสนาม โรงเรียนบานหมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16998. นางรุงฤดี โชติไธสง โรงเรียนบานหลุบกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

16999. นางอุษณี แกวคูนอก โรงเรียนบานหลุบกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17000. นางทวิทศันแ ศรีละครเลิศ โรงเรียนบานหวยโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17001. นางจีรนันทแ ดาประโคน โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17002. นางมณฑา โอจารุทพิยแ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17003. นางวนิดา พนัโนราช โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖
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17004. นางสาวอัญชลี ภบูาลี โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17005. นางสุพรรษา เต้ียไธสง โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17006. นายวรีะชัย บญุกลาง โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17007. นางเกษณียแ แสนตรี โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17008. นางเครือวลัยแ รัตรองใต โรงเรียนบานหนัดอนดู(วจิิตรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17009. นางวงเดือน บญุรอด โรงเรียนบานหนัดอนดู(วจิิตรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17010. นายมานะ ทนูไธสง โรงเรียนบานออยชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17011. นายสุวรรณ ชัยวงคแ โรงเรียนบานออยชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17012. นางสุจิตรา ผดุงโชค โรงเรียนบานออยชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17013. นางดวงพร สายทองสุก โรงเรียนบานอุทยัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17014. นางสมบรูณแ สันเต โรงเรียนบานอุทยัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17015. นางสาวลาวณัยแ ปยิะปรีชายุทธ โรงเรียนบานอุทยัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17016. นางปาริชาติ บญุใบ โรงเรียนเบญจราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17017. นางอุบล คิดการ โรงเรียนเบญจราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17018. นางพจนียแ มนูญญโสภติ โรงเรียนปริยัติไพศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17019. นางวราภรณแ ชํานาญนาค โรงเรียนปริยัติไพศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17020. นางวรีะวรรณแ สืบมวงไทย โรงเรียนปริยัติไพศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17021. นางสาวพรรณี หมั่นกิจ โรงเรียนปริยัติไพศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17022. นายอภศัิกด์ิ ชมภวูเิศษ โรงเรียนปริยัติไพศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17023. นางสาวนันทนียแ มงคลบญุไพศาล โรงเรียนมูกมันโนนอุดมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17024. นายทนงศักด์ิ สาอุตมแ โรงเรียนวดับานกระเบื้อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17025. นางอริญชยา รุณรุทธิ์ โรงเรียนวดับานง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17026. นางศรีวณา อบเพช็รแ โรงเรียนวดับานดอนชุมชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17027. นางสาวภนิดา ชุมหรัิญ โรงเรียนวดับานดอนชุมชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17028. นางชลลดา นาคเจริญ โรงเรียนวดับานหนองตะไก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17029. นางเนื้อทพิยแ ชาญชัยศรี โรงเรียนวดับานหนองตะไก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17030. นางบญุลอม ศรีวฒิุพงศแ โรงเรียนวดับานหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17031. นางสาคร ศรีสุวรรณ โรงเรียนวดับานหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17032. นางบบุผา ชวยงาน โรงเรียนวนัครู๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17033. นางศิวาภรณแ ดามะดัน โรงเรียนวนัครู๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17034. นางสาวกนิษฐา ยศกระโทก โรงเรียนวนัครู๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17035. นางสาวอติพร เพช็รนอก โรงเรียนวนัครู๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17036. นางสาวปยิาภรณแ พึ่งโคกสูง โรงเรียนวนัครู๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17037. นางกัญญาวรีแ กึ่งสําโรง โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17038. นางชุติมา ดรเถื่อน โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17039. นางธญัวรัตนแ ภทัรบรูณแ โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17040. นางบวัเรียน พรมจันทรแ โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖
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17041. นางสาววราภรณแ อริยธนพล โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17042. นางสุภาภรณแ บญุคํามูล โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17043. นางอมรรัตนแ เที่ยงกลาง โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17044. นางแอ฿ด โคไธสง โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17045. นายบรรพต พลยุทธภมูิ โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17046. นายปติิ เกี่ยวศรีกุล โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17047. นายมานพ ศิลปประกอบ โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17048. ดร.กรุณา เลิศพฒิุภญิโญ โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17049. นายพลศักด์ิ ฉัตรมณีรุงเจริญ โรงเรียนวานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17050. นางรัตติกาล บํารุงกลาง โรงเรียนหวยไหวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17051. นางสุวคนธแ จงนอก โรงเรียนหวยไหวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17052. นางอุรวรา ขามโนนวดั โรงเรียนหวยไหวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17053. นายชาตรี แนบกลาง โรงเรียนหวยไหวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17054. นายไมตรี ทองเพชร โรงเรียนหวยไหวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17055. นางมัญชุภา นามวงษแ โรงเรียนอมรศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17056. นางวารุณี โพธิข์ี โรงเรียนอมรศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17057. นางสุกัญญา ขีดเข็ม โรงเรียนอมรศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17058. นายชํานิ ขีดเขม โรงเรียนอมรศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17059. นายสําเร็จ สุมณนอก โรงเรียนอมรศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17060. นายศุภพงษา จันทรังษแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17061. นายวสุิทธิ์ อิสระพายัพ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17062. นายสมภมูิ อัจฉริยพรหม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17063. นายสุพจนแ สอนวงแกว สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๖

17064. นางกาญจนา ยันฉิมพลี โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17065. นางนงลักษณแ โกวทิพฒันา โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17066. นางปติิมาส จิ๋ววเิศษ โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17067. นางพศิมัย สระครูพนัธุแ โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17068. นางสมหมาย โฉสูงเนิน โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17069. นางสุกุมาร รักษแมณี โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17070. นางสุขศรี อะสงคแ โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17071. นางสุรียแ อินภู โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17072. นายบญุสง ลานอก โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17073. นายไพฑูรยแ กลุมกลาง โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17074. นายสุรศักด์ิ นิลเล่ียม โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17075. นายเทอดเกียรติ ยินดีตระกูล โรงเรียนกุลโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17076. นายเกรียงศักด์ิ พลดงนอก โรงเรียนแกสําโรงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17077. นายสุพนิ เขตคาม โรงเรียนแกสําโรงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17078. นายวธิาร ชางทอง โรงเรียนแกสําโรงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17079. นางสมควร จงเจือกลาง โรงเรียนคูเตยราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17080. นางฐิตาภา แดงยั่งยืน โรงเรียนจตุคามพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17081. นางดรุณี หาญศึก โรงเรียนจตุคามพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17082. นางจินดาพร ชิณวงศแ โรงเรียนชองแมวพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17083. นางประนอม ลอมไธสง โรงเรียนชองแมวพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17084. นางวชินี ขุนภริมยแ โรงเรียนชองแมวพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17085. นางสมปอง ดาวเรือง โรงเรียนชองแมวพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17086. นายสมพงษแ ขุนภริมยแ โรงเรียนชองแมวพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17087. นางน้ําฝน มาตรปใญญา โรงเรียนชุมชนโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17088. นายเอนก สังมาตร โรงเรียนชุมชนโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17089. นางฉววีรรณ พฒันกุล โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17090. นางประชุม เชื่อมชิต โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17091. นางอารียแ ภูพมิาย โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17092. นายชัยยา ทองสิทธิ โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17093. นายลือชัย ซ่ือตรง โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17094. นายวรีะศักด์ิ รังสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17095. นายศุภกิตต์ิ เชื่อมชิต โรงเรียนชุมชนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17096. นางกุหลาบ พราหมณแกระโทก โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17097. นางเกษกนก สีระสูงเนิน โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17098. นางงามตา ลิมปสิวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17099. นางจรูญศรี ศรีแฉลม โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17100. นางทิพยแวารินทรแ ทองเกลียว โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17101. นางบงัอร พรมมิราช โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17102. นางพวงเพชร คงภกัดี โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17103. นางยุพา โพธิช์ัย โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17104. นางสมสนิท สันติชัยรัตนแ โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17105. นางสาวศิริพร อยูชุมพล โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17106. นายยงยศ ศิริหลอ โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17107. นายวเิชียร ตอพล โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17108. นายสมเดช เอียการนา โรงเรียนชุมชนประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17109. นางสาวกนกพร แถวโสภา โรงเรียนชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17110. นางสาวปารินา แครกระโทก โรงเรียนชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17111. นางอนุรัตนแ ชนะคา โรงเรียนชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17112. นายววิฒันแ เฉลิมวรวงศแ โรงเรียนชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17113. นางกาญจนา ฉาบไธสง โรงเรียนดอนกอกเกตสมบรูณแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17114. นายจีรพนัธแ อัยลา โรงเรียนดอนกอกเกตสมบรูณแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17115. นายสุภาพ ไกรดงพลอง โรงเรียนดอนกอกเกตสมบรูณแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17116. นางกฤษณา พาชื่นใจ โรงเรียนดอนมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17117. นางเรวดี ทองอยู โรงเรียนดอนมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17118. นางวภิาวรรณ เอียการนา โรงเรียนดอนมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17119. นายชูชาติ ทองอยู โรงเรียนดอนมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17120. นายนุโลม ลอมไธสง โรงเรียนดอนมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17121. นางทองจันทรแ นวลสนิท โรงเรียนดอนใหญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17122. นางนอม สรางนา โรงเรียนดอนอีลุม(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17123. นางสาวจารุวรรณ ธนะทองพทิกัษแ โรงเรียนดอนอีลุม(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17124. นายวชิิต จันทนีอก โรงเรียนดอนอีลุม(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17125. นายสมัย จันทนีอก โรงเรียนดอนอีลุม(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17126. นายสุหรา กลางนอก โรงเรียนดอนอีลุม(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17127. นายกุลศักด์ิ นนตานอก โรงเรียนดอนอีลุม(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17128. นางศิริพร คําคง โรงเรียนตลาดไทร โนนดู หนองจิกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17129. นางสุพรเพญ็ บยุเรืองเอกพงศแ โรงเรียนตลาดไทร โนนดู หนองจิกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17130. นายจักรพงษแ ต้ังจิตนฤมาณ โรงเรียนตลาดไทร โนนดู หนองจิกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17131. นายสมบรูณแ ทองโกย โรงเรียนตลาดไทร โนนดู หนองจิกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17132. นางเบญจมาส ชัยราช โรงเรียนไตรราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17133. นางนันทวรรณ วงเพญ็ โรงเรียนทาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17134. นางนิตยา ธรรมวภิารัตนแ โรงเรียนทาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17135. นางสาวมณีรัตนแ สุปะมา โรงเรียนทาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17136. นางสําเนียง บํารุงการ โรงเรียนทาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17137. นายกฤษณะ สุมงคล โรงเรียนทาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17138. นางรัศมี อุกประโคน โรงเรียนทาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17139. นางกังวาล พรมกลัดพะเนา โรงเรียนทาวสุรนารี (ระดมอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17140. นางนิตยา ลีลาเจริญพร โรงเรียนทาวสุรนารี (ระดมอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17141. นางภรัณยา พฒันกุล โรงเรียนทาวสุรนารี (ระดมอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17142. นางศิริวรรณ รัตนจันทรแ โรงเรียนทาวสุรนารี (ระดมอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17143. นายเฉลิมศักด์ิ อองแจม โรงเรียนทาวสุรนารี (ระดมอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17144. นายบญุเลิศ จันทรแพมิาย โรงเรียนทาวสุรนารี (ระดมอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17145. นายสมชาติ พรมกลัดพะเนา โรงเรียนทาวสุรนารี (ระดมอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17146. นายววิฒันแ สิรพธันแโภคิน โรงเรียนทาวสุรนารี(ระดมอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17147. นางจีราวฒันแ ศรีวฒันยา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๒ (โคกตองเจริญ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17148. นายทองมวน ปใกการะนัง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๒ (โคกตองเจริญ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17149. นางสมพร วชิระฟกูุล โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17150. นางดาวเรือง ปรุงเรือน โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17151. นางสลวย เพยีรเพชร โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17152. นายขจร เล่ียมรัตนแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17153. นายประจง ธรีพงศธร โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17154. นางยุพณิ กรพมิาย โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17155. นางละมอม ภญิโญ โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17156. นายกรช โพธสิม โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17157. นางกฤติกา โมเหล็ก โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17158. นางนงลักษณแ เจนไร โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17159. นายจําเริญ วชัรพาณิชยแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17160. นายบญุสง สิงหแคําจันทรแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17161. นางรจนา เลาสุริพงศแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17162. นายสุวรรณ ดาษไธสง โรงเรียนนิคมสรางตนเองพมิาย ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17163. นางปทมุทอง สัมฤทธแนอก โรงเรียนโนนตาเถร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17164. นางสาวสมควร คูเจริญไพบลูยแ โรงเรียนโนนตาเถร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17165. นางสาวทิพยแวัลยแ ตนทบัไทย โรงเรียนโนนเพด็วทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17166. นายปกรณแ ศรีบญุเรือง โรงเรียนโนนเพด็วทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17167. นายสฤษด์ิ เรืองแกว โรงเรียนโนนเพด็วทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17168. นางสุนทราภรณแ พลเยี่ยม โรงเรียนบานกระทุมราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17169. นายเจริญ ดวงมาลัย โรงเรียนบานกระทุมราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17170. นายศรีทวน อะสงคแ โรงเรียนบานกระเบื้องใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17171. นายสมคิด โดงพมิาย โรงเรียนบานกระเบื้องใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17172. นางพธุชาติ พงษแพมิาย โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17173. นางสาวกุสุมา ผ่ึงพมิาย โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17174. นางสุมาลี อินยาพงษแ โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17175. นายสมคิด สุขสบาย โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17176. นายสําราญ วาจามั่น โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17177. นางเฉลียง พละสุข โรงเรียนบานโกรกสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17178. นางสาววิภาภรณแ บไุธสง โรงเรียนบานโกรกสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17179. นายบญุกวาง ฤทธลัิน โรงเรียนบานโกรกสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17180. นายสิทธาธปิ ศิริสุวรรณพงศแ โรงเรียนบานโกรกสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17181. นายสัมพนัธแ วงศแสุริยศักด์ิ โรงเรียนบานขามขุนรม"ประชาสามัคคี" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17182. นางละเอียด เกียรตินามวชิัย โรงเรียนบานขุยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17183. นางอภญิญา พลละคร โรงเรียนบานขุยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17184. นายพงษแศักด์ิ พลละคร โรงเรียนบานขุยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17185. นายบณุยสิทธิ์ แสงทอง โรงเรียนบานขุยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17186. นางสาวจินดา สิทธพิงศแ โรงเรียนบานเขวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17187. นางสุนิสา คําพมิพแ โรงเรียนบานเขวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17188. นายสําเร็จ ไชยเชษฐแ โรงเรียนบานเขวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17189. นายสุนทร ไพรงาม โรงเรียนบานเขวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17190. นางพชิญานิน สุวรรณทา โรงเรียนบานครบรีุศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17191. นางระเบยีบ โกสียแรัตนาภบิาล โรงเรียนบานครบรีุศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17192. นายสมบติั วรรณา โรงเรียนบานครบรีุศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17193. นายสมเกียรติ ทปีกรกุล โรงเรียนบานคลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17194. นายไสว แจมเพชร โรงเรียนบานคึมหญานาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17195. นางนลิษา เครือน้ําคํา โรงเรียนบานโคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17196. นางสาวสําเนียง รวบทองหลาง โรงเรียนบานโคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17197. นายปใญญา เครือน้ําคํา โรงเรียนบานโคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17198. นายชยพล ระดมผล โรงเรียนบานโคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17199. นางศิริลักษณแ สุวชิชานนทแ โรงเรียนบานโคกลามขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17200. นางกษมา เรืองมนตรี โรงเรียนบานโคกสีโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17201. นางประกอบ ทองพรหม โรงเรียนบานโคกสีโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17202. นางรัตนา พนูสระนอย โรงเรียนบานโคกสีโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17203. นายทองมวน ชุมภกัดี โรงเรียนบานโคกสีโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17204. นางฉวี คําเกิด โรงเรียนบานโคกหนิชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17205. นางบปุผา ปใกการะโน โรงเรียนบานโคกหนิชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17206. นางมัทนา ถวลิ โรงเรียนบานโคกหนิชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17207. นางวรรณศรี วรรณพงศแเจริญ โรงเรียนบานโคกหนิชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17208. นางสาวจุฬาภรณแ บญุศรี โรงเรียนบานโคกหนิชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17209. นายถนอม วรรณพงศแเจริญ โรงเรียนบานโคกหนิชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17210. นางธญัพร จันทรัตนแ โรงเรียนบานจาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17211. นางปใณณิตา กลาหาญ โรงเรียนบานจาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17212. นางเยาวลักษณแ แยมเศียร โรงเรียนบานจารยแตํารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17213. นางแสงเพญ็ สีมาพล โรงเรียนบานจารยแตํารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17214. นายโกศล ชูใจ โรงเรียนบานจารยแตํารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17215. นายพรชัย แยมเศียร โรงเรียนบานจารยแตํารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17216. นางอัญชัญ คงสัตยแ โรงเรียนบานฉกาจชองโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17217. นายทวศัีกด์ิ คาขาย โรงเรียนบานฉกาจชองโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17218. นายประจวบ พนูศิริ โรงเรียนบานฉกาจชองโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17219. นางวลัลภา วารินทรแ โรงเรียนบานซาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17220. นายดํารงคแ วารินทรแ โรงเรียนบานซาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17221. นายสุนทร สุดชนะ โรงเรียนบานซาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17222. นางฉววีรรณ จันทรานุวงศแ โรงเรียนบานดงบงั(สวางวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17223. นางพมิพแญาดา ลาภยิ่งยง โรงเรียนบานดงบงั(สวางวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17224. นางศิริวรรณ สุวรรณกลาง โรงเรียนบานดงบงั(สวางวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17225. นายประเสริฐ วงษแสุรินทรแ โรงเรียนบานดงบงั(สวางวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17226. นายประเสริฐ ทาพมิาย โรงเรียนบานดงบงั(สวางวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17227. นายอดุลยแ สังคะโลก โรงเรียนบานดงบงั(สวางวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17228. นางกรรณิการแ แซล้ิม โรงเรียนบานดงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17229. นางเยี่ยม เชื่อฟใง โรงเรียนบานดงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17230. นางสาวพรทพิยแ จรรยาศิริ โรงเรียนบานดงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17231. นายจารึก แซล้ิม โรงเรียนบานดงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17232. นายสมชาย เชื่อฟใง โรงเรียนบานดงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17233. นายสามารถ สาลีชน โรงเรียนบานดงประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17234. นางสาวดวงใจ พาแกดํา โรงเรียนบานดงหลบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17235. นางปาริชาติ เสริมพมิาย โรงเรียนบานดอนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17236. นายถนัด บญุชุม โรงเรียนบานดอนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17237. นางวนัเพญ็ ทพิยแพงศแธร โรงเรียนบานดอนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17238. นางมัลลิกา นาคดิลก โรงเรียนบานดอนแซะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17239. นางสํารวย พะนา โรงเรียนบานดอนแซะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17240. นางณัฐภสัสร สุรนาจ โรงเรียนบานดอนตัดเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17241. นางเยาวพา โสสระเกษ โรงเรียนบานดอนตัดเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17242. นางวรรณี งานฉมัง โรงเรียนบานดอนตัดเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17243. นางอรกัญญา ฉัตรสิทธกิร โรงเรียนบานดอนตัดเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17244. นายชัยวฒันแ เลิศนา โรงเรียนบานดอนตัดเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17245. นางชลธชิา นิลวรรณ โรงเรียนบานดอนยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17246. นางสาวมณฑา มั่งมีผล โรงเรียนบานดอนยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17247. นางสาวสุปราณี รอดชาง โรงเรียนบานดอนยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17248. นายจรัล บญุวจิิตร โรงเรียนบานดอนยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17249. นางทพิลักษณแ สุริยะนวนันทแ โรงเรียนบานดอนลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17250. นางธนพรรณ นมัสการ โรงเรียนบานดอนลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17251. นางนัยรัตนแ วฒิุพงศแกุลยศ โรงเรียนบานดอนลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17252. นางสารภี พลูพนัธแ โรงเรียนบานดอนลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17253. นายไพฑูรยแ ทบลม โรงเรียนบานดอนลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17254. นางทองบอ กุลหลี โรงเรียนบานดอนววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17255. นางสาวพิกลุทอง แววไธสง โรงเรียนบานดอนววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17256. นายยุทธศักด์ิ สงเสริม โรงเรียนบานดอนววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17257. นางกรรณิการแ ลาดนอก โรงเรียนบานตลาดไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17258. นางดารา ธรรมสาร โรงเรียนบานตลาดไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17259. นางสาวเบญจวรรณแ วาวไธสง โรงเรียนบานตลาดไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17260. นางสํารวย นนตานอก โรงเรียนบานตลาดไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17261. นายเจริญ วบิลูยแกุล โรงเรียนบานตลาดประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17262. วาทีร่อยตรีสุชาติวฒิุ ตูจํานงคแ โรงเรียนบานตลาดประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17263. นางนงลักษณแ ศรีทอง โรงเรียนบานตะบอง"เจริญราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17264. นางนิ่มนวล ชูจันทกึ โรงเรียนบานตะบอง"เจริญราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17265. นางเพญ็ศรี สุพรรณชาติ โรงเรียนบานตะบอง"เจริญราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17266. นางลัดดา ทปีกรกุล โรงเรียนบานตะบอง"เจริญราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17267. นางสาวสมหวงั ศิริถิรสกุล โรงเรียนบานตะบอง"เจริญราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17268. นางสาวสุพตัรา สุขจรรยา โรงเรียนบานตะบอง"เจริญราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17269. นางอนงคแ แหวนพมิาย โรงเรียนบานตะบอง"เจริญราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17270. นางบษุรา เพช็รแสน โรงเรียนบานตะเภาหนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17271. นายสุบรรณ เพช็รแสน โรงเรียนบานตะเภาหนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17272. นางพนิชา สมวงษา โรงเรียนบานเตยกระโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17273. นางพรทพิยแ สีปะณะ โรงเรียนบานเตยกระโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17274. นายสุวทิยแ คงภกัดี โรงเรียนบานเตยกระโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17275. นายเวยีงแกว ธรรมสาร โรงเรียนบานเตยกระโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17276. นางพมิพนัธุแ ฟุูงพมิาย โรงเรียนบานเตยประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17277. นางวรรณะ ต้ังคณา โรงเรียนบานเตยประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17278. นายนราวธุ คงดี โรงเรียนบานเตยประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17279. นายอรุณ วมิานะ โรงเรียนบานเตยประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17280. นายแสวง ชาญเขวา โรงเรียนบานเตยประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17281. นางทองมวน เพช็รแท โรงเรียนบานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17282. นางสุดาทศันแ เพิ่มพนู โรงเรียนบานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17283. นางสุนทรี หะริตา โรงเรียนบานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17284. นายเดชา ปใญญาเดชสกุล โรงเรียนบานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17285. นายมงคล อินทรแทอง โรงเรียนบานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17286. นางรุงระวี อริยะเดช โรงเรียนบานทาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17287. นางสมทรง สรสิทธิ์ โรงเรียนบานทาเยี่ยมวทิยายล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17288. นางอมรรัตนแ นาคเครือ โรงเรียนบานทาเยี่ยมวทิยายล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17289. นายนคร นาคเครือ โรงเรียนบานทาเยี่ยมวทิยายล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17290. นางนงคราญ ใจชวง โรงเรียนบานทุงมนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17291. นางขนิษฐา ชูตระกูล โรงเรียนบานโนนกระเบื้องหนองหัวชางสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17292. นางอรุณี ภารัตนวงศแ โรงเรียนบานโนนกระเบื้องหนองหัวชางสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17293. นายธงชัย เกตุยอย โรงเรียนบานโนนกระเบื้องหนองหัวชางสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17294. นายเสมาณรงคแ สุวรรณหงษแ โรงเรียนบานโนนกระเบื้องหนองหัวชางสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17295. นางดัชนี เบาแรง โรงเรียนบานโนนโชงโลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17296. นางประหยัด คําภมิูล โรงเรียนบานโนนโชงโลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17297. นายสุชาติ เดชบญุ โรงเรียนบานโนนโชงโลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17298. นายเสนอ คําภมิูล โรงเรียนบานโนนโชงโลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17299. นายอุดม เบาแรง โรงเรียนบานโนนโชงโลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17300. นางจรวยพร จาทอง โรงเรียนบานโนนตําหนัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17301. นายปฐมสุข สีลาดเลา โรงเรียนบานโนนตําหนัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17302. นางสาวสกาวรัตนแ มอญใหม โรงเรียนบานโนนปบี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17303. นางชูชื่น แกนนอก โรงเรียนบานโนนพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17304. นางศศิกาญจนแ กัณนอก โรงเรียนบานโนนพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17305. นางอัมพร ชาติสุภาพ โรงเรียนบานโนนพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17306. นางพนูทรัพยแ บบุผาสุข โรงเรียนบานโนนเพชรพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17307. นางอิสพร พราวไธสง โรงเรียนบานโนนเพชรพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17308. นางพรรณราย วฒันดิลกวทิยแ โรงเรียนบานโนนภบิาลโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17309. นางสุภาภรณแ เทพศรี โรงเรียนบานโนนภบิาลโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17310. นายเพชร โฉมไทยสง โรงเรียนบานโนนภบิาลโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17311. นางจิตติมา โตรําพมิาย โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17312. นางสาวชื่น ประตูชัย โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17313. นายวชิัย โตรําพมิาย โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17314. นางเตือนใจ เด็ดขาด โรงเรียนบานโนนไมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17315. นางดัชนี สาทกลาง โรงเรียนบานโนนยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17316. นางปราณี ใจเที่ยง โรงเรียนบานโนนยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17317. นางวนิดา อารมณแเพยีร โรงเรียนบานโนนยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17318. นางสาวอัจฉรา พพิฒันแวชัรา โรงเรียนบานโนนยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17319. นางอนงคแ ปนีะภา โรงเรียนบานโนนยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17320. นายสุรศักด์ิ หมูเพชร โรงเรียนบานโนนยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17321. นางกนกทพิยแ ลําเหลือ โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17322. นางสาวธรชญา ชื่นโพธิ์ โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17323. นางสาวธัญลักษณแ วชิชาพณิ โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17324. นางสาวนวลนารี กูลขํา โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17325. นางสาวสุรัตดา สถานพงษแ โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17326. นายเกื้อกูล ทองพราว โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17327. นายประชิด สนนา โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17328. นายสมยศ สีใส โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17329. นายสิทธชิัย อาจหาญ โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17330. นางเนาวรัตนแ ยมนัตถแ โรงเรียนบานโนนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17331. นางสาวภมูิใจ เกสูงเนิน โรงเรียนบานโนนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17332. นายศิริพงษแ ลุมกลาง โรงเรียนบานโนนอุดมนภดลอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17333. นายประทวน ดานแกว โรงเรียนบานโนนอุดมนภดลอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17334. นางชุมพร ตะคอนรัมยแ โรงเรียนบานประสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17335. นางพรเพญ็ กันตังกุล โรงเรียนบานประสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17336. นางสาววณิชา พรทั้งส่ี โรงเรียนบานประสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17337. นายปใญญา ศศิธร โรงเรียนบานประสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17338. นายเวช กันตังกุล โรงเรียนบานประสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17339. นายเพชร กลาหาญ โรงเรียนบานประสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17340. นางกัญจแญาณัฐ วรินทรแหรัิญ โรงเรียนบานปาุตะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17341. นางสาวสายฝน ศรีวงษแ โรงเรียนบานปาุตะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17342. นางกิ่งแกว บญุสูงเนิน โรงเรียนบานพะงาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17343. นางสุนิกรณแ พรศิวาลัย โรงเรียนบานพะงาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17344. นายสาธติ พรศิวาลัย โรงเรียนบานพะงาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17345. นายอัคเดช รูปสูง โรงเรียนบานพะงาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17346. นางวรรณี เพิ่มทรัพยแ โรงเรียนบานพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17347. นายบญุเชาวแ ประเทศา โรงเรียนบานพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17348. นายสนอง แหวนพมิาย โรงเรียนบานพทุรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17349. นางชุลีกร เกตุยอย โรงเรียนบานโพธิง์ามหนองหญาขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17350. นางสาวสมพร ไหลงาม โรงเรียนบานโพธิง์ามหนองหญาขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17351. นางสุนิตร วจัฉละอนันทแ โรงเรียนบานโพธิง์ามหนองหญาขาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17352. นางรสสุคนธแ จริงไธสง โรงเรียนบานไพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17353. นายสุเวช เจียมใจ โรงเรียนบานไพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17354. นางคนึงจิต จุพมิาย โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17355. นางสาวศรีเรือน สนิทชอบ โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17356. นายนิรันดรแ พาพมิาย โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17357. นายบญัชา อนุญาหงษแ โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17358. นางจิตาภทัร ทบลม โรงเรียนบานยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17359. นางชวนพศิ แซแต โรงเรียนบานยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17360. นางนิจ จันทรแคุม โรงเรียนบานยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17361. นางประทมุมา ปานจิต โรงเรียนบานยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17362. นางพฒันา แสนทําพล โรงเรียนบานยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17363. นางรัชนี งามสวย โรงเรียนบานยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17364. นางศริญญา ศรีผอง โรงเรียนบานยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17365. นายไพโรจนแ วศิิษฎแศิลป โรงเรียนบานยางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17366. นายสุวรรณ สืบสวน โรงเรียนบานละเลิงหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17367. นางจําเนียร สุขทั่ว โรงเรียนบานละโว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17368. นางชัยสุรียแ ชัยศรี โรงเรียนบานละโว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17369. นางสาวมัสลิน สรอยพมิาย โรงเรียนบานละโว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17370. นางสุกัญญา ขวญัมา โรงเรียนบานละโว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17371. นายวทิยา ฮัมมาลี โรงเรียนบานละโว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17372. นายสุรศักด์ิ เย็นรมภแ โรงเรียนบานละโว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17373. นายชั้น สุขทั่ว โรงเรียนบานละโว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17374. นายชูชาติ บบุผาสุข โรงเรียนบานลําทะเมนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17375. นางศุภมาส คัดทะจันทรแ โรงเรียนบานลุงตามัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17376. นายชัยสิทธิ์ พลฉิม โรงเรียนบานลุงตามัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17377. นายวทิยากร จันทรแเพญ็ โรงเรียนบานลุงตามัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17378. นางอรัญญา นันอุมาลี โรงเรียนบานลุงประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17379. นายสําเริง ขวญัมั่น โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17380. นางสาวรินดา รังดิษฐแ โรงเรียนบานสวางนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17381. นางจิราภรณแ อารีรัมยแ โรงเรียนบานสะแกงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17382. นางสาวสมหมาย จักสาร โรงเรียนบานสะแกงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17383. นางฉววีรรณ นิรัติกรกุล โรงเรียนบานสัมฤทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17384. นายจําลอง นิรัติกรกุล โรงเรียนบานสัมฤทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17385. นายชลากรณแ เหลียวกลาง โรงเรียนบานสัมฤทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17386. นายชลิต ขาวสุข โรงเรียนบานสัมฤทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17387. นายประวทิยแ หะริตา โรงเรียนบานสัมฤทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17388. นายวรัิตนแ กะตะศิลา โรงเรียนบานสัมฤทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17389. นางพลูศรี นพวฒันแ โรงเรียนบานสําพะเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17390. นางละอองดาว ระวงัเปาู โรงเรียนบานสําพะเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17391. นายฐิติภมูิ แสนยะบตุร โรงเรียนบานสําพะเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17392. นายอํานวย ดงนอก โรงเรียนบานสําพะเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17393. นางปวณีา พรมโชติ โรงเรียนบานส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17394. นางปราณี ดีดพณิ โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17395. นายกิตติกร จันทรสุด โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17396. นายปรีชา ปใๆนสุข โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17397. นายผจญ ดีดพณิ โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17398. นายรังสรรคแ หบีพมิาย โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17399. นางยุพาภรณแ กัญญาคํา โรงเรียนบานหนองขาวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17400. นางสาวอัชวลี ดําหนูไทย โรงเรียนบานหนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17401. นายนิติศาสตรแ เนาวแถึง โรงเรียนบานหนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17402. นายบญุศรี แสนคํา โรงเรียนบานหนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17403. นางสายสมร ไชยโคตร โรงเรียนบานหนองตะคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17404. นางสุทพิยแ ศรีมหนัตแ โรงเรียนบานหนองตะคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17405. นายอิทธพิล ศรีมหนัตแ โรงเรียนบานหนองตะคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17406. นางกัลยาณี เลขลบ โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17407. นางรัสรินทรแ ยิ่งธนฐานนันทแ โรงเรียนบานหนองทุมโนนหาดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17408. นางสุกัญญา มุงตอบวั โรงเรียนบานหนองนกคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17409. นางจันทรแเพญ็ ยอดสงา โรงเรียนบานหนองโน(คุรุราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17410. นางพรทพิยแ ภวภตูานนทแ โรงเรียนบานหนองโน(คุรุราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17411. นางรัตติยา นามโนรินทรแ โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17412. นางประเพญ็ศรี คารัมยแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17413. นายวรไกร พลอยไธสง โรงเรียนบานหนองบวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17414. นางสาวขนิษฐา คะเนนอก โรงเรียนบานหนองบวันาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17415. นางอรุณี เพง็พนิิจ โรงเรียนบานหนองบวันาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17416. นางวารี พลฉิม โรงเรียนบานหนองปรือ(รัฐราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17417. นางสุพตัรา อมรสิริเมธาวี โรงเรียนบานหนองปรือ(รัฐราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17418. นายสุริยา พลฉิม โรงเรียนบานหนองปรือ(รัฐราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17419. นายธเนศ ทองนอย โรงเรียนบานหนองปรือแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17420. นายภญิโญ กันหา โรงเรียนบานหนองโปงุราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17421. นางอรุณ กตัญโู โรงเรียนบานหนองไผพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17422. นายพนัธุแศักด์ิชัย ปพูบญุ โรงเรียนบานหนองไผพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17423. นางปยินุช ศรีสุนนทแ โรงเรียนบานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17424. นางสาวนัชชนา สวางชุม โรงเรียนบานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17425. นางสาวรสรินทรแ ผองแผว โรงเรียนบานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17426. นายรังสฤษฐแ แกวยอด โรงเรียนบานหนองพลวงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17427. นางสาวปฐมา เทพามาตยแ โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17428. นางสุนันทา พงษแพมิาย โรงเรียนบานหนองมวงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17429. นายววิฒันแ เจริญผล โรงเรียนบานหนองมวงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17430. นายสมชัย นิยันตัง โรงเรียนบานหนองมวงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17431. นายอํานวย เชื้อนิด โรงเรียนบานหนองมวงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17432. นางเกศรินทรแ เลไธสง โรงเรียนบานหนองมะเขือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17433. นางสาวบญุชอบ ผิวละมัย โรงเรียนบานหนองมะเขือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17434. นายวชิรา ชนะคา โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17435. นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง โรงเรียนบานหนองแวงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17436. นายสุวรรณแ พรมมา โรงเรียนบานหนองแวงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17437. นายเสนียแ สมรูป โรงเรียนบานหนองแวงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17438. นางบญุเล้ียง ชัยเลิศ โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17439. นางสกาวเดือน สีหาจันทรแ โรงเรียนบานหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17440. นายชูวชั นามโนรินทรแ โรงเรียนบานหนองหญาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17441. นายประดิษฐแ ผลาทพิยแ โรงเรียนบานหนองหลักสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17442. นายกฤษฎา พรหมชัยนันทแ โรงเรียนบานหนองหวาตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17443. นายคําพอง เสาะไธสง โรงเรียนบานหนองหวาตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17444. นายวสันตแ ดวงดารา โรงเรียนบานหนองหวาตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17445. นายประสาร กาบขุนทด โรงเรียนบานหนองหวาประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17446. นางวภิาส กะตะศิลา โรงเรียนบานหวายโนนโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17447. นางสํารวย บวัตา โรงเรียนบานหวายโนนโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17448. นายมนตรี บวัตา โรงเรียนบานหวายโนนโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17449. นายสุภรีแ สีพาย โรงเรียนบานหวายโนนโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17450. นางกาญจนา สุขกมลเสถียร โรงเรียนบานหนัเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17451. นางประไพ ตีบกลาง โรงเรียนบานหนัเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17452. นางสมศรี ศรีโชค โรงเรียนบานหนัเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17453. นายไสว สุวชิชานนทแ โรงเรียนบานหนัเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17454. นายบญุธรรม สียางนอก โรงเรียนบานหนัเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17455. นางสุวรรณี ประทมุเมศ โรงเรียนบานหนัหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17456. นายทศพล แสนศรี โรงเรียนบานหนัหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17457. นายธรีะพงษแ สุจินตแ โรงเรียนบานหนัหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17458. นายวริะพงษแ จันทนีอก โรงเรียนบานหนิแรหนองนกเปๅดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17459. นายนรศักด์ิ สีลา โรงเรียนบานหนิแรหนองนกเปๅดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17460. นางรัตติยา เสริมเปลงศรี โรงเรียนบานใหมฉมวก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17461. นางอุไรวรรณ แสงออน โรงเรียนบานใหมฉมวก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17462. นายไพศาล สุขสุมนตแศิลป โรงเรียนบานใหมฉมวก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17463. นายสถาพร เสริมเปลงศรี โรงเรียนบานใหมฉมวก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17464. นายเดชา มีศิลป โรงเรียนบานใหมปฏรูิป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17465. นางทปิกา ระดมผล โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17466. นางพรรณา แสนคํา โรงเรียนบานออประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17467. นางวสิธร เอี่ยมละออ โรงเรียนบานออประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17468. นายธนกฤตยแ ศิริเมธกีุล โรงเรียนบานออประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17469. นายสมพร ประกอบเลิศ โรงเรียนบานออประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17470. นายปณิพล นานา โรงเรียนบานออประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17471. นายประยุทธ ผลาทพิยแ โรงเรียนประโดกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17472. นางประเทอืงศรี ปนิะพงั โรงเรียนปราสาทหนินางรํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17473. นางดอกไม พนัธุแวฒันแ โรงเรียนพกิุลทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17474. นางพชัรี เผดิมผล โรงเรียนพกิุลทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17475. นางพมิลพร ปใตตาเทสัง โรงเรียนพกิุลทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17476. นางวรรณภรณแ บาตรโพธิ์ โรงเรียนพกิุลทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17477. นางสุชาดา โพนภาค โรงเรียนพกิุลทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17478. นางเทวี กลุมกลาง โรงเรียนพมิายสามัคคี ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17479. นางเพญ็ศรี สอพมิาย โรงเรียนพมิายสามัคคี ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17480. นางเพลินตา สิงหแสนั่น โรงเรียนพมิายสามัคคี ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17481. นางวาสนา ผลนา โรงเรียนพมิายสามัคคี ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17482. นางสาวจันทมิา อารมณแเพยีร โรงเรียนพมิายสามัคคี ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17483. นางสาวพยุง จับพมิาย โรงเรียนพมิายสามัคคี ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17484. นางอารี ยศไกร โรงเรียนพมิายสามัคคี ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17485. นางประไพพร พมิพแจันทรแ โรงเรียนพมิายสามัคคี๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17486. นางสาวนฤมล สําเนาวแกลาง โรงเรียนพมิายสามัคคี๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17487. นางดรุณี มนตรีประถม โรงเรียนเพชรหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17488. นางนาตยา ไชยโยราช โรงเรียนเพชรหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17489. นางพวงพษิณแ เภาออน โรงเรียนเพชรหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17490. นางสาวนิภา อินทรแทองหลาง โรงเรียนเพชรหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17491. นางสาวรุงระวี ขาวผิว โรงเรียนเพชรหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17492. นางสุจิตรา โกวทิพฒันา โรงเรียนเพชรหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17493. นายชัยนิด กะการดี โรงเรียนเพชรหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17494. นางกรองกาญจนแ ปอูงประดา โรงเรียนภมูิสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17495. นางอารียแ ศรีผดุง โรงเรียนภมูิสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17496. นางสาวชุมเทยีน ไมเกตุ โรงเรียนมะคาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17497. นางอัญชลี เชียงนอย โรงเรียนมะคาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17498. นายวบิลู เพิ่มพลู โรงเรียนมะคาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17499. นายจันทรแแดง สุขโน โรงเรียนเมืองจากวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17500. นายประกิจ นวนงาม โรงเรียนเมืองจากวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17501. นายอุเทน คําสิงหแนอก โรงเรียนเมืองจากวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17502. นางอรุณรัตนแ เทยีมไธสง โรงเรียนเมืองจากวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17503. นางดารา เอมโอษฐแ โรงเรียนเมืองโดนสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17504. นางมงคล การสราง โรงเรียนเมืองโดนสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17505. นายสมจิตร ปใจจัยโย โรงเรียนเมืองโดนสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17506. นางจุฑามาศ นวมสําโรง โรงเรียนเมืองโดนสําโรง(รัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17507. นางผลารักษแ เด่ียวไธสง โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17508. นางผอวบ กุลนาแพง โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17509. นางวไิลวรรณ เศรษฐรุงเรือง โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17510. นางสุรพษิ สีลาดเลา โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17511. นายประทปี กุลนาแพง โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17512. นางถวลิวงษแ เดินรีบรัมยแ โรงเรียนรวมมิตรพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17513. นางศิริพร โฮมวงคแ โรงเรียนรวมมิตรพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17514. นางสงวนศิลป ผองแผว โรงเรียนรวมมิตรพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17515. นายณรงคแ เอกพนัธุแ โรงเรียนรวมมิตรพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17516. นายนฤนาท แกวยางนอก โรงเรียนรวมมิตรพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17517. นางจินตนา อุดมบญุ โรงเรียนราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17518. นางสาววไิลพร พรมเสนา โรงเรียนราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17519. นายสมเกียรติ ศุภบวรรัตนแ โรงเรียนราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17520. นางสาวสมหมาย มารศรี โรงเรียนราษฏรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17521. นายจริเดช สรสิทธิ์ โรงเรียนวงัหนิประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17522. นายวรวทิยแ แปลนพมิาย โรงเรียนวงัหนิประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17523. นางสาวภรณแพิมล ศรีเจริญ โรงเรียนวงัหนิประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17524. นางสมสกุล ธปูบตุร โรงเรียนวดัเจริญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17525. นางจินภรณแ สุขปใญญา โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17526. นางปรีชญานิษฐแ เดือนฉาย โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17527. นางภชัรินธร ขวญัมา โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17528. นางสังวาลยแ ภพูมิาย โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17529. นายชัย ขวญัมา โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17530. นายวชิัย แจงตรง โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17531. นางณัฐพร ธรรมโส โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17532. นางสาวสายรุง ไมกลาง โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17533. นางพาพศิ อยูภกัดี โรงเรียนวดับานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17534. นางสาคร ศรีพฒุ โรงเรียนวดับานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17535. นางออนอรุณ นามคํา โรงเรียนวดับานโคกพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17536. นายประครอง ทดัมาลา โรงเรียนวดับานโคกพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17537. นายสุธรีวฒิุ จอมธิ โรงเรียนวดับานโคกพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17538. นางสาวจุฑารัตนแ สมนอย โรงเรียนวดับานโคกเพด็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17539. นางพชัรินทรแ บญุเรือน โรงเรียนวดับานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17540. นางมะลิวรรณ โพธิ โรงเรียนวดับานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17541. นางสมภาร มูลศรี โรงเรียนวดับานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17542. นางสาวสุนนทแ พลดงนอก โรงเรียนวดับานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17543. นายเกรียงศักด์ิ มูลศรี โรงเรียนวดับานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17544. นายพษิณุพร บญุเรือน โรงเรียนวดับานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17545. นางนัฏฐิกา มีสะอาด โรงเรียนวดับานดอนตะหนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17546. นางสาวงามศีล เอี่ยมนอก โรงเรียนวดับานดอนตะหนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17547. นางอุทยั สานอก โรงเรียนวดับานดอนตะหนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17548. นายชูชีพ มีสะอาด โรงเรียนวดับานดอนตะหนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17549. นายประวติั พรมมิราช โรงเรียนวดับานดอนตะหนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17550. นางเรณู วรรณจันทรแ โรงเรียนวดับานตําแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17551. นางแสงจันทรแ สุทธรัตนแ โรงเรียนวดับานตําแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17552. นางสุจิต คงอินทรแ โรงเรียนวดับานถนนโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17553. นางกุหลาบ ทองศรีมะดัน โรงเรียนวดับานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17554. นางสาวพวงเพญ็ ทองเกลียว โรงเรียนวดับานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17555. นางวมิลพกัตรแ บญุฮวด โรงเรียนวดับานนาง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17556. นายจํานงคแ ชุมภปูะฏิ โรงเรียนวดับานนาง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17557. นางอารมยแ สาสีเสารแ โรงเรียนวดับานส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17558. นายทรงศักด์ิ สาสีเสารแ โรงเรียนวดับานส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17559. นางศิราณี ตามจะโปะ โรงเรียนวดับานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17560. นายบญุธง อาสานอก โรงเรียนวดับานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17561. นางทรงพมิล สมนอย โรงเรียนวดับานหนองคึม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17562. นางศศิธร เมืองแสน โรงเรียนวดับานหนองคึม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17563. นางสุมาลี ถนัดทาง โรงเรียนวดับานหนองคึม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17564. นายนพดล ลุนสมบติั โรงเรียนวดับานหนองคึม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17565. นายพทิกัษแ เมืองแสน โรงเรียนวดับานหนองคึม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17566. นายรังสัน สุขประเสริฐ โรงเรียนวดับานหนองคึม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17567. นายบญุเลิศ สมนอย โรงเรียนวดับานหนองคึม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17568. นางอมรรัตนแ จันทนุกูล โรงเรียนวดับานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17569. นายเกียรติศักด์ิ ศรีชัยเชิด โรงเรียนวดับานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17570. นางสาวดวงนภา ขาวสุข โรงเรียนวดับานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17571. นางดวงหทยั คํามูล โรงเรียนวดับานหนองสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17572. นางสุฌารักษแ อัยลา โรงเรียนวดับานหนองสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17573. นายพรีพงษแ ทานา โรงเรียนวดับานอุมจานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17574. นายศราวฒิุ พนัธแชัยภมูิ โรงเรียนวดับานอุมจานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17575. นางวราภรณแ เปล่ียมไธสง โรงเรียนวดัปลักแรต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17576. นางสาวรัตติกาล สมนอย โรงเรียนวดัปลักแรต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17577. นายวาทนิ แกวไธสง โรงเรียนวดัโพธิศ์รีบรรจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17578. นางจรรยา ทศิกลาง โรงเรียนวดัวงัน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17579. นางถาวร พลธริาช โรงเรียนวดัวงัน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17580. นางรัชนี พรหมรศ โรงเรียนวดัวงัน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17581. นายวฒิุพงษแ พรหมรศ โรงเรียนวดัวงัน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17582. นางธมนันทแภสั ปรัชญาวงศแชัย โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17583. นางรตณัน ยางเครือ โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17584. นางศศิชา ดีรบรัมยแ โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17585. นางสปใน พรหมสุข โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17586. นางสาวนปภสั หลวงวงษแ โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17587. นางสมจิตร ปใญญาสิทธิ์ โรงเรียนสระประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17588. นายจตุ หาสุนโม โรงเรียนสระประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17589. นายบญุมี สรางนา โรงเรียนสระประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17590. นายโกมิน บญุมา โรงเรียนสระประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17591. นางนิตยา เทนิสระเกษ โรงเรียนส่ีแยกศรีอรัญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17592. นางสุภสัสร ประพนัธแอนุรักษแ โรงเรียนส่ีแยกศรีอรัญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17593. นางสาวสายสุนียแ สีสมบรูณแ โรงเรียนหนองกรดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17594. นางศรีเพชร บํารุงการ โรงเรียนหนองบวัรี(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17595. นางสุมาลี ไชยคําหาญ โรงเรียนหนองบวัรี(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17596. นางสุวมิล พรหมเพศ โรงเรียนหนองบวัรี(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17597. นายเฉลียว จําปาโพธิ์ โรงเรียนหนองบวัลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17598. นายวชัระ นาดี โรงเรียนหนองบวัลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17599. นางสาวปรานี บญุทา โรงเรียนหนองปรือแดง"ศิริราษฎรแปการ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17600. นางขันทอง แฝงเดชา โรงเรียนหนองมวงหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17601. นางสาวพชิญดา สงเสริม โรงเรียนหนองมวงหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17602. นางภทัราภรณแ เรืองแกว โรงเรียนหนองมวงหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17603. นางกานตแธดิา กลางนอก โรงเรียนหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17604. นางสาวละออง มุงแซกกลาง โรงเรียนหนองออวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17605. นางอุไร ภายสันใจ โรงเรียนหนองออวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17606. นางสาวทวนีันทแ ถนิมกาญจนแ โรงเรียนหวยบงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17607. นางสาวบญุญานนัทแ บญุจันทรแ โรงเรียนหวยบงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17608. นางสํารวม แสนเย็น โรงเรียนหวยบงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17609. นายวฒิุศักด์ิ อนุวรรณแ โรงเรียนหวยบงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17610. นางปใญพร มูลจันทรแ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17611. นางรัตณา นมัสการ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17612. นางลําพาด กุพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17613. นายเทดิ สายโต โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17614. นายศึกษา เนมขุนทด โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17615. นางนลินรัตนแ สายศรีบณัฑิต โรงเรียนอนุบาลประภารัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17616. นางสาวดวงมณี บญุพมิาย โรงเรียนอนุบาลประภารัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17617. นางจารุวรรณ มวยดี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17618. นางจินดา สืบคา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17619. นางทวพีร ตูพจ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17620. นางธนาภรณแ คทาศิลป โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17621. นางปยิะพร ถนัดคา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17622. นางพวงทอง วชัรพาณิชยแ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17623. นางมะลิ นาสะกาด โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17624. นางสมวงษแ ดิเรกกุล โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17625. นางแสงเพชรา แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17626. นางอรุณี โพธิพ์นิิจ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17627. นางอัมพร ชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17628. นายธนิต ธรรมาวรุิฬหแ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17629. นายวาทสิน ล้ิมศักดา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17630. นายสุพจนแ นาสะกาด โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17631. นายเสรี เจียมจับเลหแ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17632. นางวนิดา พวงสมบติั โรงเรียนอนุบาลอนันตะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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17633. นางรพรพรรณ นวนงาม โรงเรียนอรพมิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17634. นายสัจพงษแ นิโรจนแ โรงเรียนอัมพวนัวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17635. นายเกรียงไกร ไพราม โรงเรียนอาสนาราม "เปลงอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17636. นางจุฑามณี เจ็กสันเทยีะ โรงเรียนอาสนาราม"เปลงอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17637. นางสาวนภาพร พะคุณละ โรงเรียนอาสนาราม"เปลงอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17638. นางสุไมตรี ไพราม โรงเรียนอาสนาราม"เปลงอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17639. นายบณุเชิด เจ็กสันเทยีะ โรงเรียนอาสนาราม"เปลงอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17640. นางพรทพิยแ มะปะโท โรงเรียนอุดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17641. นายธนายุทธ ภูนอก โรงเรียนอุดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17642. นายสุทธี ตาลไธสง โรงเรียนอุดมวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17643. นางเกษร อุตรดิษฐแ โรงเรียราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17644. นางถาวร สุขวรเวท โรงเรียราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17645. นางธนสรณแ บญุหลาย โรงเรียราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17646. นางสุวรรณ ศาลาหลวง โรงเรียราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17647. นายธวชัชัย ศรีสถาพร โรงเรียราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17648. นายจําเริญ นาคดิลก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17649. นางกฤษณา เสมหรัิญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17650. นายสมพงษแ ลัดกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗

17651. นางจิตราภรณแ มนชัย พร้ิมพทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17652. นางสมฤดี แกวควรชุม พร้ิมพทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17653. นางเบญจมาศ เอสะนาชาตัง ร.ร.วดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17654. นางจินดาพร สุขยามผล โรงเรียน อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17655. นายศักด์ิชัย มัชฌิมวงศแ โรงเรียน[บานหวยไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17656. นายสถาพร สุวรรณวชัรกูล โรงเรียน[บานหวยไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17657. นางกิตติกุล ปาลานุสรณแ โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17658. นางไขแสง ใจหวงั โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17659. นางจันทรแเพญ็ สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17660. นางธารา สุวรรณนพ โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17661. นางรําภา นันทกาญจนแ โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17662. นางวนิดา พนูพพิฒันแ โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17663. นางศิริลักษณแ ศรีอนันตแ โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17664. นางสุกาญจนแ ทองสุข โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17665. นางอรพนิทแ จารุสาร โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17666. นายจิระพงษแ คุมวริิยะ โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17667. นายนิคม สมรูป โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17668. นายเศรษฐ เสือทอง โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17669. นายสิทธพิร ฆังฆะ โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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17670. นายสุเทพ พดัทอง โรงเรียนจรัสพชิากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17671. นางสายสุนียแ ฉิมวงศแ โรงเรียนชุมชนบานบางจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17672. นายอนันตแ อัคกาญจนแ โรงเรียนชุมชนบานบางจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17673. นางนัฏฐา พงศแสุพฒันแ โรงเรียนชุมชนวดัหมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17674. นางปรียาพร เพช็รแสงฆแ โรงเรียนชุมชนวดัหมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17675. นางพรพนัธแ เดชภมูิ โรงเรียนชุมชนวดัหมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17676. นางรัชนี พงศแชินฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวดัหมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17677. นางสุวรรณา เมธภีรัิกษแ โรงเรียนชุมชนวดัหมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17678. นางสินิทธแนาฏ อมรลักษณแ โรงเรียนชุมชนวดัหมุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17679. นางปรีดา ยันตศิริ โรงเรียนชูศลปวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17680. นางสาวนิตยา ประธานทรง โรงเรียนชูศลปวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17681. นางสาวโสภติ จินมุนี โรงเรียนชูศลปวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17682. นางกิตติยา พงศแกิตติคุณ โรงเรียนชูศลปวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17683. นางกัญญา เนาวาสนแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๔ (อ.ลานสกา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17684. นางณัชชา เทพจิตร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๔ (อ.ลานสกา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17685. นางบญุศรี มหนัตแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๔ (อ.ลานสกา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17686. นางวรรณา ผลหรัิญ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๔ (อ.ลานสกา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17687. นางหนูพนัธแ บรรเจิดเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๗๔(ชุมชนบานคีรีวง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17688. นางจิตตรา ดํารงโภคภณัฑแ โรงเรียนบานคดศอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17689. นางธฤษวรรณ ลักษโณสุรางคแ โรงเรียนบานคดศอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17690. นายสัญชัย คงมนตแ โรงเรียนบานคดศอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17691. นางนฤมล ขวดแกว โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17692. นางบญุศรี หมื่นนคร โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17693. นางพรพมิล วชัรกาฬ โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17694. นางเยาวนาถ หตัถประดิษฐแ โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17695. นางระเบยีบ บญุทววีฒันแ โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17696. นางเรวดี หนอนารถ โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17697. นางวาสนา ลาภพล โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17698. นางสาวนภัสนันทแ กรรณสุรางคแ โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17699. นางสาวสุภา เศรษฐวชัราวนิช โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17700. นางสุภา ดาลัดกวนิ โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17701. นางอัญชนา จุนเด็น โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17702. นายประภาส เฉตาไพย โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17703. นายสุวทิยแ ทพิยแศรีนิมิต โรงเรียนบานคลองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17704. นางกชพร วรรณรัตนแ โรงเรียนบานคันธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17705. นางมาลี แสงอําไพ โรงเรียนบานคันธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17706. นางวรรณี เรืองนวน โรงเรียนบานคันธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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17707. นางศศิรแรัช ชัยโชค โรงเรียนบานคันธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17708. นางสุจิน ทองใหญ โรงเรียนบานคันธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17709. นายจุฑาวธุ จินโณภาส โรงเรียนบานคันธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17710. นายอําพล สุขกลับ โรงเรียนบานคันธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17711. นายสาคร ยอสิน โรงเรียนบานคันธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17712. นางจินตนา ฝอยทอง โรงเรียนบานตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17713. นางดรุณี มีทอง โรงเรียนบานตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17714. นางสายใหม ปานะโปย โรงเรียนบานตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17715. นางสาวถนอมศรี ผลประเสริฐ โรงเรียนบานตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17716. นางสาวอุไร เกิดมณี โรงเรียนบานตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17717. นางอนัตยา เพช็รพรหม โรงเรียนบานตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17718. นายทวตัรแ เหยาสุวรรณ โรงเรียนบานตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17719. นายบญุเชิด ศรีลํ้า โรงเรียนบานตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17720. นางจงดี วรรณถนอม โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17721. นางชฎา จันทรมณี โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17722. นางณัฐิญาณแ สกุลแกว โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17723. นางดารา พฒันโศภนพงศแ โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17724. นางนาฏยา นวลสนอง โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17725. นางบหุรง ทองแกว โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17726. นางพชัราวลัย ปใญญาวธุ โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17727. นางภาวนิี อักษรกาญจนแ โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17728. นางเยาวภา ภทัทยิากูล โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17729. นางลําไย วฒันาพนัธุแ โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17730. นางวชัรี บวัทอง โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17731. นางศรัญญา มีสุนทร โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17732. นางสารี สินพชิัย โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17733. นางสาวจริาวรรณ ศรีเปารยะ โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17734. นางสาวดาเรศ นามโชติ โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17735. นางสาวนฤมล รักษแศรีทอง โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17736. นายประหยัด เทพมณี โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17737. นางวนัทา พรหมรอด โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17738. นางสมภร บลูภบิาล โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17739. นายสินเทา บญุขวญั โรงเรียนบานทวดทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17740. นางนันทวรรณ พมิพแแสนนิล โรงเรียนบานทวดเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17741. นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญ โรงเรียนบานทวดเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17742. นางผองศรี รอดเพชร โรงเรียนบานทุงสราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17743. นางอทศิา โยธารักษแ โรงเรียนบานทุงสราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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17744. นางศิริพร ใจหาว โรงเรียนบานทุงสราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17745. นางกฤติกานตแ ชลเกษม โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17746. นางจรวยรัตนแ รัตนวงศา โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17747. นางนิตยา ธานีรัตนแ โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17748. นางปรมาภรณแ วรรณโสภณ โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17749. นางเปรมฤดี รวมรักษแ โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17750. นางพกิุล อุดร โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17751. นางมยุรียแ มะหแมูดียแ โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17752. นางวนัดี โพธศิิริ โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17753. นางสัญญา แสงนิล โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17754. นางสุดจิตตแ จิตรัว โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17755. นายสันติ สพานทอง โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17756. นางจารึก ศรีสุข โรงเรียนบานเนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17757. นางนงลักษณแ ชนรักษแธรรม โรงเรียนบานบางเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17758. นางพยอม รักหอม โรงเรียนบานบางเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17759. นางมณีพร นพรัตนแ โรงเรียนบานบางเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17760. นางรัตจนา โยธารักษแ โรงเรียนบานบางไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17761. นายโสภณ โยธารักษแ โรงเรียนบานบางนกกวกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17762. นางนันทยิา นิลอุบล โรงเรียนบานบางหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17763. นายกษมา หอมจันทรแ โรงเรียนบานบางหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17764. นางรววีรรณ ชัยทอง โรงเรียนบานปลายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17765. นางจรรยา โภคากรณแ โรงเรียนบานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17766. นางจุรีนอย แกวเฉย โรงเรียนบานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17767. นายสมปราถนแ บญุรอดชู โรงเรียนบานปากน้ําปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17768. นางจุฑามาศ เหมทานนทแ โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17769. นางเฉลิมลักษณแ ฉิมพลี โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17770. นางประเสริฐ มีเถื่อน โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17771. นางสาวอนงคแนาฎ ระเบยีบโอษฐแ โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17772. นางสาวอารียแ ขนอม โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17773. นางหทัยา ขวดทอง โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17774. นายโชคดี ถังมณี โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17775. นายไชยยันตแ พทุธพิงษแ โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17776. นายสุรชัย ฐานะกาญจนแ โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17777. นายสุรินทรแ ยีโหนด โรงเรียนบานปากพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17778. นางศรีญา เทยีบทรง โรงเรียนบานมะมวงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17779. นายวรีะชาย กําเนิดมณี โรงเรียนบานมะมวงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17780. นางปรีดา เสวกพนัธุแ โรงเรียนบานรอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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17781. นางวนัทนียแ สุวรรณ โรงเรียนบานรอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17782. นางศรีสกุนตแ กําพลวรรณ โรงเรียนบานรอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17783. นางสาวมารศรี บหุลันพฤกษแ โรงเรียนบานรอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17784. นางอริยะ ซ้ีซาย โรงเรียนบานรอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17785. นายอาวธุ ผลไชย โรงเรียนบานรอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17786. นางมณฑา มณีพงษแ โรงเรียนบานสันยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17787. นางสาวบญุเจือ เนาวะกะ โรงเรียนบานสันยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17788. นางสาวพวงนอย สุขผสาร โรงเรียนบานสันยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17789. นางสุภรณแ ศรีเทพ โรงเรียนบานสันยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17790. นางสุรางคแรัตนแ มีวนั โรงเรียนบานสันยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17791. นางจุฑารัตนแ พลกําจัด โรงเรียนบานสํานักใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17792. นางพวงทพิยแ ญานหาญ โรงเรียนบานสํานักใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17793. นางสาคร ใสทายดู โรงเรียนบานสํานักใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17794. นางสาวทศันียแ นันทรักษแ โรงเรียนบานสํานักใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17795. นางสาวยุภา ชูหนู โรงเรียนบานสํานักใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17796. นางสุภา เปาอินทรแ โรงเรียนบานสํานักใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17797. นายตุลาคม ไตรยวงศแ โรงเรียนบานสํานักใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17798. นายอนันตแ หนูแกว โรงเรียนบานหนองหนอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17799. นางยินดี ศรีธรรมธร โรงเรียนบานหวยไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17800. นางสอิ้ง บญุสิน โรงเรียนบานหวยไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17801. นางสายสุนิตยแ ออนคลาย โรงเรียนบานหวยไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17802. นางสาวเบญจมาศ สรางโสก โรงเรียนบานหวยไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17803. นายธวชัชัย เพชรศรี โรงเรียนบานหวยไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17804. นางนิยม วฒิุมาคุณ โรงเรียนบานหวยยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17805. นางภาณี พาหกุาญจนแ โรงเรียนบานหวยยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17806. นางสมจิต อุยส้ัว โรงเรียนบานหวยยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17807. นางสาวพรทพิยแ โกมล โรงเรียนบานหวยยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17808. นางสาวโสภา เพชรจู โรงเรียนบานหวยยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17809. นางนิรมล ยอดชล โรงเรียนบานหวยระยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17810. นางปราณี เปล่ียวสหดั โรงเรียนบานหวยระยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17811. นางปราณี เกตุอารี โรงเรียนบานหวยระยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17812. นางปราณี วฒันกิจพศิาล โรงเรียนบานหวยระยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17813. นางมุรีหย฿ะ ครองนุช โรงเรียนบานหวยระยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17814. นางเวษารัตนแ ไชนรัตนแ โรงเรียนบานหวยระยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17815. นายจํานงคแ เดชอุบล โรงเรียนบานหวยระยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17816. นางวรรณทพิยแ บดิกาญจนแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17817. นางพชัรินทรแ ภริมยแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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17818. นางศิริพร เพช็รเฟืๆอง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17819. นางสายทพิยแ มณีนวล โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17820. นางสาวชิตนภสั แซเอี้ยว โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17821. นางชบา เต็มภาชนะ โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17822. นางประทมุวรรณ บญุเต็ม โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17823. นางพรยมล ศรีเพญ็จันทรแ โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17824. นางพวงทพิยแ เพช็รสิทธิ์ โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17825. นางลําภรีแ อินทรโชติ โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17826. นางสาวศุภาภรณแ ทองเกียว โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17827. นางอุทยั สุขหอม โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17828. นายปใญญา สุขหอม โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17829. นายไพศาล คุมสวน โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17830. นายวจิิตร เกษร โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17831. นายสมโชค ฉิมแกว โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17832. นางจุฑามณี วเิชียรประพนัธแ โรงเรียนวดักัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17833. นางสุภารัตนแ บญุบํารุง โรงเรียนวดักัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17834. นายดะโหด วรรณาการ โรงเรียนวดักัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17835. นางสาวบญุยืน เพชรคง โรงเรียนวดักุฏขันติพลาภริมสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17836. นางสุภาภรณแ จิตจารักษณแ โรงเรียนวดัคันนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17837. นายณัฐกิตต์ิ นาคแดง โรงเรียนวดัคันนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17838. นางกฤษณา ผลหรัิญ โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17839. นางกัญญาภคั อุปนันทแ โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17840. นางกุลจิรา แปนูยอย โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17841. นางบษุบง ทองอนันตแ โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17842. นางเรณู ดํานาคแกว โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17843. นางวจิิตรา รัตนฉวี โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17844. นางสุพตัรา มณีออน โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17845. นางเสริมสิริ ชนะสงคราม โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17846. นางอติพร อักษรเงิน โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17847. นางอัจฉรา ขนาน โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17848. นายบณัฑิต เขียวเสน โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17849. นายสุชาติ ประทมุมาศ โรงเรียนวดัคีรีกันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17850. นางเกษร เทพรัตนแ โรงเรียนวดัโคกโพธิส์ถิตยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17851. นางพรรณี ศรีวไิล โรงเรียนวดัโคกโพธิส์ถิตยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17852. นางเพยีงแข วรดี โรงเรียนวดัโคกโพธิส์ถิตยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17853. นางสุกรรยา กุมพนัธแ โรงเรียนวดัโคกโพธิส์ถิตยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17854. นายสุวรรณ กุมพนัธแ โรงเรียนวดัโคกโพธิส์ถิตยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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17855. นายเสกสรร สุขเนาวแ โรงเรียนวดัโคกโพธิส์ถิตยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17856. นางเกสรี ขนอม โรงเรียนวดัจังหนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17857. นางจําเนียร ผิวผอง โรงเรียนวดัจังหนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17858. นางมณีรัตนแ กรรณสุรางคแ โรงเรียนวดัจังหนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17859. นางวรรณดี อินทประเสริฐ โรงเรียนวดัจังหนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17860. นายเกรียงศักด์ิ ชูใจ โรงเรียนวดัจังหนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17861. นางกฤตยา โอมาก โรงเรียนวดัจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17862. นางอนงคแ กิมิฬารแ โรงเรียนวดัเจดียแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17863. นางอุบล สุขเนาวแ โรงเรียนวดัเจดียแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17864. นางสาวปราณี ชูทอง โรงเรียนวดัดอนตรอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17865. นางโสภติา ตันเองชวน โรงเรียนวดัดอนตรอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17866. นางหทยัทพิยแ พนัธแอุดม โรงเรียนวดัดอนตรอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17867. นายทวโีรจนแ พมิพแแสนนิล โรงเรียนวดัดอนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17868. นางจินดา รัตนฉวี โรงเรียนวดัดินดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17869. นางลภสัรดา เกตุสกุล โรงเรียนวดัดินดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17870. นางสุภาพร พรหมแกว โรงเรียนวดัดินดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17871. นางเณศรา สุวรรณา โรงเรียนวดัตรีเอการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17872. นางยุพนิ กาญจนโสภาคยแ โรงเรียนวดัทางพนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17873. นางจินดา กําลังเกื้อ โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17874. นางดวงเดือน หอมจันทรแ โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17875. นางเตือนใจ แสงกิตติกุล โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17876. นางพวงศรี แกวมณี โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17877. นางศศิธร จินพล โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17878. นางอุบลรัตนแ อนุศิลป โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17879. นายวรีะ นิลวเิชียร โรงเรียนวดัทานคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17880. นางนภร กล่ินสัมผัส โรงเรียนวดัทาแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17881. นางฤทยั อินทมาศ โรงเรียนวดัทาแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17882. นางอมรรัตนแ ยามา โรงเรียนวดัทาแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17883. นางกาญจนา บญุโอภาส โรงเรียนวดัทายสําเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17884. นางนิภา ทองนอก โรงเรียนวดัทายสําเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17885. นางยุพนิ พชืนุกูล โรงเรียนวดัทายสําเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17886. นางรัชนี นิลไพรัช โรงเรียนวดัทายสําเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17887. นางสาวบุษยมาส สงวนอาสนแ โรงเรียนวดัทายสําเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17888. นางเสาวภา ทองสม โรงเรียนวดัทายสําเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17889. นายเดือน ราชแกว โรงเรียนวดัทายสําเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17890. นายสุนันทแ แอบพล โรงเรียนวดัทายสําเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17891. นางกชพรรณ เพชรสังขแ โรงเรียนวดัทายสําเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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17892. นางกุหลาบ หนูนะ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17893. นางจันจิรา มีชวย โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17894. นางเจียมใจ สงพรหม โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17895. นางฉลวย มีชู โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17896. นางดวงพร สุมลวรรณ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17897. นางธาริณี ชัยชนะสุวรรณ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17898. นางนริศรา สงคง โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17899. นางยินดี จุลศักด์ิ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17900. นางรัชดา ปาลรังษี โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17901. นางวรรณี จูงศิริ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17902. นางสุชาดา เพชรชนะ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17903. นางสุมาลี เทยีบศรไชย โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17904. นางอุไรวรรณ เพชรประพนัธแ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17905. นายคนอง พวงแกว โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17906. นายธวชัชัย ทพิรัตนแ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17907. นายนันทวทิยแ ธานมาศ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17908. นายศรีภริมยแ ปาลรังษี โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17909. นายวเิชียร พรหมรัตนแพรรณแ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17910. นายโอภาส สอดจิตตแ โรงเรียนวดัทุงแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17911. นางปรีดา สุขสวสัด์ิ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17912. นางพศิมัย ปยิจันทรแ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17913. นางรัชนีพร ทชิินพงศแ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17914. นางวยิะดา สุวรรณรักษา โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17915. นางสาวสุภาณี จิตวโิชติ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17916. นางกรองทอง จําปาทอง โรงเรียนวดัน้ํารอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17917. นางจารี กฐินหอม โรงเรียนวดัน้ํารอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17918. นางจารึก บญุอริยวฒันแ โรงเรียนวดัน้ํารอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17919. นางอรวรรณ จิตสํารวย โรงเรียนวดัน้ํารอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17920. นางจารึก โพธิศ์รีทอง โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17921. นางฐิตารียแ เกิดสมกาล โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17922. นางธนัชพร เขมะดุษฎี โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17923. นางนงเยาวแ นาคัน โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17924. นางเรวดี รักษา โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17925. นางลัดดาวลัยแ มัชฌิมวงศแ โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17926. นางสาววาสนา เพง็สกุล โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17927. นางเสภา จิตตารมยแ โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17928. นางอรพงศแ เกื้อกูล โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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17929. นางอารียแ ดุลยแเภรี โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17930. นายกมล มะสุวรรณ โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17931. นายประวติั เกื้อกูล โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17932. นายบญุฤทธิ์ ผกากรอง โรงเรียนวดับางตะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17933. นางสาวธญัธชิา เชาวลิต โรงเรียนวดับางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17934. นายปใญญา จันทรแสุข โรงเรียนวดับางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17935. นายสมหมาย กลีบแกว โรงเรียนวดับางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17936. นายอุทธรณแ โรจนแดวง โรงเรียนวดับางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17937. นายประวชิ บวัประหลาด โรงเรียนวดับางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17938. นายปราโมทยแ จงไกรจักร โรงเรียนวดับางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17939. นางทพิรส ขุนรัตนแ โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17940. นางสาวดวงดาว เสียมไหม โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17941. นายยงยุทธแ สุขยามผล โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17942. นางนิสายชล บญุมูสิก โรงเรียนวดัพระพรหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17943. นางสาวประทุมพร พบิลูยแ โรงเรียนวดัพระพรหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17944. นางสาวพรรณภา วงศแภกัดี โรงเรียนวดัพระพรหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17945. นายปรีชา สุพรรณอาสนแ โรงเรียนวดัพระมงกุฎ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17946. นางกิจจารัตนแ สังสีเพชร โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17947. นางเกษรา บญุขวญั โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17948. นางขยาย แสงระวี โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17949. นางคนึงนิจ สืบสม โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17950. นางจิราภรณแ เพญ็สวสัด์ิ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17951. นางฉววีรรณ จีนชาวนา โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17952. นางถนอมศรี สุดไกรไทย โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17953. นางธนัวแชนก วทิลูไชย โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17954. นางนพรลักษณแ มานะจิตตแ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17955. นางประนอม ไทยสุชาติ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17956. นางปราณี บรรณราช โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17957. นางพรทพิยแ เดิมไชย โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17958. นางพรรณฤพร พฒันเกษตรวงศแ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17959. นางพชัราพรรณ ศรีใหม โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17960. นางเพญ็นภา การัยภมูิ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17961. นางเพยีงภวิลัยแ ไกรนรา โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17962. นางเยาวดี บญุลอม โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17963. นางรัตนาภรณแ อิศระพนัธุแ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17964. นางวลิาวรรณ สุรจันทรแ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17965. นางสมศรี ชํานาญกิจ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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17966. นางสาวชุติกาญจนแ ชุมแกว โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17967. นางสาวพรรณศิกาณฑแ ทองตรีพนัธแ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17968. นางสาวเพญ็ศิริ เฉลิมภษูติารักษแ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17969. นางสินี ถนนทอง โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17970. นางสุพรรณี สุทธรัิกษแ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17971. นางโสภา อนุรักษแ โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17972. นางศิริพร ยอสิน โรงเรียนวดัพงัยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17973. นายจรูญ คําแกว โรงเรียนวดัพงัยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17974. นายบรรจบ สมุหแนวน โรงเรียนวดัพงัยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17975. นางสมหมาย ทองหยู โรงเรียนวดัแพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17976. นางอนงคแ เสถียรพนัธุแ โรงเรียนวดัแพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17977. นางชุติมา จินวรรณแ โรงเรียนวดัโพธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17978. นางธารินี พาณิชพงศกร โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17979. นางศิวพร สีดํา โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17980. นางสมใจ สุขเหลือ โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17981. นางสาวพชัรี ศรีวจิิตร โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17982. นางจํารัส อาชาชาญ โรงเรียนวดัโพธิเ์สด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17983. นางชนิกรรดา เพชรชนะ โรงเรียนวดัโพธิเ์สด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17984. นางนวรัตนแ เชิญทอง โรงเรียนวดัโพธิเ์สด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17985. นางเพญ็นภา วาจาเพชร โรงเรียนวดัโพธิเ์สด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17986. นางวรรณา เปลาประนม โรงเรียนวดัโพธิเ์สด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17987. นางสาวพรทพิา ผลประดิษฐแ โรงเรียนวดัโพธิเ์สด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17988. นางสุติมา เณรานนทแ โรงเรียนวดัโพธิเ์สด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17989. นางอาภรณแ ทองเกียว โรงเรียนวดัโพธิเ์สด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17990. นางนันทรัตนแ เจ฿ะดะระหมาน โรงเรียนวดัไพศาลสถิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17991. นางอังคณา คงมนตแ โรงเรียนวดัไพศาลสถิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17992. นายพเิชษฐแ ซงากรณแ โรงเรียนวดัไพศาลสถิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17993. นายสถาพร สุวรรณภาค โรงเรียนวดัไพศาลสถิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17994. นายวทิยา ภทัทยิากูล โรงเรียนวดัไพศาลสถิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17995. นางรัตนา คันธโชติ โรงเรียนวดัมหาชัยวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17996. นายสมโชค ทองหยู โรงเรียนวดัมะมวงตลอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17997. นายสุพจนแ แกวมณี โรงเรียนวดัมะมวงตลอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17998. นางเบญจวรรณ อภศัิกด์ิมนตรี โรงเรียนวดัมะมวงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

17999. นางวงเดือน จิตบรรจง โรงเรียนวดัมะมวงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18000. นางยุพดี วชัระปในตี โรงเรียนวดัมะมวงสองตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18001. นางอําไพ คําจันทรแ โรงเรียนวดัมัชฌิมภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18002. นางกัลยาณี ซงากรณแ โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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18003. นางเครือวลัยแ ตระบนัพฤกษแ โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18004. นางจินตนา พงศแทองเมือง โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18005. นางเรวดี แตมสีทอง โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18006. นางวภิาวรรณ เวชพฒันแ โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18007. นางสาวจุฑาทิพยแ บวัทอง โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18008. นางสาวตองจิต ชวยรักษแ โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18009. นางสาวเพลินศิริ ไพศาล โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18010. นางสืบสินธแ เกษศิริ โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18011. นางสุวมิล นิยมวรรณ โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18012. นายนรายุทธ พรหมศิริวรกุล โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18013. นายสมพร ญาณสูตร โรงเรียนวดัมุขธารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18014. นางนันทยิา ทองวจิิตร โรงเรียนวดัมุจลินทราวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18015. นางหนูพบ อมรลักษณแ โรงเรียนวดัมุจลินทราวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18016. นางจงใจ จึงตระกูล โรงเรียนวดัมุจลินทราวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18017. นางนันทนา ไชยสุวรรณ โรงเรียนวดัราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18018. นางศิวะพร ยอดไสว โรงเรียนวดัราษฎรแประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18019. นางวนิดา ยอดแกว โรงเรียนวดัวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18020. นางสาวสุวมิล ธญัวรรณแ โรงเรียนวดัวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18021. นางสุกัณญา กําเนิดมณี โรงเรียนวดัวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18022. นางสุภาณี ชูสุวรรณ โรงเรียนวดัวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18023. นางภทัทยิา ขุนณะ โรงเรียนวดัวสุิทธยิาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18024. นางสาวกมลทพิยแ พลูแกว โรงเรียนวดัวสุิทธยิาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18025. นางดวงพร นุมรักษา โรงเรียนวดัศรีมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18026. นางธนาภา ชัยอุดม โรงเรียนวดัศรีมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18027. นางนุชจรี ล่ิมหะประเสริฐ โรงเรียนวดัศรีมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18028. นางปยิาภรณแ ธรรมรงคแรัตนแ โรงเรียนวดัศรีมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18029. นางมธริุน จรเปล่ียว โรงเรียนวดัศรีมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18030. นางเรณู เชาวลิต โรงเรียนวดัศรีมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18031. นางวลัยแลิกา มุสิแดง โรงเรียนวดัศรีมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18032. นางสาวกรีสุดา จุติยนตแ โรงเรียนวดัสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18033. นางยุพา บญุทบั โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18034. นางวาสนา รัตนวรรณี โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18035. นายวกิิจ เยื้อยงคแ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18036. นางสวางจิต สงประสพ โรงเรียนวดัสระไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18037. นางสาวนงเยาวแ พลายดวง โรงเรียนวดัสระไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18038. นางสาวเลขา ศรีไสยเพชร โรงเรียนวดัสระไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18039. นางสาววรรณา ภษูติกิตติคุณ โรงเรียนวดัสระไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑



489

18040. นางสาวอําภา เต็มรัตนแ โรงเรียนวดัสระไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18041. นายจรัล โยธารักษแ โรงเรียนวดัสระไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18042. นางสาวเกวรินทรแ ทองพริก โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18043. นายนิรัตนแ คําแปนู โรงเรียนวดัสอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18044. นางพชัรี ไชยสุภา โรงเรียนวดัไสมะนาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18045. นางสาวฉววีรรณ สิงโหพล โรงเรียนวดัไสมะนาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18046. นางชฎามาศ กิจวจิารณแ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18047. นางเบญ็จมาศ แกวซัง โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18048. นางยุพนิ เวชประสิทธิ์ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18049. นางนงเยาวแ คงเชียร โรงเรียนวดัหวัอิฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18050. นางเรณู สุวรรณมณี โรงเรียนวดัหวัอิฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18051. นางกนกพร เฉตาไพย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18052. นางกาญจนา ศิริธรรม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18053. นางจิราภรณแ ต้ังอุดมวงษา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18054. นางเชาวณี ชูทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18055. นางฐิติรัตนแ ทองนุน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18056. นางนวรัตนแ ศรีพฤกษแ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18057. นางพรอุทศิ พลทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18058. นางมยุรี ไกรแกว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18059. นางมารศรี แกวหนองเสม็ด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18060. นางศุภรัตนแ บรรดาศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18061. นางสาวอาภรณแ สันติวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18062. นางสุดใจ เลขาพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18063. นางสุประภา คงกําไร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18064. นางสุรภี จินา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18065. นางอรทยั เดชเชียร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18066. นางเกษร ไพบลูยแรังสี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18067. นางโชติกา เฮงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18068. นางพรเพญ็ แกวหนู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18069. นางสมทรง กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18070. นางสาวชฎามาศ ชูโสด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18071. นางสาวเยาวลักษณแ ขวญัแกว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18072. นางวลัภา วเิชียรสราง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอทุิศ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18073. นางละออ บญุเจริญ วดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18074. นางเสาวนียแ อุดมสิน วดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18075. นายจรูญ แกวสําลี วดัพระเพรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18076. นายสงเสียง เพญ็เกิด วดัพระเพรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
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18077. นายสมบรูณแ ประทปีพรรณ วดัพระเพรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18078. นางสมทรง เศวตชนะ วดัมะมวงตลอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18079. นางสิริกาญจนแ ธานีรัตนแ วดัมะมวงตลอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18080. นางสุคนธแ เมืองโต วดัมะมวงตลอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18081. นางดลยา เรือนวาส ศรีธรรมราชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18082. นางทพิยแวรรณ จันทรแแกว ศรีธรรมราชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18083. นางนันทนา จันทรแขาว ศรีธรรมราชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18084. นางวนัเพญ็ บญุทววิฒันแ ศรีธรรมราชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18085. นางสาวกรุณา สวสัดี ศรีธรรมราชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18086. นางสาวมาลิสา ทองสงโสม ศรีธรรมราชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18087. นางสุดา ชวยแกว ศรีธรรมราชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18088. นางอรนุช บญุณมี ศรีธรรมราชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18089. นางอัจฉรา ไทยเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18090. นายอนุวฒันแ เฮงศิริ สํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานครศรีธรรมราชเขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18091. นางสาวจรวย หยูทอง อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

18092. นางสุราตรี พนัธแเพชรกุล โรงเรีนชุมชนบานหนาเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18093. นางกาญจนา อุนใหม โรงเรียนจุฬาภรณแพชิญาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18094. นางวาสนา ทองแท โรงเรียนจุฬาภรณแพชิญาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18095. นางสาวประนอม ทองใหม โรงเรียนจุฬาภรณแพชิญาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18096. นางสุภาวดี ปรีชา โรงเรียนจุฬาภรณแพชิญาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18097. นายโกศล ละมาย โรงเรียนจุฬาภรณแพชิญาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18098. นางวนัเพญ็ อนุรักษแ โรงเรียนเจริญรัชตแภาคยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18099. นายประสงคแ จริตงาม โรงเรียนเจริญรัชตแภาคยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18100. นางจันทรแฉาย กัววงศแ โรงเรียนเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18101. นางจิราวรรณ วเิชียร โรงเรียนเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18102. นางชุติมา ใยนอย โรงเรียนเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18103. นางสาวพัชรินทรแ ทวรัีตนแ โรงเรียนเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18104. นางสาวรัตชฎาพร เพชรนก โรงเรียนเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18105. นายทรงศักด์ิ เครือศรี โรงเรียนเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18106. นายสิทธพิงศแ ภมูิสาร โรงเรียนเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18107. นางพรรณี ทองคงใหม โรงเรียนชุมชนบานไทรหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18108. นางรัตนาภรณแ ทองคําชุม โรงเรียนชุมชนบานไทรหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18109. นางสมจิต เที่ยงธรรม โรงเรียนชุมชนบานไทรหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18110. นางสาคร รัตนบรีุ โรงเรียนชุมชนบานไทรหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18111. นางอัจฉรา เพช็รมาตศรี โรงเรียนชุมชนบานไทรหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18112. นางจงกลนี เดชศรีจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18113. นางบญุญาธกิาร ขาวชอุม โรงเรียนชุมชนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒



491

18114. นางยวนจิตรแ อินทรแจงจิตร โรงเรียนชุมชนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18115. นางยุพาภรณแ สมทอง โรงเรียนชุมชนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18116. นางศิราพร กระจางทอง โรงเรียนชุมชนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18117. นางอัจฉราณี ทองตากรณแ โรงเรียนชุมชนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18118. นายสมมุง อินทรแจงจิตร โรงเรียนชุมชนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18119. นายกฤตธนกร รอดอุปการ โรงเรียนชุมชนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18120. นางลัดดาวลัยแ เกงลวนหวดั โรงเรียนชุมชนวดัสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18121. นางกรรณิการแ เสนา โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18122. นางอิงอร ศรีแกวณวรรณ โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18123. นายปราโมทยแ เชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18124. นางกัลยา นิลจันทรแ โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18125. นางพรศิริ บญุประดิษฐแ โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18126. นางสาวกนกวรรณ ชูชอ โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18127. นางสาวกฤษณา ดิษฐรักษแ โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18128. นางสาวเกศสุดา มีแสง โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18129. นางสาวชนญัชิดา เทพกุล โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18130. นางสาวนันธชิา พงศแทองเมือง โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18131. นางสาวนิลวดี สงรักษแ โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18132. นางสาวมลธริา มีบวั โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18133. นางสาวสุนิศา ภกัดีรุจีรัตนแ โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18134. นางสาวสุไหวย฿ะ นะละกาญจนแ โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18135. นางอุทยั ประจงคแ โรงเรียนตันติวตัร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18136. นางนิตยา มณีฉาย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยูงงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18137. นางจุติมา เอี่ยมเสถียร โรงเรียนบางบางตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18138. นางบญุภา บญุปก โรงเรียนบางบางตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18139. นางยุพา อักษรพนัธแ โรงเรียนบางบางตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18140. นางรัชนีวรรณ ศรีสุภาสิตานนทแ โรงเรียนบางบางตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18141. นายสถิตยแ จันทมาศ โรงเรียนบานกันละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18142. นางทพิยแวลั เสนา โรงเรียนบานเกาะขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18143. นางนันทยิา ดูงาม โรงเรียนบานเกาะขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18144. นายโสภณ สินไชย โรงเรียนบานเกาะขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18145. นางมนัสยา ภูทรัพยแมี โรงเรียนบานเกาะยวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18146. นายสิทธชิัย ดาววจิิตร โรงเรียนบานเขาวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18147. นางพชัรี มะโน โรงเรียนบานคลองขุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18148. นางอนงคแนาฎ คงบานควน โรงเรียนบานคลองขุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18149. นายสุธี พทิกัษแวงศแ โรงเรียนบานคลองขุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18150. นางสาวสรพฒัรแ สุพรรณ โรงเรียนบานคลองงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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18151. นางพรรณี กาญจนโสภณ โรงเรียนบานคลองจัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18152. นางภริมยแ สุขขา โรงเรียนบานคลองตูก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18153. นางละออง ภกัดีสุวรรณแ โรงเรียนบานคลองเสาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18154. นางสาวสุภาพ คงชีพ โรงเรียนบานคลองเสาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18155. นางสาวอรอรุณ คชพลาย โรงเรียนบานคลองเสาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18156. นางอาภรณแ รัตนบรีุ โรงเรียนบานคลองเสาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18157. นายเดชา กาญจนเสน โรงเรียนบานคลองเสาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18158. นายประยุทธแ รัตนคช โรงเรียนบานคลองเสาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18159. นางกะชามาศ ธรรมจิตตแ โรงเรียนบานคลองโอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18160. นางสาวตาวนั รักชุมพล โรงเรียนบานคลองโอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18161. นางณัฐชุดา สุวรรณพนัธแ โรงเรียนบานควนประ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18162. นายเสาวพจนแ รัตนบรีุ โรงเรียนบานควนประ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18163. นางธติยา สุทธมิาศ โรงเรียนบานควนประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18164. นางสาวอลิษา สวสัดิวงศแ โรงเรียนบานควนประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18165. นางสิดารัศมิ์ เพชรเรือนทอง โรงเรียนบานควนประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18166. นายวโิมคศิลป จะกอ โรงเรียนบานควนประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18167. นางอรไท บญุมา โรงเรียนบานควนยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18168. นางวรรณา แซเชื่อง โรงเรียนบานคอกชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18169. นางสุจิตรา โตสําลี โรงเรียนบานคอกชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18170. นางลํายอง รักษาวงศแ โรงเรียนบานโคกมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18171. นายเจริญ รักษาวงศแ โรงเรียนบานโคกมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18172. นายมนูญ พยัคฆา โรงเรียนบานโคกมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18173. นางพนัชสยา กาญจนนุกูล โรงเรียนบานจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18174. นางยุภา ขันโสม โรงเรียนบานจําปา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18175. นางระเบยีบ อวนเสง โรงเรียนบานจําปา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18176. นางกานดา นุโรจนแ โรงเรียนบานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18177. นางนงเยาวแ ชิดเชื้อ โรงเรียนบานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18178. นางพรรณพสุิทธิ์ นุชพชื โรงเรียนบานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18179. นางเพญ็วดี ณ พทัลุง โรงเรียนบานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18180. นางสุจิตรา วาจาสัตยแ โรงเรียนบานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18181. นางเสาวณียแ จินโรจนแ โรงเรียนบานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18182. นายวโิรจนแ นุนสังขแ โรงเรียนบานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18183. นางจินตนา ไชยฤกษแ โรงเรียนบานทะเลสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18184. นางรุงอรุณ ปลอดขํา โรงเรียนบานทะเลสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18185. นางสุปราณี อูธาระณะ โรงเรียนบานทะเลสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18186. นางวนิดา แกวมณี โรงเรียนบานทุงกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18187. นางสาวโสภา สงวนอาสนแ โรงเรียนบานทุงกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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18188. นางสุวมิล ทองนุกูล โรงเรียนบานทุงกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18189. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ โรงเรียนบานทุงกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18190. นางสุวมิล พชิัยรัตนแ โรงเรียนบานนาตาแยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18191. นางรักชนก เอี่ยมศักด์ิ โรงเรียนบานนาตําเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18192. นางสาวนงลักษณแ ชนูดหอม โรงเรียนบานนาตําเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18193. นางรสสุคนธแ โทบรีุ โรงเรียนบานนาพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18194. วาทีร่อยตรีหญงิจิตรา พฒัจันทรแ โรงเรียนบานนาพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18195. นางสาวสุภานี บวรศุภศรี โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18196. นางทศันียแ สิขิวฒันแ โรงเรียนบานนาเส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18197. นางศิริพร สิงคบรีุ โรงเรียนบานนาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18198. นางเครือฟาู รัตนสุภา โรงเรียนบานน้ําตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18199. นางสาวมณฑา พฒันกิจ โรงเรียนบานน้ําตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18200. นางเลขา แสงเงิน โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18201. นางศิริพร เอียดสกุล โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18202. นางสาวนงคแนาถ บญุแกว โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18203. นายสุรินทรแ ขวญัทอง โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18204. นางสาวภารดี แกวประชุม โรงเรียนบานนิคมวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18205. นางอาภรณแ พรหมยานนทแ โรงเรียนบานนิคมวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18206. นางทศันี มาตา โรงเรียนบานบนควน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18207. นางพรรทพิยแ พรหมดนตรี โรงเรียนบานบนควน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18208. นางอัศนียา สุคนธแสุนทร โรงเรียนบานบนควน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18209. นางสุนียแ แกวหลา โรงเรียนบานบอมอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18210. นายโสภณ แกวไทย โรงเรียนบานบอมอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18211. นายจํารัส สุจริต โรงเรียนบานบางปรน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18212. นายปราโมทยแ สาระพงศแ โรงเรียนบานปรายเส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18213. นางเกษร ทองชัย โรงเรียนบานปากแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18214. นายเกษม โชติวนั โรงเรียนบานปากแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18215. นางวนัทา สมทรัพยแ โรงเรียนบานปากระแนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18216. นางสาวปราณี ศรีวฒันแ โรงเรียนบานพอโกบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18217. นางจุฑามณี มณีโชติ โรงเรียนบานไรมุสลิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18218. นายประหยัด ศรีคง โรงเรียนบานไรมุสลิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18219. นางวราภรณแ สวนกูล โรงเรียนบานวงัตลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18220. นางสุดารัตนแ สารักษแ โรงเรียนบานวงัตลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18221. นายประพนัธแ พภิยพโิลน โรงเรียนบานวงัธน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18222. นางฉววีรรณ อักษรศรี โรงเรียนบานวงัยวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18223. นางนงลักษณแ สูงสุด โรงเรียนบานวงัยวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18224. นางเพญ็ศรี นกแกว โรงเรียนบานวงัยวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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18225. นางวาริน พนัธแสวาง โรงเรียนบานวงัยวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18226. นางสุนียแ แตงเติมผล โรงเรียนบานวงัยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18227. นายตรีรัตนแ รัตนพนัธแ โรงเรียนบานวงัยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18228. นางจํานงคแ ศรีแกวณวรรณ โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18229. นางอนงคแ ไกรสิทธิ์ โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18230. นางปใญยดา ไกรนาพงษแ โรงเรียนบานสระนางมโนราหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18231. นางเรวดี ไชยแกว โรงเรียนบานสระนางมโนราหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18232. นายประเสริฐ เนาวแสุวรรณ โรงเรียนบานสวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18233. นายสวสัด์ิ บญุอินทรแ โรงเรียนบานสวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18234. นางฉววีรรณ ทองสุข โรงเรียนบานสวนอาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18235. นางจินดารัตนแ ศรีชัย โรงเรียนบานสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18236. นางพนิ เต็งมีศรี โรงเรียนบานสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18237. นางวลีรัตนแ ชาติไอยรานนทแ โรงเรียนบานสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18238. นางสุคนธแ วุนศิริ โรงเรียนบานสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18239. นายมานิตยแ เต็งมีศรี โรงเรียนบานสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18240. นางจารุวรรณ ศรีอารัญ โรงเรียนบานไสโคกเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18241. นางพรทพิยแ ศรีฟาู โรงเรียนบานไสโคกเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18242. นางสาวกมลรัตนแ อนุพงศแ โรงเรียนบานไสโคกเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18243. นางบญุญา หนูแกว โรงเรียนบานไสโปะฺ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18244. นางกมลวรรณ แกวประเสริฐ โรงเรียนบานไสยาสนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18245. นางรําเพย ดํามาก โรงเรียนบานไสยาสนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18246. นางวรรณวมิล แกวเมือง โรงเรียนบานไสยาสนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18247. นางสมจิตตแ เพชรมาก โรงเรียนบานไสสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18248. นายนนทวฒันแ สุขจันทรแ โรงเรียนบานไสสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18249. นายสุทศันแ ปิๆนแกว โรงเรียนบานไสสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18250. นายจงศักด์ิ มาตา โรงเรียนบานไสสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18251. นางจินตนา ขวญัเมือง โรงเรียนบานไสใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18252. นางวรรณี บญุสุขกาญจนแ โรงเรียนบานไสใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18253. นางสาวนงรัตนแ เพชรดวง โรงเรียนบานไสใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18254. นายพพิฒันแ ศรีสุธรรม โรงเรียนบานไสใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18255. นายเอกชัย สงทวี โรงเรียนบานไสใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18256. นางอําภร จงจิตร โรงเรียนบานหนองคลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18257. นายอาคม สุชาติพงษแ โรงเรียนบานหนองคลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18258. นางรัตนาพร แกวศรีนวล โรงเรียนบานหนองเจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18259. นางสกุลกานตแ ทองศรีนุช โรงเรียนบานหนองเจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18260. นางอําพนัทพิยแ วโิรจนะ โรงเรียนบานหนองเจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18261. นายสนอง อนุสรณแ โรงเรียนบานหนองเจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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18262. นายสมหมาย สุดถนอม โรงเรียนบานหนองเจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18263. นางขวญัดี แซล่ิม โรงเรียนบานหนองทอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18264. นางปกิตตา ชนะสุข โรงเรียนบานหนองทอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18265. นายทวลีาภ ส้ันนุย โรงเรียนบานหนองทอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18266. นายกันตพงศแ คงหอม โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18267. นางเมตตา ปรีชา โรงเรียนบานหนองหวา (ชมายนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18268. นางสาวพัชรินทรแ ทองมาก โรงเรียนบานหนองหวา (ชมายนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18269. นางสุปตา เสนารัตนแ โรงเรียนบานหนองหวา (ชมายนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18270. นางสุภาวดี แชมบริรักษแ โรงเรียนบานหนองหวา (ชมายนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18271. นางเอื้อมภรณแ มารคคงคแแกว โรงเรียนบานหนองหวา (ชมายนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18272. นางจุลีวรรณ หนูประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนาเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18273. นางอุทศิ รัตนบรีุ โรงเรียนบานหนาเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18274. นางสาวอภญิญา ฐานะกาญจนแ โรงเรียนบานหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18275. นางอํานวย แชมชวลิต โรงเรียนบานหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18276. นางกันยานี กรุงแกว โรงเรียนบานหวยปริก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18277. นางสมสุข ศรีธนสาร โรงเรียนบานหวยปริก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18278. นางปริศนา มณีมาส โรงเรียนบานหาดทรายแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18279. นางสาวขจิต ยอดลํ้า โรงเรียนพรรณราชลเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18280. นางสาวจิตรตรี สุดใจ โรงเรียนพรรณราชลเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18281. นายชัยพร พงศแศรีโรจนแ โรงเรียนมหาราช ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18282. นางสมจิตร ทรงทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18283. นายสมปอง นิธสิกุลกาญจนแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18284. นางสาวจิตรา มัจฉาชาญ โรงเรียนราชเวชพศิาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18285. นางจัตติมา สวนจันทรแ โรงเรียนราษฎรแประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18286. นางสาวผานิต มัจฉาชาญ โรงเรียนราษฎรแประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18287. นางทศัวลี วงศแสวสัด์ิ โรงเรียนวดักะเปยีด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18288. นางสาวสายแกว ภกัดี โรงเรียนวดักะเปยีด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18289. นางสุกัญญา เถาวแชู โรงเรียนวดักะเปยีด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18290. นางจุไรรัตนแ แกวอุดม โรงเรียนวดักะโสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18291. นางชุลิวนั บญุสิทธิ์ โรงเรียนวดักะโสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18292. นางลําใย กุญชรินทรแ โรงเรียนวดักะโสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18293. นางนิภา จุลนวล โรงเรียนวดักางปลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18294. นางเสาวลักษณแ พรหมศร โรงเรียนวดักางปลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18295. นางอรพนิ รัตนพนัธแ โรงเรียนวดักางปลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18296. นางสุนียแ รักษามั่น โรงเรียนวดัขนาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18297. นางเอมใจ จินาชาญ โรงเรียนวดัขนาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18298. นางบญุรวย นาเคณ โรงเรียนวดัเขาโร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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18299. นางมณีวรรณ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนวดัเขาโร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18300. นายอุทยั ชูแกว โรงเรียนวดัเขาโร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18301. นางดวงแข รัตนพนัธแ โรงเรียนวดัคงคาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18302. นางสาวจริาวรรณ วฒิุจันทรแ โรงเรียนวดัคงคาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18303. นางกิ่งกาญจนแ ทนสังขแถิ่น โรงเรียนวดัควนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18304. นางสาวปวณีา ศิริโกไศยกานนทแ โรงเรียนวดัควนชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18305. นางอุบล สุวรรณอินทรแ โรงเรียนวดัควนชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18306. นายสุจินตแ แรทอง โรงเรียนวดัควนชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18307. นางจิตรวรรณ นราอาจ โรงเรียนวดัควนสระบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18308. นางจุรีรัตนแ ล่ิมคํา โรงเรียนวดัควนสระบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18309. นางอุดมวรรณ สารถวลิ โรงเรียนวดัควนสะตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18310. นางนุกูล พรหมจรรยแ โรงเรียนวดัควนสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18311. นางวภิาวลัยแ สทานสัตยแ โรงเรียนวดัควนสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18312. นายปริทรรศนแ บญุวรรณ โรงเรียนวดัควนสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18313. นางเยาวนาถ ขวญัทอง โรงเรียนวดัควนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18314. นางสาวณัศยแชนก สุวรรณมณี โรงเรียนวดัควนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18315. นางนงเยาวแ ผิวนวล โรงเรียนวดัโคกหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18316. นางลาวลัยแ สิขิวฒันแ โรงเรียนวดัโคกหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18317. นางอรพนิธแ นามวงศแ โรงเรียนวดัโคกหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18318. นางกาญจนา อินทอง โรงเรียนวดัจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18319. นางชไมพร ยืนเพชร โรงเรียนวดัจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18320. นางนิภาภรณแ ศรีอินทรแ โรงเรียนวดัจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18321. นางสมศรี ปรีชา โรงเรียนวดัจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18322. นางอวยพร หมวดชนะ โรงเรียนวดัจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18323. นางออมใจ นวลใย โรงเรียนวดัจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18324. นายเข็บ บญุวรรณ โรงเรียนวดัจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18325. นายประภาส สวนกูล โรงเรียนวดัจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18326. นายอาจินตแ ขุนฤทธิ์ โรงเรียนวดัจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18327. นางปใญจมา คงแจม โรงเรียนวดัทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18328. นางวไิลรัตนแ กล่ินแกว โรงเรียนวดัทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18329. นางศิริวรรณ ชนูดหอม โรงเรียนวดัทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18330. นางสํารวย รักษามั่น โรงเรียนวดัทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18331. นางโสภศิ ลิมปเศวตกุล โรงเรียนวดัทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18332. นางอภาวดี ตันพงษแ โรงเรียนวดัทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18333. นายมณู รักษายศ โรงเรียนวดัทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18334. นางสุพร ศักด์ิเศรษฐ โรงเรียนวดัทุงควายพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18335. นายโชคดี ไชยรัตนแ โรงเรียนวดัทุงควายพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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18336. นายธรรมรัตนแ ศรีชัย โรงเรียนวดัทุงควายพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18337. นายจารึก ยงเยื้องคง โรงเรียนวดัเทวสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18338. นายเสนียแ เลขะคุณ โรงเรียนวดัเทวสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18339. นางมณฑา รอดภาษา โรงเรียนวดัธรรมเผด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18340. นางสุกฤตา วษิณุพงษแพร โรงเรียนวดัธรรมเผด็จ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18341. นายมงคล ชุมภกัดี โรงเรียนวดันาเขลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18342. นางณิชาพร ปราชญแนครเขต โรงเรียนวดันางเอื้อย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18343. นางสวสัดี กองสกุลกาญจนแ โรงเรียนวดันิคมคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18344. นางสาวสายใจ ทองเนื้อหา โรงเรียนวดันิคมคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18345. นางรัตนา พทิกัษแ โรงเรียนวดัโบราณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18346. นางสาวพรทพิยแ จงจิตตแ โรงเรียนวดัโบราณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18347. นางพรพพิฒันแ มีอํานาจ โรงเรียนวดัประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18348. นางมัลลิกา สุขทาพะยา โรงเรียนวดัประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18349. นางสาวขวัญฤทัย รัตนบษุยแ โรงเรียนวดัประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18350. นางสินีนาฎ ศรีวสุิทธิ์ โรงเรียนวดัประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18351. นางดวงใจ ทพิยแจักษุ โรงเรียนวดัภเูขาหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18352. นางจําเปๅน เทพกูล โรงเรียนวดัมะนาวหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18353. นางลักษมี คงทอง โรงเรียนวดัมะนาวหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18354. นายสมเกียรติ ชนาชน โรงเรียนวดัมะนาวหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18355. นายปรีชา ราชบรีุ โรงเรียนวดัมะเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18356. นางพวงพศิ สบาย โรงเรียนวดัมังคลาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18357. นางเยาวดี รอดบญุ โรงเรียนวดัมังคลาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18358. นายภาณุรักษแ รักษาวงศแ โรงเรียนวดัมังคลาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18359. นายอุทศิ ศรีมหนัโต โรงเรียนวดัมังคลาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18360. นางจํานัญ จันทรแสวาง โรงเรียนวดัไมเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18361. นางพชัราภรณแ สุวรรณมณี โรงเรียนวดัไมเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18362. นางละออง พรหมชิต โรงเรียนวดัราษฎรแประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18363. นางแจมศรี ศรีสะอาด โรงเรียนวดัลํานาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18364. นางเทยีรทพิยแ มหรรณพ โรงเรียนวดัลํานาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18365. นางนงคราญ ศรีสะอาด โรงเรียนวดัลํานาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18366. นางอํานวย เมืองทรัพยแ โรงเรียนวดัลํานาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18367. นายอัษฎา สุกชวง โรงเรียนวดัลํานาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18368. วาที่รอยตรีประกิต อินทนะ โรงเรียนวดัลํานาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18369. นางแจมฤดี นุมนวล โรงเรียนวดัวงัขรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18370. นางสุวณียแ แปนูประดิษฐ โรงเรียนวดัวงัขรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18371. นางธาทศา สุทธนินทแ โรงเรียนวดัวงัหบี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18372. นางนัดดา งามไตรไร โรงเรียนวดัวงัหบี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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18373. นางสุดใจ พงศแพรหม โรงเรียนวดัวงัหบี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18374. นายสําราญ แรทอง โรงเรียนวดัวงัหบี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18375. นางสาวจารุวรรณ จิตปราณีต โรงเรียนวดัสวนขัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18376. นางมิถยา พทิกัษแวงศแ โรงเรียนวดัสามัคคีนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18377. นายวรวชิญแ ทพิยแมลสวสัด์ิ โรงเรียนวดัสามัคคีนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18378. นางพนูสุข บวัชื่น โรงเรียนวดัหลักชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18379. นางสาวจิราทพิยแ สารักษแ โรงเรียนวดัหลักชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18380. นางอนงคแนาฎ ปยิวงศแคีรี โรงเรียนวดัหลักชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18381. นางสาวเสาวลักษณแ ทพิยดี โรงเรียนวดัหาดสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18382. นางสุดจิตร ธรฤทธิ์ โรงเรียนวดัหาดสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18383. นายสถาพร เพชรลอเหรียญ โรงเรียนสมสรร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18384. นางทพิยแวรรณ ทมิกลับ โรงเรียนสหกรณแนิคมกสิกรรมทุงสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18385. นางนิภาภรณแ สมรักษแ โรงเรียนสหกรณแนิคมกสิกรรมทุงสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18386. นางสาวสละ ขุนใหม โรงเรียนสหกรณแนิคมกสิกรรมทุงสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18387. นายอมรเทพ ธานีรัตนแ โรงเรียนสหกรณแนิคมกสิกรรมทุงสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18388. นางจิราภรณแ ศรีคงแกว โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18389. นางดาราณี เจ฿ะหยาง โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18390. นางปราณี หมวดเผือ โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18391. นางศิริรินทรแ กุญชรินทรแ โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18392. นางสาวขวญัใจ เพชรลวน โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18393. นางสาวอาภรณแ สําเภาแกว โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18394. นายประสิทธิ์ เพชรสุทธิ์ โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18395. นายวชัระ นามสนธิ์ โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18396. นางวลัภา อินทรแนุพฒันแ โรงเรียนเสริมปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18397. นางศรีรัตนา แสงฉายศุภกร โรงเรียนเสริมปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18398. นางสุจิตรา อรุณโชติ โรงเรียนเสริมปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18399. นายวชิาญ วงัแกว โรงเรียนเสริมปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18400. นางวรรณา สุดชาฎา โรงเรียนโสตทศันศึกษาจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18401. นางสาวเกษรา บริสุทธิ์ โรงเรียนโสตทศันศึกษาจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18402. นายไชยแสง จิตรเนียม โรงเรียนโสตทศันศึกษาจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18403. นายสมศักด์ิ สรางอําไพ โรงเรียนโสตทศันศึกษาจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18404. นางกชกร จันทรแเจือแกว โรงเรียนหมูบานปาุไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18405. นางฐิติรัตนแ ไพบลูยแ โรงเรียนหมูบานปาุไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18406. นางบญุวชิ มีแกว โรงเรียนหมูบานปาุไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18407. นางอรษา เพชรสถิตยแ โรงเรียนหมูบานปาุไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18408. นางสาวนภทัร นามสุข โรงเรียนหมูบานปาุไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18409. นางจีระพงษแ กําเนิดมณี โรงเรียนองคแการสวนยาง ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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18410. นายรณกฤต โสภกิุล โรงเรียนองคแการสวนยาง ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18411. นางปณุยนุช ทพิยแรัตนแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค.) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18412. นางสาววไิลพร พรหมณะ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค.) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18413. นางอทยัรัตนแ สมผลึก วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค.) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18414. นางอรัญญา ไชยศร วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค.) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18415. นายสมโภชนแ ปิๆนละมัย วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค.) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18416. นายสมาน เทพรินทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (เอส.เทค.) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18417. นายจําเริญ พรหมมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18418. นายบดินทแ ธรรมสังวาลยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18419. นางณิชากร เพชรอนันตแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18420. นางสาวปรีดา จํานงจิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18421. นายถาวร ปลอดชูแกว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปรถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

18422. นางคํานึง มูสิกะ โรงเรียนเขาพระทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18423. นางพรพมิล กุศลสุข โรงเรียนเขาพระทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18424. นางสาวสุนียแ ดวงมาก โรงเรียนเขาพระทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18425. นางลิภา จิตภกัดี โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18426. นางสาวอารี ทองบรีุ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18427. นางพกิุล ชลสาคร โรงเรียนชุมชนวดัเกาะเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18428. นายคํานึง ยวงทอง โรงเรียนชุมชนวดัเกาะเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18429. นางกัลยาภรณแ วงศแสมุทร โรงเรียนชุมชนวดัทาลิพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18430. นางฐิติรัตนแ พลูเทพ โรงเรียนชุมชนวดัทาลิพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18431. นางสาวโสภาพร ณ สุวรรณ โรงเรียนชุมชนวดัทาลิพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18432. นางนงเยาวแ ชูทอง โรงเรียนชุมชนวดับางบชูา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18433. นางเรณู โชติ โรงเรียนชุมชนวดับางบชูา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18434. นางประภา ขําวเิศษ โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณรังษี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18435. นางพชัรา สงวนแวว โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณรังษี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18436. นางพชัรี มุขโรจนแ โรงเรียนตชด.บานควนมีชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18437. นางสาวนาตยา บณุยเกียรติ โรงเรียนตชด.บานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18438. นางสาวฝาติหมะ ดัชนี โรงเรียนตชด.บานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18439. นายสุธรรม ชูบญุศรี โรงเรียนตชด.บานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18440. นายประเสริฐ จัตุพงศแ โรงเรียนตชด.บานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18441. นางสุริสา ทองเพชร โรงเรียนทุงขวญัแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18442. นางธติุยารัตนแ ทองคํา โรงเรียนบานกลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18443. นางอําภรณแ สังขแจันทรแ โรงเรียนบานกลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18444. นายสุเทพ นิติไชย โรงเรียนบานกลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18445. นายนิคม ชูศรี โรงเรียนบานกลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18446. นางเครือฟาู คุมเพชร โรงเรียนบานกุมแป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
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18447. นางจําเรียง รักษาชล โรงเรียนบานกุมแป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18448. นางรุจี เดชเชียร โรงเรียนบานกุมแป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18449. นางจิราภรณแ บญุประเสริฐ โรงเรียนบานเกาะนางโดย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18450. นางประเทอืง สงแสง โรงเรียนบานเกาะนางโดย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18451. นางวรรดี เดชสถิตยแ โรงเรียนบานเกาะสุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18452. นายทวี เจ฿ะหลา โรงเรียนบานขอนหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18453. นายสมยศ พงศาปาน โรงเรียนบานขอนหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18454. นางณัฐพร ภูพนัธแตระกูล โรงเรียนบานคงคาลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18455. นางสมใจ เชี่ยววทิยแ โรงเรียนบานควนเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18456. นางสาวนิยวรรณ จันทรแแกว โรงเรียนบานควนเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18457. นางอุไรวรรณ คงไชย โรงเรียนบานควนเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18458. วาที่รอยตรีชาคริต คีรีเพช็รแ โรงเรียนบานควนชิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18459. นางอภริมยแ บญุชาติ โรงเรียนบานควนโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18460. นางสาวอนงคแ สุวรรณธนู โรงเรียนบานควนมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18461. นางสุนันฑา หนูเรือง โรงเรียนบานควนมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18462. นายเอกวสั มากสุข โรงเรียนบานควนมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18463. นายคํานึง ผอมจีน โรงเรียนบานควนมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18464. นางสาวดรุณี ศรีวหิค โรงเรียนบานควนมุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18465. นางนงลักษณแ เอียดแกว โรงเรียนบานควนรุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18466. นางราษี เวลาดี โรงเรียนบานควนรุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18467. นางสุกัญญา มีบางไทร โรงเรียนบานควนรุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18468. นางสาวพิมพแชนก พมิพนัธแ โรงเรียนบานควนหนองหงษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18469. นางสุดา ตรีแกว โรงเรียนบานควนหนองหงษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18470. นางสาวสุจิรา เทพทอง โรงเรียนบานคอกววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18471. นางศิริพร รัตนพงษแ โรงเรียนบานโคกทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18472. นายณรงคแ ขาวเกื้อ โรงเรียนบานโคกทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18473. นางแนงนอย ภริมยแรักษแ โรงเรียนบานชะอวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18474. นางบญุญา สังขแทอง โรงเรียนบานชะอวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18475. นางปานจันทแ คงแกว โรงเรียนบานชะอวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18476. นางวนิดา บญุฤทธิ์ โรงเรียนบานชะอวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18477. นางสาววลิาสินี มาลยเวช โรงเรียนบานชะอวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18478. นางสุนิดา ภริมยแรักษแ โรงเรียนบานชะอวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18479. นายกววีฒันแ คงพงศา โรงเรียนบานชะอวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18480. นางมยุรี ชูเสือหงึ โรงเรียนบานชายทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18481. นางยินดี เกียรติเสรีกุล โรงเรียนบานชายทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18482. นางพรรณี สุขสม โรงเรียนบานดอนตาสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18483. นายภริมณแ ศรีคงแกว โรงเรียนบานดอนตาสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
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18484. นายสมคิด หนูทบั โรงเรียนบานดอนโรงมิตรภาพที่ ๑๙๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18485. นางสาวรัตนา บบุผากาญจนแ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18486. นางฉววีรรณ หวงัดํา โรงเรียนบานตรอกแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18487. นายเชวง รัตนมุณี โรงเรียนบานตรอกแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18488. นางสาวพรรัตนแ ไสยวงศแ โรงเรียนบานตูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18489. นางจิตรา พวงทอง โรงเรียนบานทองโกงกาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18490. นางทศันียแ ไชยเสนา โรงเรียนบานทองโกงกาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18491. นางภริมยแ บางโรย โรงเรียนบานทาไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18492. นางสงวนรัตนแ คงนุม โรงเรียนบานทาไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18493. นางสมจิตร ทองเขียว โรงเรียนบานทาไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18494. นางมลิผล ชูแกว โรงเรียนบานทุงใคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18495. นางวรรณา ชัยชนะ โรงเรียนบานทุงใคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18496. นายจรัญ ทองนอก โรงเรียนบานทุงใคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18497. นางสาคร เนาวแสุวรรณ โรงเรียนบานทุงโปะฺ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18498. นายอุษา นาคกรด โรงเรียนบานทุงไมไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18499. นางสุคนธแ น้ําเพชร โรงเรียนบานทุงเลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18500. นางอนุตรา หนูนุย โรงเรียนบานทุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18501. นางเอมอร คงแกว โรงเรียนบานทุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18502. นางดุษฎี ชูเรือง โรงเรียนบานนางหลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18503. นางสาวจรียแ หวานทอง โรงเรียนบานนางหลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18504. นางสาวเรณู แคลวคลาด โรงเรียนบานนําทรัพยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18505. นางกัลยา ยอดธรรม โรงเรียนบานน้ําบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18506. นางสาวศิวาภรณแ บญุแกววรรณ โรงเรียนบานน้ําบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18507. นางกุหลาบ ภกัดีใหม โรงเรียนบานเนินธมัมัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18508. นางพรรณี เมฆแกว โรงเรียนบานบางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18509. นางพลิาศลักษณแ ชนะศักด์ิ โรงเรียนบานบางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18510. นางวรรณีพร ซายคลาย โรงเรียนบานบางมูลนาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18511. นางสนั่น พรหมเดช โรงเรียนบานบางลึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18512. นางชุติกาญจนแ พุมบญุฑริก โรงเรียนบานบางลึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18513. นางจํานง ชูเรือง โรงเรียนบานพรุบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18514. นางจุฑารัตนแ ศรีศักด์ิ โรงเรียนบานมวงงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18515. นางถาวร ตาดทอง โรงเรียนบานลากชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18516. นางปราหรบ สุริยวงษแ โรงเรียนบานลานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18517. นางปริศรา ปลัดสงคราม โรงเรียนบานลานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18518. นางสุคนธแ มีเสน โรงเรียนบานลําคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18519. นางนงนุช สุภาเพช็ร โรงเรียนบานลําหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18520. นายวนัชัย ชวยเรือง โรงเรียนบานลําหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
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18521. นางสาวมณฑา ไกรดํา โรงเรียนบานวงัใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18522. นางภรณแศิลป พลเกษตร โรงเรียนบานศาลาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18523. นางลัดดาวลัยแ มะลิเผือก โรงเรียนบานศาลาตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18524. นางสาวสุจิรา ขาวเรือง โรงเรียนบานศาลาตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18525. นางสุรีรัตนแ บญุเพชร โรงเรียนบานแสงวมิาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18526. นางสิรภทัร สังขแวเิศษสุทธิ์ โรงเรียนบานใสถิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18527. นางสาวอรพนิทแ นวลบญุ โรงเรียนบานใสถิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18528. นางศรินทพิยแ ประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18529. นายเชาวโน ขุนใหม โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18530. นายสมปอง ทองบตุร โรงเรียนบานหวยไมแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18531. นางณัฐพชัรแ เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนบานหวยไมแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18532. นางอาภรณแ ประทมุวรรณ โรงเรียนบานหวยหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18533. นายจีระชาติ บญุฤทธิ์ โรงเรียนบานหวยหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18534. นางพรรณธนิี ตันศิริพฒันกุล โรงเรียนบานหอยราก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18535. นางเบญจมาภรณแ พรหมพล โรงเรียนบานหวัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18536. นางสาวสมใจ จันทรแศิริ โรงเรียนบานหวัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18537. นายวานิตยแ มณีวงศแ โรงเรียนบานหวัลําพู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18538. นายสุทศันแ บญุชัย โรงเรียนบานหวัลําพู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18539. นางสุกัลยา เรืองรักษแ โรงเรียนบานอายเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18540. นายสวสัด์ิ สุภาเพช็ร โรงเรียนบานอายเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18541. นางกนกวรรณ เทพไชย โรงเรียนภมูิสถิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18542. นางเยาวเรศ พงศแประยูร โรงเรียนภมูิสถิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18543. นางสาวกมลพรรณ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนภมูิสถิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18544. นางสาวปกีรแณัม โพธิท์พิยแ โรงเรียนภมูิสถิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18545. นางจุฑารัตนแ ฤทธรัิตนแ โรงเรียนรอนพบิลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18546. นางวรรณา วงศแสุริยามาศ โรงเรียนรอนพบิลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18547. นางสาวจรรยา เกิดคง โรงเรียนรอนพบิลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18548. นางดารา ล่ิมพานิช โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18549. นางนิตยา จีนดวง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18550. นางผองศรี พฒิุไพรีพาย โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18551. นางทพิยแสุรียแ คงแกว โรงเรียนวดักัลยานฤมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18552. นางวฒันา ถิ่นนคร โรงเรียนวดักัลยานฤมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18553. นางสุภาณี ตันเฉลิม โรงเรียนวดักัลยานฤมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18554. นายวนิ ประมุข โรงเรียนวดักัลยานฤมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18555. นางดารณี อักษรสิทธิ์ โรงเรียนวดักาญจนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18556. นายสุรชาติ เหลาทอง โรงเรียนวดักาญจนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18557. นางเจษฎาพร วงัปรีชา โรงเรียนวดักาโหใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
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18558. นางวรรณี ทองน้ําแกว โรงเรียนวดักาโหใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18559. นายสันติ ทะเดช โรงเรียนวดักาโหใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18560. นางบญุยืน มีมาก โรงเรียนวดัเกาะจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18561. นางสมใจ มาประสม โรงเรียนวดัเกาะจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18562. นายศักด์ิชาย ตันเฉลิม โรงเรียนวดัเกาะจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18563. นางอุบลรัตนแ ศาลาจันทรแ โรงเรียนวดัขนาบนาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18564. นางณิชกมล สัมฤทธิผ์ล โรงเรียนวดัขนาบนาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18565. นางปาจรียแ สุทธปิระจักษแ โรงเรียนวดัควนเกย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18566. นางสุกัญญา ละอองวรรณ โรงเรียนวดัควนชะลิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18567. นายบญุจิง คงแกว โรงเรียนวดัควนชะลิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18568. นายประสิทธิ์ จันทรแปาน โรงเรียนวดัควนชะลิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18569. นางสุพริิยา ชูเกล้ียง โรงเรียนวดัควนเถียะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18570. นางเสาวลักษณแ กันภยั โรงเรียนวดัควนเถียะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18571. นางสาวณัฐพิสุทธิ์ ไชยทองคง โรงเรียนวดัควนปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18572. นายนิกร คงเกื้อ โรงเรียนวดัควนยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18573. นายสุนทร วงัขุนพรหม โรงเรียนวดัควนยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18574. นางละมาย ปานแกว โรงเรียนวดัควนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18575. นายสนิท เอียดแกว โรงเรียนวดัควนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18576. นายพฒันพากยแ ชูชวย โรงเรียนวดัควนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18577. นายชะนะ กล่ินหอม โรงเรียนวดัควนใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18578. นายประหยัด บญุรินทรแ โรงเรียนวดัควนใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18579. นางสุพตัรา เอียดคง โรงเรียนวดัคันธมาลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18580. นางสุลีพร จิระพงษธร โรงเรียนวดัคันธมาลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18581. นางชะอุม คุมสุข โรงเรียนวดัโคกพกิุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18582. นางสาวพรวภิา สุขศรีเมือง โรงเรียนวดัโคกพกิุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18583. นายจิตติพร จิตตรี โรงเรียนวดัโคกพกิุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18584. นางจิณหแนิภา มีสิน โรงเรียนวดัโคกมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18585. นายสมโชค เกิดปากแพรก โรงเรียนวดัโคกมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18586. นางรัตนา พนัธแโภชนแ โรงเรียนวดัโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18587. นายมงคล ยินเจริญ โรงเรียนวดัโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18588. นางโสภณ มาศเมฆ โรงเรียนวดัโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18589. นางวรรณภา จันทวดี โรงเรียนวดัจิกพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18590. นางศิริพร นิ่มเรือง โรงเรียนวดัจิกพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18591. นางอังคนา สังขานุ โรงเรียนวดัจิกพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18592. นางชมาพร เขียนดวง โรงเรียนวดัแจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18593. นางอุไรวรรณ ประสิทธากรณแ โรงเรียนวดัฉิมหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18594. นางสาวเบญญาทิพยแ บญุสุข โรงเรียนวดัชมพปูระดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
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18595. นางสิริวภิา กุลฑล โรงเรียนวดัชมพปูระดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18596. นางสุนันทแ จงวฒันา โรงเรียนวดัชมพปูระดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18597. นายสมทรง พรหมจันทรแ โรงเรียนวดัชมพปูระดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18598. นางณภสักร ญวนทอง โรงเรียนวดัชัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18599. นายกองเกียรต์ิ หิ้นจิ้ว โรงเรียนวดัชัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18600. นางสาวขวญัตา เจียรวรรณ โรงเรียนวดัดอนมะปราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18601. นายธวชั คํานวณ โรงเรียนวดัดอนมะปราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18602. นางนันทวรรณ ศรีวรัิตนแ โรงเรียนวดัแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18603. นางมาลี อนุกูล โรงเรียนวดัแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18604. นางอุไร พมิพนัธแ โรงเรียนวดัแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18605. นางจารึก รังษพีงศแ โรงเรียนวดัถลุงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18606. นางมะลิ ทองขาว โรงเรียนวดัเถลิงกิตติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18607. นายถาวร แซจู โรงเรียนวดัเถลิงกิตติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18608. นายสุนันทแ หลวงชัยสินธุแ โรงเรียนวดัเถลิงกิตติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18609. นายสมใจ บญุเชิด โรงเรียนวดัเถลิงกิตติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18610. นายเอนก โรจนฐิติกุล โรงเรียนวดัทวยเทพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18611. นายรณฤทธิ์ อริยพงศแ โรงเรียนวดัทวยเทพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18612. นางเกศรา ศรีวจิิตร โรงเรียนวดัทะเลปใง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18613. นางวงเดือน นุยงคแภกัด์ิ โรงเรียนวดัทุงหลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18614. นางสุดจิตร ศรีสุขใส โรงเรียนวดัทุงหลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18615. นายสุนทร โปณะทอง โรงเรียนวดัทุงหลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18616. นางพจิิตตรา สุวรรณโณ โรงเรียนวดัเทพนมเชือด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18617. นายสุเทพ ฤทธรัิตนแ โรงเรียนวดัเทพพนมเชือด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18618. นางอังคณา ถาวรพล โรงเรียนวดัเทพมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18619. นางสาวฉววีรรณ นิยมชาติ โรงเรียนวดัธงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18620. นางอารียแ บญุเชิด โรงเรียนวดัธงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18621. นางรัตนา คงดี โรงเรียนวดัธาราวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18622. นางอมรทพิยแ นามเสน โรงเรียนวดัธาราวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18623. นายสุพงศแ รังษพีงศแ โรงเรียนวดัธาราวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18624. นางบปุผา พยัคฆแรังสี โรงเรียนวดับอโพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18625. นางสมจิต เดชเสง โรงเรียนวดับอโพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18626. นางกมลวรรณ จันทรแทอง โรงเรียนวดับอลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18627. นางสาวมะลิษา พรหมทอง โรงเรียนวดับอลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18628. นายกิตติพนัธแ จันทรแนิ่ม โรงเรียนวดับอลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18629. นางปราณี วริิยพงศแ โรงเรียนวดับางดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18630. นางสาวอําไพ กลับทบัลังคแ โรงเรียนวดับางดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18631. นางชลธชิา รัตนะรัต โรงเรียนวดับางไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
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18632. นางสุจินดา จันทรแธบิดี โรงเรียนวดับางไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18633. นายเสริม นิ่มนวล โรงเรียนวดับางยิ่ว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18634. นางอัมพร นุนชวย โรงเรียนวดับานงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18635. นายสมพร ไชยมุด โรงเรียนวดับานเนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18636. นายปใญญา คงจันทรแ โรงเรียนวดับานราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18637. นางสุภา ทองสงฆแ โรงเรียนวดับรูณาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18638. นางฉัตราภรณแ ชวยเรือง โรงเรียนวดัปลายสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18639. นางเทยีบพรัตนแ ชาติโย โรงเรียนวดัปลายสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18640. นายถนอม อินทะพรม โรงเรียนวดัปลายสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18641. นางรัตนา เหลาทอง โรงเรียนวดัปากตรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18642. นายสุปใญญา ยิ้มมงคล โรงเรียนวดัปากบางทาพญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18643. นางกาญจนา ดวงแกว โรงเรียนวดัปากแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18644. นายอําพล ทองเนื้องาม โรงเรียนวดัปากแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18645. นางพวงเพชรแ สังคหะ โรงเรียนวดัฝุาพระบาทราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18646. นางวรรดี จามจุรี โรงเรียนวดัฝุาพระบาทราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18647. นางวาสนา คงกิ่ง โรงเรียนวดัพระบาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18648. นางรุจิรา พสุิทธพิชิาญ โรงเรียนวดัพศิาลนฤมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18649. นางฮูไรหม฿ะ ไหลหละหมัด โรงเรียนวดัพศิาลนฤมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18650. นางชัชฎาภรณแ บรีุรัตนแ โรงเรียนวดัพศิาลนฤมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18651. นายฉลาด เดชเดชะ โรงเรียนวดัมหสิสราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18652. นางสุจิณณา มาบวั โรงเรียนวดัมหสิสราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18653. นางประนอม มัจฉาวรกุล โรงเรียนวดัไมเสียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18654. นางศศิธร ฝอยทอง โรงเรียนวดัไมเสียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18655. นายอดุลยแ ไชยเดช โรงเรียนวดัไมเสียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18656. นางกรรณิกา นิ่มเรือง โรงเรียนวดัรักขิตวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18657. นางปณิตา เจือกโวน โรงเรียนวดัรักขิตวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18658. นางอุไร เรืองดิษฐแ โรงเรียนวดัรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18659. นางสาวรัตติยา สังคานาคิน โรงเรียนวดัวงัฆอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18660. นางเอื้อนศรี รอดบวัทอง โรงเรียนวดัวงัฆอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18661. นางเยาวมาลยแ มะเดโช โรงเรียนวดัวงัฆอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18662. นางชูชีพ จันทรแทอง โรงเรียนวดัววัหลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18663. นางฤทยั สุขลํ้าเกิน โรงเรียนวดัววัหลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18664. นางกันหา สุขชวย โรงเรียนวดัศรีสุวรรณราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18665. นางศิริพร ศิลปสมศักด์ิ โรงเรียนวดัศรีสุวรรณราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18666. นายประสม ทองขวดิ โรงเรียนวดัศรีสุวรรณราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18667. นางมาลี ยิ้มมงคล โรงเรียนวดัสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18668. นางสาวเพญ็ทวิา ธรรมปริยัติ โรงเรียนวดัสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
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18669. นางสุภา รักจันทรแ โรงเรียนวดัสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18670. นายปยิะวฒันแ ญวนทอง โรงเรียนวดัสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18671. นางสมศรี อินทรโชติ โรงเรียนวดัสระโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18672. นางสาวสุวนันทแ โททอง โรงเรียนวดัสระโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18673. นายสุรชัย คะนึง โรงเรียนวดัสระโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18674. นางเกษร ศิริโรจนแ โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18675. นางวรรณี เหมทานนทแ โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18676. นางอนงคแ ทรัพยแมี โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18677. นางขวญัเรือน หนูเรือง โรงเรียนวดัสามแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18678. นายสุเทพ ชุมศรี โรงเรียนวดัสามแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18679. นางทรงรัตนแ ชํานาญกิจ โรงเรียนวดัสามัคยาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18680. นางนฤมล ชายทอง โรงเรียนวดัสามัคยาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18681. นางเพญ็ศรี เกิดคํา โรงเรียนวดัสามัคยาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18682. นายพมิล ชายทอง โรงเรียนวดัสามัคยาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18683. นางกัลยา ศรีรอด โรงเรียนวดัสุขุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18684. นายสมชัย ชวยทอง โรงเรียนวดัสุขุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18685. นางนิพา สมัยสงคแ โรงเรียนวดัสุวรรณโฆษติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18686. นางสมปอง ชูศรี โรงเรียนวดัสุวรรณโฆษติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18687. นางอุสาหแ เมืองดวง โรงเรียนวดัสุวรรณโฆษติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18688. นายสุธรรม สมัยสงคแ โรงเรียนวดัสุวรรณโฆษติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18689. นางสาวจิรา ไพรัช โรงเรียนวดัสุวรรณโฆษติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18690. นายทวศิีลป ชูเรือง โรงเรียนวดัหนอกจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18691. นางฉลวย คงวรรณแ โรงเรียนวดัหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18692. นางยุพา ทติยแวลัลี โรงเรียนวดัหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18693. นางกมลลักษณแ มาศเมฆ โรงเรียนวดัหนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18694. นางสาวทศันียแ จิตติ โรงเรียนวดัหนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18695. นายอรุณ ราชรักษแ โรงเรียนวดัหนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18696. นายจริญ ปานแกว โรงเรียนวดัหวยแหยง (ราษฎรแภเูก็ตอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18697. นางวนิดา ทองสงคแ โรงเรียนวดัหวยแหยง(ราษฎรแภเูก็ตอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18698. นางวนัดี ชูเชิด โรงเรียนวดัหวยแหยง(ราษฎรแภเูก็ตอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18699. นางสิรินภา นาคกรด โรงเรียนวดัหวยแหยง(ราษฎรแภเูก็ตอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18700. นางศิวรี มุสิแดง โรงเรียนวดัหอยกัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18701. นางวนัวสิา ไทยราช โรงเรียนวดัแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18702. นางอุไรภรณแ ชนะผล โรงเรียนวดัแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18703. นายเกษม ทองสงฆแ โรงเรียนวดัแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18704. นางนฤภร ปรีดาศักด์ิ โรงเรียนวดัอิมอญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18705. นางเกษร พงคแไพศาล โรงเรียนสุนทราภบิาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
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18706. นางปวรรัตนแ ธานีรัตนแ โรงเรียนสุนทราภบิาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18707. นางจิราพร เตียสกุล โรงเรียนหลวงครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18708. นางเนาวรัตนแ เกื้อเดช โรงเรียนหลวงครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18709. นางพฒัชรี เกริกเกียรติยศ โรงเรียนหลวงครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18710. นางสาวจิดาภา เพลิงบตุร โรงเรียนหลวงครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18711. นางสาวจีระพร เขียวเสน โรงเรียนหลวงครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18712. นางสาวผาณิต เขียวจินดา โรงเรียนหลวงครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18713. นางอําไพ เต็มเปีๆยม โรงเรียนหลวงครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18714. นางอุไร เย็นรักษา โรงเรียนหลวงครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18715. นางจารุวรรณ ดวงคงทอง โรงเรียนหวัไทร(เรือนประชาบาล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18716. นางชันษา หนูยิ้มซาย โรงเรียนหวัไทร(เรือนประชาบาล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18717. นางวภิาดา อาจารีพพิฒันแ โรงเรียนหวัไทร(เรือนประชาบาล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18718. นางอรเทพนิ บญุรอดชู โรงเรียนหวัไทร(เรือนประชาบาล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18719. นางอัมพร ศิริพฒันแ โรงเรียนหวัไทร(เรือนประชาบาล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18720. นางอําไพ สีตะพงษแ โรงเรียนหวัไทร(เรือนประชาบาล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18721. นายนิรันดรแ ชูชวงโชติ โรงเรียนหวัไทร(เรือนประชาบาล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18722. นายอาทร สวนนุช โรงเรียนหวัไทร(เรือนประชาบาล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18723. นางจีรพรรรณ กลมเกล้ียง โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18724. นางสาวชุลีกร ครุฑทอง โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18725. นางสาวสลักจิต เจริญพร โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18726. นางทศัวลี ทพิยแมาศ โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18727. นายเจตนา เจียรบตุร วดับอโพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18728. นางนงเยาวแ มีวงศแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18729. นางรมิดา ทรัพยแอุปการ วทิยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18730. นางวราพร จันสังสา วทิยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18731. นางสาวอมราภรณแ สุขมงคล วทิยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18732. นายพรีพรรณ มีวงศแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18733. นางเกศกนก ณ พทัลุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18734. นางจิราพร ชิณวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18735. นายบรรลือ เรืองดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18736. นายสมพร เภรีฤกษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

18737. นางวสุรัตนแ สงนวล เคียงศิริ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18738. นางศิริจันทรแ ประสิทธิ์ ชุมชนบานบางโหนด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18739. นายเกรียงศักด์ิ ประสิทธิ์ ชุมชนบานบางโหนด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18740. นางอารียแ ฮวดกุล ชุมชนวดัเทพราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18741. นายวสุิทธิ์ ประจันพล ชุมชนวดัเทพราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18742. นายสุชาติ บญุเหลือ ชุมชนวดัเทพราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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18743. นายบญุเลิศ วรีะพรกานตแ ชุมชนวดัเทพราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18744. นางอรวรรณ อนุจันทรแ ชุมชนวดัปใณณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18745. นางปรานอม วเิศษประไพ ชุมชนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18746. นางวริศรา ดีชวย ชุมชนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18747. นางสุนทรียแ คณะนา ชุมชนใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18748. นางอารีรัตนแ ไชยชนะ ชุมชนใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18749. นายธวชัชัย คณะนา ชุมชนใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18750. นายเพิ่มศักด์ิ วงศแนอย ชุมชนใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18751. นายสุจินตแ สุดคิด ชุมชนใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18752. นางจงดี ศรีเผด็จ ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18753. นางเพญ็ศิริ ณ นคร ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18754. นางราตรี บญุเต็ม ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18755. นางวจันา บรรจงแกว ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18756. นางสมทรง มีบญุมาก ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18757. นางสาวโสภา คลศิลป ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18758. นางสุมล ดําดวงโรม ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18759. นางอาภรณแ เมฆฉาย ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18760. นายจรัญ สุทนิ ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18761. นายมนตรี เชาวลิต ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18762. นายเรืองศรี สมแรง ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18763. นายสุทศันแ แสงวเิชียร ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18764. นายธนิสร จันทรแบญุ ทาศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18765. นางเจริญ มีคํา บานเขาทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18766. นางมณี จันทรัตนแ บานเขาทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18767. นายศรัทธา ออนเกตุพล บานเขาทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18768. นางจิตรา กลัดวงั บานเขาฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18769. นางยินดี แกวนวล บานเขาฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18770. นางสุดา สมิทธิ บานเขาฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18771. นางอวยพร สังขแเงิน บานเขาฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18772. นางจรุงศรี อุนนวล บานเขายวนเฒา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18773. นางชออน เมฆสุข บานเขายวนเฒา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18774. นางประหยัด สุขนุช บานเขายวนเฒา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18775. นายพราสันตแ การดี บานเขาหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18776. นายอภชิัย หวนันุรัตนแ บานเขาหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18777. นางจัตุพร เพชรชู บานเขาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18778. นางจันทร ไชยพงศแ บานเขาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18779. นางปราณี จิตสงคราม บานเขาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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18780. นายนุกูล ใจหาว บานเขาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18781. นายมานพ ไชยพงศแ บานเขาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18782. นายสุวรรณชิต งามพอง บานเขาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18783. นายอนันตแ ใจแจง บานเขาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18784. นายปรีชา ปใญญานฤพล บานเขาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18785. นายสมชัย ทองศรี บานแขวงเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18786. นางกัณหา อาคะมา บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18787. นางนันทวนั ไกรสกุล บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18788. นางประจิ้น พลพนัธุแ บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18789. นางปราณี โชติพนัธแ บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18790. นางยุภาภรณแ พนัธพุล บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18791. นางวนิงคแรัตนแ ศิริวรรณ บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18792. นางสนธยา พตัราพล บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18793. นางอโณทยั ชูยก บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18794. นายสมศักด์ิ พลพนัธุแ บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18795. นายสมหมาย สุวรรณ บานคลองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18796. นางชลธร ชวยสงคแ บานคลองตีนเปๅด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18797. นางนงลักษณแ สมบติัจิรนนทแ บานคลองตีนเปๅด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18798. นางสาวจนัทรแจริา บรีุมาศ บานคลองวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18799. นางสาวธัญลักษณแ จันทรังสี บานคลองวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18800. นายปราณี ใจหาว บานคลองวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18801. นางกัญญแวรา งามยิ่ง บานควนทอง (ประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18802. นางวไิลวรรรณ ทพิยแมนตรี บานควนทอง (ประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18803. นางโสภา ทองมี บานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18804. นายถนัด ณ วงัอาง บานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18805. นางวรีะวรรณ ชางเผือก บานชุมโลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18806. นางกาญจนา สุรบรรณแ บานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18807. นางณัฏฐแวรินทแ โสมเพช็ร บานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18808. นางนฤมล คําพพิจนแ บานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18809. นางภาวนิี โชติมณี บานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18810. นางน้ําออย จันทพราหมณแ บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18811. นางไพพรรณ เกื้อสม บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18812. นางภารดี บวัเพช็รแ บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18813. นางสาวประเสริฐ เลิศวไิลย บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18814. นางสาวอุษา ปานดํา บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18815. นายพชิิต วาทรัีกษแ บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18816. นายวนิช ครุฑธามาศ บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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18817. นายอนุกูล มองมาไพรี บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18818. นายอภชิาติ อารีกิจ บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18819. นายเกษม อนุรัตนแ บานทุงเกราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18820. นางเพยีงเพญ็ พดัฉิม บานทุงขันหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18821. นางสาวรัชดาภรณแ แกวเถื่อน บานทุงขันหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18822. นางสํารวม บษุบา บานทุงขันหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18823. นางสุพานี ยิ่งยง บานทุงขันหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18824. นายวสุิทธศัิกด์ิ หวานพรอม บานทุงขันหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18825. นางรัตนา พรหมทอง บานทุงคร้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18826. นางละออ ชูเพง็ บานทุงคร้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18827. นางธนพร เทยีมกิ่งทอง บานทุงชน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18828. นางธนัยมัน สารพสัดุแ บานทุงชน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18829. นางวรรณา ปานโรจนแ บานทุงชน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18830. นายบญัญัติ สุดสนอง บานทุงชน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18831. นางดรุณี ทองสุวรรณ บานทุงหวันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18832. นางสาวพชัรี นรินทร บานทุงหวันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18833. นางประนิดนอย ซังปาน บานน้ําขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18834. นางสาวสารภี วรรณมาศ บานน้ําขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18835. นายสมเจตนแ ไชยเมือง บานน้ําขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18836. นางปริยา ใจหาว บานน้ําฉา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18837. นางสมกิจ ใจหาว บานน้ําฉา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18838. นางอําไพ วฒันสิทธิ์ บานน้ําฉา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18839. นายสุวชั เอกาพนัธุแ บานในเขียว ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18840. นางนันทยิา อินมณเทยีร บานในตูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18841. นางเบญจมาศ กิจเกตุ บานในตูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18842. นายสากล หาญใจ บานในตูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18843. นางนภาพร รัตนกิจ บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18844. นางปรีดา กล่ินนคร บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18845. นางสมรศรี แกวคงคา บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18846. นางสาวกัลยา แกวประดับ บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18847. นางสาวจันทมิา สงศรี บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18848. นางสาวจารึก โสนารถ บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18849. นางสาวฌานิกา จงบรีุ บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18850. นางสาววาสนา พฒันมณี บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18851. นางสาวสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์ บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18852. นายอรรถพร อักษรนํา บานในถุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18853. นายสุนทร คงอินทรแ บานในเพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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18854. นางสายใจ สุวรรณรัตนแ บานบอกรูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18855. นางอํานวย สุทธนิุย บานบอกรูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18856. นางกาญจนา พนัธแนิตยแ บานบางฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18857. นางสาวสุวรรณี ศรีศักดา บานบางฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18858. นางสิรินรัตนแ บริบรูณแ บานบางฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18859. นางสุนียแ โอเรือง บานบางฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18860. นายสิทธพิร ชาญณรงคแ บานบางฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18861. นายปรีดา เพชรชนะ บานประชาอารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18862. นางสาวกาญจนา บญุถนอม บานปราบราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18863. นายอดุลยแ ขนอม บานปราบราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18864. นางจิราวรรณ เชาวลิต บานปากเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18865. นางปราณี ทองทรง บานปากเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18866. นางสุณี เทพทอง บานปากเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18867. นายศักดา รอดภยั บานปากเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18868. นายอนุหแ บญุคลอง บานปากเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18869. นายสรยุทธ อินทรแทุม บานปากดวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18870. นางฉววีรรณ แกวสังขแ บานปากดวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18871. นายณเริงศักด์ิ ทรัพยแอุปการ บานปากลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18872. นายมงคล ปรีชาชาญ บานปากลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18873. นายมาณพ เสียมไหม บานปากลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18874. นางวาสนา นาวกิาวตาร บานเปร็ต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18875. นางโสภาภรณแ นิตยาวงศแ บานเปร็ต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18876. นายวชิาญ ทองนุม บานเปร็ต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18877. นางพรทพิยแ เนื้อออน บานเผียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18878. นายโสภณ เชาวลิต บานเผียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18879. นางวนิดา พศิแลงาม บานพงัปริง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18880. นางสาโรจนแ แกวพรหม บานพงัปริง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18881. นายพรีะวชิญแ แกวประจุ บานพงัปริง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18882. นายมานะจิตตแ รัตนมณี บานเราะ (อุทยัประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18883. นางจิราภรณแ นาวารัตนแ บานวงัลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18884. นางละออ จุลภกัด์ิ บานวงัลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18885. นางสัญญา อักษรภกัด์ิ บานวงัลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18886. นางวรรณะ ชูสุวรรณแ บานวงัลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18887. นางอารียแ นวลดุก บานสระบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18888. นางนิภา นวลขาว บานสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18889. นางมีนา มุสิกะ บานสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18890. นายประโลม เพช็รเกล้ียง บานสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔



512

18891. นายศิลป อินทองเอียด บานสะพานหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18892. นายอํานวย แกวนุน บานสะพานหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18893. นางปรารถนา เพง็จันทรแ บานสํานักมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18894. นายวราพงษแ เย็นสนิท บานสุวรรณเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18895. นางบญุนํา ไชยพงศแ บานไสพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18896. นายสุนทร พชิัยฤกษแ บานไสเหรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18897. นายอนันตชัย ดิษยมนตรี บานไสเหรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18898. นางสาวแพรวพรรณ สุพรรณพงศแ บานหนับเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18899. นางสินีนาต มีศรี บานหนับเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18900. นางสาวบญุเรียง เพช็รรัตนแ บานหนาเขาวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18901. นางวนัดี หงสแโอภาส บานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18902. นางสิรัชชา เย็นสนิท บานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18903. นายบญุรัตนแ รักชาติไทย บานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18904. นางวรางคณา รอดภยั บานอินทนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18905. นางสกุลรัตนแ ศาลิคุปต บานอินทนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18906. นางสาวดารุณี บญุวกิ บานอินทนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18907. นางกรีฑา พรหมชีหมุน ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18908. นางพรศรี จูเจย ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18909. นางมณฑา ไทยเอื้อ ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18910. นางมะลิวลัยแ บญุญวงศแ ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18911. นางวรรณา ชวยขํา ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18912. นางสาวนงนาฎ มีลาภ ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18913. นางสาวอุไร สุขศรีเมือง ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18914. นางสุพศิ แนวกันยา ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18915. นางอาภรณแ สมแรง ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18916. นายกระจาง ญาติมาก ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18917. นายพพิฒันแ มหาสวสัด์ิ ปทมุานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18918. นางชยาภรณแ ยีสมัน ปใญญาสารธรรมมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18919. นางดรรชนี หมินหมัน ปใญญาสารธรรมมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18920. นางสาวปใทมา ยีสมาน ปใญญาสารธรรมมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18921. นายเฟาซี วงคแภกัดี ปใญญาสารธรรมมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18922. นายวรีะ มะหมัด ปใญญาสารธรรมมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18923. นางสาวมลวภิา พชืพงศแ มะฮัดอิสลามอีมานียะฮแมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18924. นางสุนิสา ใบระหมาน มะฮัดอิสลามอีมานียะฮแมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18925. นายมูฮัมหมัด ยาเหม มะฮัดอิสลามอีมานียะฮแมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18926. นางกรุณา เสนาะกรรณ ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18927. นางกาญจนา ชัยติสุข ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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18928. นางจิรวรรณ ศาสนภบิาล ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18929. นางจุไรพร มวงเพชร ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18930. นางชูศรี นิระโส ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18931. นางทพิรัตนแ ศรีสุภา ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18932. นางเพญ็ศรี จันทรัตนแ ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18933. นางสาวกอกานตแ เจริญศสตรแ ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18934. นางสาวสุดจิตรแ สุขสวสัด์ิ ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18935. นางสาวเสาวนียแ พราหมเพช็ร ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18936. นางสาวอภญิญา แกวสุกใส ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18937. นางสุปรางคแทิพยแ หลาหล่ัน ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18938. นางสุพตัรา อามิตรแ ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18939. นางอําไพพรรณ หาญใจ ราชประชานุเคราะหแ ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18940. นางวนิดา เมืองดวง วดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18941. นางสาวรัชนี ดําเพง็ วดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18942. นางสาวสมศิลป สุวรรณวงศแ วดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18943. นางสุจริา หนูพรหม วดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18944. นางอรทยั ภริมยแรส วดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18945. นางอําไพ ชาญณรงคแ วดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18946. นายเอนก อนันตะพฒันแ วดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18947. นายสายัณหแ เจียมสวสัด์ิ วดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18948. นางจินดา ศรีเมือง วดัขรัวชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18949. นางภทัราภรณแ บริบรูณแ วดัขรัวชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18950. นางวนัเพญ็ เหน็พรอม วดัขรัวชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18951. นางเสถียร ศรีเมือง วดัขรัวชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18952. นางอรุณี ลํ่าหงษแ วดัขรัวชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18953. นายสุภาพ บวัแกว วดัขรัวชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18954. นางกมลวรรณ เผือกเนียม วดัเขา (วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18955. นางบญุทวี สุริยะบตุร วดัเขา (วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18956. นางพทิยา ศรีเทพ วดัเขา (วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18957. นางสะลิฝฺะ ใบเต วดัเขา (วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18958. นายทศพล ใบเต วดัเขา (วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18959. นางจินดา หบีเพช็ร วดัเขาขุนพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18960. นางประภา นนทมิตร วดัเขาขุนพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18961. นางพวงนอย อิสระ วดัเขาขุนพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18962. นางรัตนแมณียแ ชลสาคร วดัเขาขุนพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18963. นางวนัดี บนัลือพชื วดัเขาขุนพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18964. นางสมพกัตร บญุพรอง วดัเขาขุนพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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18965. นางสาวพรรณวภิา ชูสุวรรณ วดัเขาขุนพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18966. นางอารมณแ แกวธวชัวเิศษ วดัเขาขุนพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18967. นายสมชาย จันทรแศรีนวล วดัเขาขุนพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18968. นางชะอุม มายะเฉียว วดัเขานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18969. นายปรีชา ทองราช วดัเขานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18970. นางปรีดา ชุมทอง วดัเขาพนมไตรรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18971. นางสุดจิตร เกษรสิทธิ์ วดัคงคาวดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18972. นางกนกวรรณ ชูโชติ วดัโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18973. นางณัฐณิชา จันทรแมาศ วดัโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18974. นางเพญ็จันทรแ เกษรสิทธิ์ วดัจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18975. นางวไลภรณแ นาคกลัด วดัจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18976. นางวภิา ไทยสุชาติ วดัจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18977. นางศิริวรรณ พนัธแศรีโรจนแ วดัจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18978. นางพรรณเพญ็ เงินสยาม วดัจันทาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18979. นายณัฐวฒันแ รักทอง วดัจันทาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18980. นางสาวติรี เกื้อกาญจนแ วดัจันพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18981. นางจิรพงศแ เทพทอง วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18982. นางจิรวรรณ วชิรานันตวฒันแ วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18983. นางจิราภรณแ สมภเูวช วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18984. นางโชติรส ปานสม วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18985. นางพรทพิยแ พฒันา วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18986. นางวรรษา สมวงศแใหญ วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18987. นางวภิาวดี เรืองสวสัด์ิ วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18988. นางสุภาวดี สมจิตร วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18989. นางอุบล ดิษยมนตรี วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18990. นายสมทรง สมภเูวช วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18991. นางสาวนิมล ชัยฤกษแ วดัชนสังขรณพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18992. นางดารุณี เส้ียวเส็ง วดัชนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18993. นางสุวรรณดี กําลังมาก วดัชนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18994. นางรัตติยา จันสวาง วดัชลธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18995. นางสาวสนธยา ไตรเมศ วดัชลธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18996. นางจรุวลัยแ ชวยนะ วดัถ้ําเทยีนถวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18997. นายกั้นภยั ชาญณรงคแ วดัถ้ําเทยีนถวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18998. นางสาวจริาภรณแ สุทธรัิกษแ วดัทางขึ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

18999. นางสาววเิชียร บญุฉาย วดัทางขึ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19000. นายสมเกียรติ แพรกสงฆแ วดัทางขึ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19001. นางจุรียแ แกวบญุสง วดัเทวดาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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19002. นางไพศรี วสีววิฒันแ วดัเทวดาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19003. นางโสภา ไชยนุวงศแ วดัเทวดาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19004. นางจุฬาพร สงคแประเสริฐ วดัโทเอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19005. นายสวน แสงเสน วดัโทเอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19006. นางกฤษณา สุวรรณโชติ วดันากัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19007. นางจําเนียร ศรีปากแพรก วดันากัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19008. นางฉววีรรณ เพชรพนัธแ วดันากัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19009. นางอัมพร แกวแกมทอง วดันากัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19010. นางบณัฑิตา ชูปู วดันากุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19011. นางวภิา ถิรวทิยแวรกุล วดันางตรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19012. นายสุนทร สุวชัรชัยติวงศแ วดันางตรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19013. นางนวลฉวี ละมาย วดันาเหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19014. นางพาณี หอมจันทรแ วดันาเหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19015. นางวไิลลักษณแ มณี วดันาเหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19016. นายประเสริฐ ศรีพฒุ วดันาเหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19017. นายโกมล สวางวงคแ วดันาเหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19018. นางอนงคแ รอดการทกุขแ วดัน้ําตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19019. นางกลอมใจ ดวงจิต วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19020. นางกอบกุล สงสุวรรณ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19021. นางกัญญาภรณแ รัศศรี วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19022. นางกานดา ศิริพนัธุแ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19023. นางจินตนา สําแดงสาร วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19024. นางฉววีรรณ มณีฉาย วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19025. นางชวนชิด สุทธรัิกษแ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19026. นางปรีญา ดําเรือง วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19027. นางปรียาภรณแ คงวดัใหม วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19028. นางปใทมาวรรณ สุขศรี วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19029. นางเพญ็จมาลยแ ถนิมกาญจนแ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19030. นางไพบลูยแ พรหมเพชร วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19031. นางมณฑา คชินทรแ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19032. นางเยาวภา กองบลูยาพงษแ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19033. นางลักขณาวลัยแ สุชาติพงษแ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19034. นางวราพร บริบรูณแ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19035. นางสาวนาตยา สะม฿ะ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19036. นางสุจินดา โต฿ะแอ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19037. นางสุพรักษแ มีสิทธิ์ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19038. นางอรสา สุทนิ วดัประทมุทายการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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19039. นางกมลนันทแ รักชาติไทย วดัปลักปลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19040. นางกัลยา สุวรรณคช วดัปลักปลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19041. นายถาวร บวัทอง วดัปาุ (โมคลาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19042. นางกรรณิกา เรืองรัตนแ วดัปากดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19043. นางวลิาวณัยแ เพยีรจัด วดัปากดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19044. นางอมรทพิยแ แกวสีทอง วดัปากดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19045. นายบญุฤทธิ์ ศรีรักษแ วดัปากดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19046. นายประสิทธิ์ จันทรแแกว วดัปากดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19047. นางบปุผา จันทรแศรีนวล วดัปาุกิ่ว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19048. นางสาวสุจินตแ พรสมโภชนแ วดัเปยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19049. นางจารี ศรีพฒุ วดัพรหมโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19050. นางเสริมศรี ณ นคร วดัพระอาสนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19051. นางชัชจิรา สุทธพินัธแ วดัโมคลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19052. นางไมตรี นิมิตสมสกุล วดัโมคลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19053. นางชลธชิา หนูสุวรรณ วดัยางทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19054. นางวริศรา จันทรแสุวรรณแ วดัยางทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19055. นางจงจิตร สุขเกษม วดัโรงเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19056. นางนิภาวรรณ ชางนิล วดัโรงเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19057. นางจิราภรณแ จันทรแสุวรรณแ วดัวงัเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19058. นางกาญจนา ษฏัเสน วดัศิลาชลเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19059. นางวรางคณา ขาวเขียว วดัศิลาชลเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19060. นายสิทธชิัย ทองนุน วดัศิลาชลเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19061. นางนงคราญ ศรีวรัิกษแ วดัสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19062. นางประพศิ ศรีนวล วดัสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19063. นางพรทพิยแ คิดเหมาะ วดัสโมสรสันนิบาต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19064. นางพานิช บญุเหลือ วดัสโมสรสันนิบาต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19065. นางวรรดี ศรีรักษแ วดัสโมสรสันนิบาต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19066. นางวนัทนา แสนภกัดี วดัสโมสรสันนิบาต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19067. นางวภิา เมปริญญา วดัสโมสรสันนิบาต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19068. นางวมิลพรรณ ลีลาพตะ วดัสโมสรสันนิบาต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19069. นางจุไร มองมาไพรี วดัสระประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19070. นางนิภาพร ภมูี วดัสระประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19071. นางพรทพิา ดาวจิตร วดัสระประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19072. นางสุมาพร เพช็รเกล้ียง วดัสระประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19073. นางทพิาภรณแ ชวยสงคแ วดัสวนศิขรบรรพต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19074. นางบศุราภรณแ พชิัยฤกษแ วดัสวนศิขรบรรพต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19075. นางสาวอําไพ ระถาพร วดัสากเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
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19076. นางสาวอาภรณแ กองสุวรรณแ วดัสุชน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19077. นางจารียแ นาคศรี วดัสุธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19078. นางพรทพิยแ ใจหาว วดัสุธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19079. นางสาวโสมรัตนแ ชวยปอูง วดัสุธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19080. นายสมเกียรติ โชคววิฒันแกุล วดัสุธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19081. นางจินดา ไพจิตรสัตยา วดัหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19082. นางพรเพญ็ พนัธแนิตยแ วดัหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19083. นายจรัส ศรีนวล วดัหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19084. นางนิยม โกษาพงคแ วดัหมาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19085. นางจินดา นิยมราษฎรแ วดัหลวงครู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19086. นางชลธชิา มาศบํารุง วดัหลวงครู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19087. นางศิริสุข จันทรแแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19088. นางจันทรา ดานคงรักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19089. นางชลธชิา รอดผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19090. นางชัชลี ล้ิมโอภาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19091. นางศุภรินทรแ เดนดวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19092. นางมะลิวลัยแ ธบิดี อนุบาลโชติกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19093. นางสาวสุไมตรี ศรีสุวรรณ อนุบาลโชติกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19094. นางสาวอวยพร แดงกนิษฐแ อนุบาลโชติกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19095. นางอรพนิทแ กองสุวรรณแ อนุบาลโชติกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

19096. นางประยูร คําเอม โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19097. นางปยินุช อินชู โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19098. นางพรสวรรคแ ศิริพงษแภาวนา โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19099. นางสวติตา ชูเฉลิม โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19100. นางสาวพัชราภรณแ สุขบาง โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19101. นางสาวพฒันา พลูเขตกิจ โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19102. นางสาวศรินภสัรแ เลิศพทิกัษแ โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19103. นางสาวสุดารัตนแ วชิาวฒิุพงษแ โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19104. นางสาวเอื้อมเดือน ฉุยฉาย โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19105. นางสุกัญญา สิงหะครุฑ โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19106. นางสุดใจ ออนสกุล โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19107. นางอกนิษฐแ มั่นเขตรวทิยแ โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19108. นายชัยพร ยอดเมือง โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19109. นายณฐพล ประสาทเขตการ โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19110. นายเอนก แสนชัย โรงเรียน โพฒิสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19111. นางจิราพร แตงทรัพยแ โรงเรียนเขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19112. นางเพญ็จิตรแ เนาวรัตนแ โรงเรียนเขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑
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19113. นางสาวอุษณียแ คงหอม โรงเรียนเขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19114. นายเรวชัรแ แตงทรัพยแ โรงเรียนเขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19115. นางอุทยัวรรณ โพธิเ์อม โรงเรียนเขาสระนางสรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19116. นางสมปอง สุมประดิษฐแ โรงเรียนเขาสามยอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19117. นางเตือนใจ กมุทชาติ โรงเรียนชุมชนวดัเกยไชยเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19118. นางพชัรียแ คันธมาศนแ โรงเรียนชุมชนวดัเกยไชยเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19119. นางศันสนียแ สุพรหมมา โรงเรียนชุมชนวดัเกยไชยเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19120. นางโสภา กัณฑะ โรงเรียนชุมชนวดัเกยไชยเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19121. นางนภทัธญิา สุพรหม โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษแ(นิโรธธรรมรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19122. นางพเยาวแ ศรีขํา โรงเรียนชุมชนวดัคลองปลากด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19123. นางพศิมัย บวัพนัธุแ โรงเรียนชุมชนวดับานแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19124. นางสายพณิ มาวรรณ โรงเรียนชุมชนวดับานแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19125. นายภมูิ แตงอ่ํา โรงเรียนชุมชนวดับานแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19126. นางรําไพพรรณ บชูาบญุ โรงเรียนนิเวศวฒุาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19127. นางศศิรัตนแ หานศรีวจิิตร โรงเรียนนิเวศวฒุาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19128. นางสาวสุวรรณา หมั่นธรรม โรงเรียนนิเวศวฒุาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19129. นายวรัิช กรเอี่ยม โรงเรียนนิเวศวฒุาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19130. นางวไิลวรรณ อินทรแพทิกัษแ โรงเรียนบริรักษแประชาสรร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19131. สิบเอกบญุเลิศ เกิดนวล โรงเรียนบริรักษแประชาสรร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19132. นางภทัรพร คําเจียม โรงเรียนบานกระจังงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19133. นายประเมิน พนมเวช โรงเรียนบานกระจังงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19134. นายจํานงคแ เราเขตกิจ โรงเรียนบานกระจังงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19135. นางขนิษฐา แกวใส โรงเรียนบานเขากะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19136. นางอนงคแ ศรชัย โรงเรียนบานเขาถ้ําพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19137. นางเครือมาศ เกิดโพชา โรงเรียนบานคลองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19138. นางลัดดา สีทองสุก โรงเรียนบานคลองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19139. นายสุมงคล สมัครการคา โรงเรียนบานคุงวารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19140. นางบวัลอย อินดวง โรงเรียนบานคุงวารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19141. นางจุฑามาศ เทยีนงาม โรงเรียนบานชอกระถินพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19142. นางภณิตา รัตนะบญุเพช็ร โรงเรียนบานชอกระถินพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19143. นางนุชสรา ดะรงคแ โรงเรียนบานชอกระถินพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19144. นางทรงศิริ แกววเิชียร โรงเรียนบานซับผักกาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19145. นายวรีะยุทธ โมราราย โรงเรียนบานซับผักกาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19146. นางจิรภา พกุทอง โรงเรียนบานดงขุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19147. นายสุวทิยแ เปยีศิริ โรงเรียนบานดงขุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19148. นางณัฐธดิา หอทอง โรงเรียนบานดอนกระชาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19149. นายกนก กุนาง โรงเรียนบานทากราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑
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19150. นายจํารัส คลายแกว โรงเรียนบานทาจันทนแ(ศักดี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19151. นายเกรียง ศรีสิทธกิาร โรงเรียนบานทาจันทรแ(ศักดี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19152. นายกิตติศักด์ิ เพงผล โรงเรียนบานทาเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19153. นายบญุเกื้อ เหลืองอราม โรงเรียนบานทาเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19154. นางสมพร ทองพลู โรงเรียนบานเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19155. นางสาวศิริพร โพธิอ์อน โรงเรียนบานเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19156. นายประกิจ ทานะวงศแ โรงเรียนบานเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19157. นางสาวประภาพักตรแ จาดแจม โรงเรียนบานเนินเวยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19158. นางอัมพร คําแหง โรงเรียนบานบอดินสอพอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19159. นายสมยศ สิงหะคเชนทรแ โรงเรียนบานประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19160. นายธรีะธร อรัญมิตร โรงเรียนบานประดูเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19161. นางสายสุพร กันทะวงศแ โรงเรียนบานปากดง(เทยีนศรีประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19162. นายวรัิตนแ หนูดอนทราย โรงเรียนบานปากดง(เทยีนศรีประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19163. นางพชัรินทรแ ดีเกษม โรงเรียนบานพรหมเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19164. นางสาวชญาณี วงษแสุวรรณแ โรงเรียนบานพรหมเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19165. นายสกล มั่นสกุล โรงเรียนบานโพธิง์าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19166. นางพชัรนภา กะโหทอง โรงเรียนบานสระบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19167. นางสุกัญญา สุขเส็ง โรงเรียนบานสระบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19168. นายธวชัชัย นาดี โรงเรียนบานสระเศรษฐี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19169. นายประสิทธิ์ มีสอน โรงเรียนบานสุวรรณประชาพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19170. นางเมธาวี กล่ันกสิกรรม โรงเรียนบานหนองเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19171. นางจําเรียง พึ่งกัน โรงเรียนบานหนองไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19172. นางสาววสุกัญญา อินทรเกษตร โรงเรียนบานหนองไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19173. นายอํานาจ ศรีไพโรจนแ โรงเรียนบานหนองไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19174. นางสาวธัญลักษณแ อินทรแพทิกัษแ โรงเรียนบานหนองหวัเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19175. นางสาววรรณกร อาภรณแ โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19176. นางสมทรง ยอดนิล โรงเรียนบานแหลมยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19177. นางกรรณิการแ ชมพลมา โรงเรียนประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19178. นางรุงนภา เพญ็วจิิตร โรงเรียนประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19179. นางลมโชย ทองหอ โรงเรียนประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19180. นางวชัรียแ ยิ้มละมัย โรงเรียนประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19181. นางวนีา พลิา โรงเรียนประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19182. นางสาวจินตนา พมิลรัตนแ โรงเรียนประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19183. นางสาวณัฐฐินันทแ จันทะขึ้น โรงเรียนประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19184. นางวนิดา อุณฑพนัธุแ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19185. นางสาวจรวยพร ปลอดประดิษฐแ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19186. นางอัปสร ทพิยพร โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑



520

19187. นางราศี ยอดละออง โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19188. นางสาวนิภาวรรณ สระทองแร โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19189. นางสาวพจนียแ เมนเกิด โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19190. นางสาวอรทยั สุขกมล โรงเรียนมารียแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19191. นายบรรพต ผุยแสงพนัธแ โรงเรียนยานคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19192. นางกิติมา ศิริมาศ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19193. นางจันทรแจิรา ธนีสัตยแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19194. นางเจริญศรี บญุเส่ียง โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19195. นางชลิดา ชอดอกรัก โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19196. นางฐิติพร ศรีชัยบณัฑิต โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19197. นางณฐธนพร ศรีเครือแกว โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19198. นางทศันี คชสิทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19199. นางนิภาพร วลัิยแกว โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19200. นางบงัเอิญ ปานเจริญ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19201. นางพจนียแ เลอบญุ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19202. นางพรภทัรแ ริมสีมวง โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19203. นางพรรทณี ปใญญาคง โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19204. นางเมตตา ผลสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19205. นางรจนา ประทมุานนทแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19206. นางวารุณี เชียรตระกูล โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19207. นางวาสนา พงศแเทพปูถัมภแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19208. นางศิราณี วงศแจันทรแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19209. นางศุภาภรณแ นุกูลอุดมพานิชยแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19210. นางสายฝน เกตุตระกูล โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19211. นางสาวกนกวรรณ ชริตภรัิต โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19212. นางสาวกญัญานันทแ สุขไสย โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19213. นางสาวธดิารัตนแ จีนมหนัตแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19214. นางสาวพรทพิยแ คงคาเพชรวรรณ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19215. นางสาวภณัฐศิญา คงไทย โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19216. นางสาววารี พนัธรัุตนแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19217. นางสาววริาภรณแ เลอบญุ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19218. นางสาววริาภรณแ จันทะคุณ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19219. นางสาวศรีวรรณ เลิศศิริฤทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19220. นางสาวศรีสุภวรรณแ จันทรแอ่ํา โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19221. นางสาวสุจิรา กันเกตุ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19222. นางสาวสุนทรี แกวเกตุ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19223. นางสาวอารียแ จันทรแโต โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑
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19224. นางสุภาพร ออยอิสรานุกูล โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19225. นางอมรรัตนแ พนัธแรัตนแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19226. นางออมสิน พงษแเกษตรแกรรมแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19227. นายชนชน หอมมา โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19228. นายไพโรจนแ รุงเรืองศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19229. นายวชัระ วมิานรัตนแ โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19230. นายวนัชัย เดชดาน โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19231. นายสายชล ชํานาญรักษา โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19232. นายสุชาติ มธรุสปรีชากุล โรงเรียนลาซาลโชติรวนีครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19233. นายธงชัย ศิริทพั โรงเรียนวดักลางแดด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19234. นางสมคิด หริิโอ โรงเรียนวดัเขามโน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19235. นายเสริม จันทรแคํา โรงเรียนวดัเขามโน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19236. นางสาววลัยานี ขวญัใจ โรงเรียนวดัคลองเกษมเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19237. นายนิวติั อรรถาวยีแ โรงเรียนวดัคลองเกษมเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19238. นายไพฑูรยแ คมขํา โรงเรียนวดัคลองเกษมเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19239. นางจันทรา วเิศษกุล โรงเรียนวดัคลองคาง(แดงประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19240. นางสาววรรณภา นาคตระกูล โรงเรียนวดัคลองคาง(แดงประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19241. นางสาวฉัตรแกว ฤทธิท์อง โรงเรียนวดัคลองบางเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19242. นางสาววรีะวรรณ เพง็ฤกษแ โรงเรียนวดัคลองบางเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19243. นายธนกฤษณแ อุนสมบติั โรงเรียนวดัคลองบางเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19244. นางสมศรี เกตุแจม โรงเรียนวดัคลองยาง"ประชาพฒันา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19245. นางสาวเบญ็จมาศ วจิักษณแจินดา โรงเรียนวดัคลองยาง"ประชาพฒันา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19246. นายชัชวาลยแ จิตรขุนทด โรงเรียนวดัคลองยาง"ประชาพฒันา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19247. นางศรีนวล เตานวม โรงเรียนวดัฆะมัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19248. นางสาวสิริวรรณ กลอมวงษแ โรงเรียนวดัฆะมัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19249. นางรชุดา สวนคําศรี โรงเรียนวดัชุมนุมสงฆแ(มงคลประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19250. นายอดุลยแ โพธิถ์วลิ โรงเรียนวดัชุมนุมสงฆแ(มงคลประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19251. นางเยาวลักษณแ หาญลํายวง โรงเรียนวดัดงกะพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19252. นางสาววาสนา ผูกทอง โรงเรียนวดัดงกะพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19253. นายสัมฤทธิ์ พรหมมาลี โรงเรียนวดัดงกะพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19254. นางพชัรา พุมทอง โรงเรียนวัดตะเคียนเล่ือน(รังสีวุฒากาสอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19255. นางปาริชาติ ตันติพมิลพนัธแ โรงเรียนวดัทบักฤษเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19256. นายสุรินทรแ ดอนรอดไพร โรงเรียนวดัทบักฤษเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19257. นายสุนทร กูบขุนทด โรงเรียนวดัทาโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19258. นางคนึงนิจ จันทวมิล โรงเรียนวดัทาซุด(เจริญศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19259. นางศิริลักษณแ บํารุงศรี โรงเรียนวดัทาซุด(เจริญศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19260. นายสุพนตแ ชิณสา โรงเรียนวดัทาซุด(เจริญศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑
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19261. นางจงกลณี อินทรแเพญ็ โรงเรียนวดัทาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19262. นางปยิะรัตนแ ดีศรี โรงเรียนวดัทาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19263. นางศิรินภา โอบออม โรงเรียนวดัทาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19264. นางวนัวสิาขแ ดอนรอดไพร โรงเรียนวดัทาไม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19265. นางจันทนา นันทแภกัดี โรงเรียนวดันากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19266. นางนฤมล ลิลา โรงเรียนวดันากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19267. นางสมพศิ สาทรวรวทิยแ โรงเรียนวดันากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19268. นายสุมล สุมังเกษตร โรงเรียนวดันิเวศวฒุาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19269. นางสาวพชัรี เล็กรัตนแ โรงเรียนวดัเนินกะพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19270. นายสายชน ลิลา โรงเรียนวดัเนินกะพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19271. นางโชติมา ภูชื่น โรงเรียนวดัเนินมะขามงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19272. นายมาโนชยแ สิทธวิรรณา โรงเรียนวดัเนินสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19273. นางเบญจวรรณ เอมาวฒันแ โรงเรียนวดับางเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19274. นายวฒุธิ ตอพนัธแ โรงเรียนวดับางเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19275. นางสุวริน พรหมจิรสุข โรงเรียนวดับางไซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19276. นางจันทรแสุดา ปอูมนารถ โรงเรียนวดับางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19277. นางอนุพนัธุแ พนัธุแมี โรงเรียนวดับางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19278. นางชัชรา รอดไพรี โรงเรียนวดับานมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19279. นางวนัทนา ต้ังแตง โรงเรียนวดับานมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19280. นางวศิรุตา รุงเรือง โรงเรียนวดับานมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19281. นางรัตนา อยูออน โรงเรียนวดับงึน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19282. นายสุทนิ นุมหอม โรงเรียนวดับงึน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19283. นายบญุรอด ยอดอวม โรงเรียนวดัปากคลองปลากด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19284. นางธญัญาภรณแ กุนาง โรงเรียนวดัโปงุสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19285. นายประจักร เย็นชื่น โรงเรียนวดัไผสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19286. นางวนิดา กฤชรัตนศักด์ิ โรงเรียนวดัพระนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19287. นางสาวสุนันทา ทวมคลาย โรงเรียนวดัพนัลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19288. นายประเสริฐ บญุโชติ โรงเรียนวดัพนัลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19289. นายวชัระ กรเอี่ยม โรงเรียนวดัพนัลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19290. นายยมโดย ผิวออน โรงเรียนวดัโพธิห์นองยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19291. นางประคอง เชตนุช โรงเรียนวดัมโนราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19292. นายอุดม สุขแท โรงเรียนวดัมรรครังสฤษด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19293. นางพชิาพร ภกัดีรัตนแ โรงเรียนวดัมหาโพธิใ์ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19294. นางสาวณัฎฐิณี ชนะโชติ โรงเรียนวดัมหาโพธิใ์ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19295. นายเฉลิมพล อินทรแเพญ็ โรงเรียนวดัมหาโพธิใ์ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19296. นางยุพนิ เรืองสุวรรณ โรงเรียนวดัยางงาม(ประชาพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19297. นางศิริลักษณแ สกุลผองพรรณ โรงเรียนวดัรังงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑
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19298. นางยุรวรรณ จูนิม โรงเรียนวดัวงัไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19299. นางพรรนิพา ทองสุข โรงเรียนวดัวงัยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19300. นางอาภากร พรมศร โรงเรียนวดัวงัยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19301. นางสาวสมรัก กนกปราน โรงเรียนวดัวงัสวสัดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19302. นางกัญญาณัฐ อินสอน โรงเรียนวดัศรีสวรรคแสังฆาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19303. นางรัตนา ขุนพรหม โรงเรียนวดัศรีอุทมุพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19304. นางสมถวลิ สิริชลทรัพยแ โรงเรียนวดัศรีอุทมุพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19305. นางสาวณัฏฐแ กัญทาทอง โรงเรียนวดัศรีอุทมุพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19306. นางมานิตา สอนทอง โรงเรียนวดัศาลาแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19307. นางสาวสุกฤตา เหลาเขตรกรณแ โรงเรียนวดัศาลาแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19308. นางบณุยาพร คําประกอบ โรงเรียนวดัสันคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19309. นางสาวสุพรรณี เมฆอรุโณทยั โรงเรียนวดัสันติธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19310. นายอนันตแ เกตุสุภะ โรงเรียนวดัสุบรรณาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19311. นางสาวสุวภาพ เส็งเล็ก โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19312. นางชญานิษฐแ อภสุิข โรงเรียนวดัหนองกระโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19313. นางทศันาภรณแ โกสียแ โรงเรียนวดัหนองกระโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19314. นางสุภาพ รักบญุ โรงเรียนวดัหนองกระโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19315. นายณัฐจักร แกวสุวรรณ โรงเรียนวดัหนองกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19316. นางนิตยา สงแสงธรรมชัย โรงเรียนวดัหนองโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19317. นางสายลม พุมจันทรแ โรงเรียนวดัหนองโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19318. นายสุกิจ ด่ันเจริญ โรงเรียนวดัหนองขอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19319. นางวไิลวรรณ เพญ็วจิิตร โรงเรียนวดัหนองเขนง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19320. นางเสาวนียแ สุวพร โรงเรียนวดัหนองเขนง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19321. นางสาววไิล บญุนิธี โรงเรียนวดัหนองคลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19322. นางสายสมร จันทรแแสง โรงเรียนวดัหนองเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19323. นายทองหลอ เหลืองสุวรรณแ โรงเรียนวดัหนองเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19324. นางบญุธรรม จันทรแอิ่ม โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19325. นางบญุเรือน ไวยสิทธิ์ โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19326. นางปรานอม สมานมูลยแ โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19327. นางสาวนัฐกานตแ สัมฤทธิต์ระกูล โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19328. นางรุงรัตนแ แจมฟาู โรงเรียนวดัหนองพรมหนอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19329. นางวรัิลพชัรแ ไทรเทพยิ้ม โรงเรียนวดัหนองพรมหนอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19330. นางสุวฒันา สุตตสันตแ โรงเรียนวดัหนองพรมหนอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19331. นางอัจฉรา สุวรรณกนิษฐ โรงเรียนวดัหวักะทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19332. นายนิพนธแ ประเสริฐสุข โรงเรียนวดัหวัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19333. นางบงัอร วรนุช โรงเรียนวดัหวัดงใต(บางทองประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19334. นายวนิัย คําศรี โรงเรียนวดัหวัดงใต(บางทองประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑
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19335. นางสุนทรี ดุลมา โรงเรียนวดัหวัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19336. นายวเิชียร มันจันทรแ โรงเรียนวดัหวัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19337. นายสุทธมิน บญุมณี โรงเรียนวดัหวัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19338. นายธนกฤต สิงหแทอง โรงเรียนวดัหวัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19339. นายธรีะยุทธ ปอูมพยัคฆแ โรงเรียนวดัหาดทรายงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19340. นางสุวารี จอมปใญญาเลิศ โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎรแอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19341. นางดุจดาว วมิูล โรงเรียนวดัแหลมยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19342. นางปยิะกมล ดํานงคแ โรงเรียนวดัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19343. นางรุงระวี สุขตระกูล โรงเรียนศึกษาศาสตรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19344. นางมณี จันทรแอิ่ม โรงเรียนสหวทิยาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19345. นางรัตนา นิโกรถะ โรงเรียนสหวทิยาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19346. นางสาวทพิวารี อุปวฒันแ โรงเรียนสหวทิยาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19347. นางอารมณแ ชาญสมร โรงเรียนสหวทิยาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19348. นางจันทนา มัทธยาส โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19349. นางจุฑาวรรณ พุมเกิด โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19350. นางเจษฎา ไทยปรีชา โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19351. นางธนนันทแ พกิุลศิริ โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19352. นางนงลักษณแ พุมพวง โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19353. นางเบญจพร ใจเที่ยง โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19354. นางรัตนา แสงพวง โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19355. นางวนิดา กุณฑลจินดา โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19356. นางสาวเขมวนัตแ ศุภวงคแธนากานตแ โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19357. นางสาวพฒันา รัตนาวลี โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19358. นางสาววภิา เหมือนเตย โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19359. นางสาวศรีเรือน เหล่ียมเจริญ โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19360. นางสุพตัรา จรูญเรือง โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19361. นางอุบล พรมศักด์ิ โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19362. นายสมศักด์ิ อัศวรัตนแ โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19363. นายสัญชัย ศิริมาศ โรงเรียนอนุชนวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19364. นางวสุกาญจนแ คําอินทรแ โรงเรียนอนุบาลเกาเล้ียว(วดัเกาเล้ียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19365. นางสุธร กล่ินนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเกาเล้ียว(วดัเกาเล้ียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19366. นายสุรชัย เกิดแสง โรงเรียนอนุบาลเกาเล้ียว(วดัเกาเล้ียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19367. นางจินดา เกิดปาน โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19368. นางพมิพา ชิณสา โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19369. นางเพญ็รุง โพธิอ์ินทรแ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19370. นางสาวสุจิตรา จิรังกรณแ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19371. นางสุภาพ โอวาทกะกูล โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑
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19372. นายสุทศันแ ธาํรงคแวฒันกุล โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19373. นางจรรยา โถทยั โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วดัทบักฤชกลาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19374. นางทศันียแ ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วดัทบักฤชกลาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19375. นางรัตนา เขมะปใญญา โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วดัทบักฤชกลาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19376. นางสิริลักษณแ จันทรแดวง โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วดัทบักฤชกลาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19377. นางกาญจนา ต้ังทศันา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19378. นางจันทนา วเิวกหสักัณฑแ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19379. นางจิตติมา อัศจรรยแ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19380. นางธนวรรณ วาจาทกัษณิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19381. นางนภสัวรรณ ชูชีพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19382. นางนรวรรณ ดีอาจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19383. นางปรีดา พทุธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19384. นางเผอิญ วาติบญุเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19385. นางพรทพิยแ คะชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19386. นางมาลี สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19387. นางวชิุดา สุภรัิกษแ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19388. นางสยุมพร ปใ็นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19389. นางสาวกันทมิา จันทนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19390. นางสาววรรณภา ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19391. นางสาววรีะวรรณ มัคเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19392. นางสุนันทแ ปานพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19393. นางสุนียแ ธระสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19394. นางอรวรรณ จิระโภคิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19395. นางอัจฉรา เกษตรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19396. นายประทวน เลิศเดชะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19397. นายวเิชียร สามัญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19398. นางสุภาณี สรอยจําปา โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดเขาพระปรางคแเหลือง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19399. นางกัญญาณัฐ เทยีนสันตแ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19400. นางจันทรแฉาย ผลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19401. นางจินตนา สัจจจารีรัตนแ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19402. นางชลธชิา วสิิทธิต์ระกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19403. นางฟาเรฮา สดุดี โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19404. นางวนัทนียแ ดิตตแศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19405. นางศิริรักษแ นาคพงศแ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19406. นางสาวกณิษฐแชญา บญุงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19407. นางสาวจิรพร เมฆศรีพงษแ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19408. นางสาวอัญนา เหลืองทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑
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19409. นางอมรรัตนแ สงวนวนชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19410. นางอัมพร บญุชวย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19411. นายสวสัดิศักด์ิ พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19412. นายสุทธศัิกด์ิ ฉินประเสริฐผล โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19413. นางบงัอร กันตแสุข โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19414. นายสมชาย อินชิดจุย โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19415. นางอังคณา มั่นสกุล โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19416. นายสมาน บตุศรี สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19417. นายสุรพล เพง็นอย สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19418. นายเสถียร อวมพรหม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19419. นางวนัเพญ็ จันทรแจิตวริิยะ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19420. นายประเสริฐ สุภรัิกษแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19421. นายสุรเดช นอยจันทรแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๑

19422. นางณฐพร ชาวลุมบวั ร.ร.เขาหนิกราวประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19423. นางจารุวรรณ ดาราเพญ็ ร.ร.ชุมชนบานคลองเคียน (ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19424. นางสาวเนตรทราย มาเกิด ร.ร.ชุมชนบานคลองเคียน (ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19425. นายไพศาล พุมทอง ร.ร.ชุมชนบานคลองเคียน (ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19426. นางเกษสันต์ิ บญุตา ร.ร.ไตรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19427. นางบรรจง สนิทพวง ร.ร.ไตรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19428. นางรัชณีกร พรหมศรี ร.ร.ไตรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19429. นางสาวปณุยวรีแ ชมชี่น ร.ร.ไตรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19430. นางอรสา จันทรแเอี่ยม ร.ร.ไตรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19431. นายกฤษฎา บญุตา ร.ร.ไตรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19432. นายเกษม แสนโดด ร.ร.ไตรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19433. นายจักรี สนิทพวง ร.ร.ไตรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19434. นายอํานาจ โพทอง ร.ร.ไตรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19435. นางสาวบญุเรือง สระมะโน ร.ร.บานเขาจั๊กจั่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19436. นายบญัชา ทองพรหม ร.ร.บานเขาจั๊กจั่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19437. นางมณฑณา ลอยล่ิว ร.ร.บานคลองสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19438. นายฉลอง นาคจรุง ร.ร.บานง้ิวแบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19439. นายมานะ โพธิเ์นียม ร.ร.บานง้ิวแบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19440. นางเต็มดวง ปราณี ร.ร.บานชุมมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19441. นางธนพร สดชื่นบริบรูณแ ร.ร.บานชุมมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19442. นางสาวทิพวรรณ ทองเผือก ร.ร.บานชุมมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19443. นางสาวธดิารัตนแ แกไทยสงคแ ร.ร.บานชุมมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19444. นางสุนันทแ ทพัทวี ร.ร.บานชุมมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19445. นายอมรศักด์ิ กองสิงหแ ร.ร.บานชุมมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒
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19446. นายประยุทธ โฉมอัมฤทธิ์ ร.ร.บานชุมมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19447. นายคนึง เกตุปาน ร.ร.บานดงคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19448. นายประทยั เสือเพชร ร.ร.บานดงคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19449. นายสุรสิทธิ์ หบีทอง ร.ร.บานดงคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19450. นางมาลิณี พลูสวสัด์ิ ร.ร.บานดงสีเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19451. นางสัมฤทธิ์ แพงศรี ร.ร.บานดงสีเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19452. นางอังสนา จันทรแบรรจง ร.ร.บานดงสีเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19453. นางเอื้องพร เมณฑแกูล ร.ร.บานดงสีเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19454. นางสาวกมลทพิยแ ชมชาติ ร.ร.บานดอนจังหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19455. นายเกียรติศักด์ิ สาทสิ ร.ร.บานดอนจังหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19456. นางนวลจันทรแ สุคง ร.ร.บานตล่ิงสูงสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19457. นางสาวสีนวล ทวสีกิจ ร.ร.บานตล่ิงสูงสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19458. นางบวัลอย บตุศรี ร.ร.บานทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19459. นางสาวทองทด โฉมศรี ร.ร.บานทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19460. นายวนิัย พมิพแหนู ร.ร.บานทามะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19461. นางยุพา พงศแภาณุกุล ร.ร.บานทุงตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19462. นางจิตพสุิทธิ์ โตมิ ร.ร.บานทุงทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19463. นางชดชอย แจงอิ่ม ร.ร.บานเทพมงคลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19464. นายจรินทรแ พนัตรี ร.ร.บานเทพมงคลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19465. นางวรรณภา ยาสุทธิ ร.ร.บานไทรทองสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19466. นางนิภาวรรณแ คูกิติรัตนแ ร.ร.บานบงึราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19467. นางวราภรณแ ทองนอย ร.ร.บานบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19468. นางสุนันธญิา แบบประเสริฐ ร.ร.บานบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19469. นางเสาวภา แสงทอง ร.ร.บานบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19470. นายพทิยา สงเคราะหแ ร.ร.บานปางสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19471. นายรณชัย ศรีแกว ร.ร.บานปางสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19472. นายสมควร เหลาเขตกิจ ร.ร.บานเปราะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19473. นางสาวพรรณภทัร บญุปใน ร.ร.บานพนาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19474. นายธรีวฒันแ แตงไทย ร.ร.บานพนาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19475. นางณัฏฐภทัรแ ราชกิจ ร.ร.บานโพธิศ์รีสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19476. นางสาวธติิมา บญุอิ่ม ร.ร.บานโพธิศ์รีสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19477. นางกัลยา พลึิก ร.ร.บานมาบแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19478. นางทพิวรรณแ เวยีงแกว ร.ร.บานมาบแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19479. นางสุนันทแ ประสาทเขตการ ร.ร.บานวงัซาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19480. นางศรีสุดา อุตรา ร.ร.บานวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19481. นางสาวประทนิ ขันธแบญุ ร.ร.บานวงัยิ้มแยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19482. นางพรรณอร พํานัก ร.ร.บานวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒
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19483. นางสาวปิยะรัตนแ บญุมาก ร.ร.บานวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19484. นายเสริม จุนทศรี ร.ร.บานศรีทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19485. นายประจงศักด์ิ สถิตยแนอย ร.ร.บานศรีทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19486. นางจําเลียง มากมี ร.ร.บานสะเดาซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19487. นายจํารอง นอยนาช ร.ร.บานสะเดาซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19488. นางสาวภทัรวดี ฉิมพลีพนัธแ ร.ร.บานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19489. นางกฤษณา นันทนพบิลู ร.ร.บานหนองจิกรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19490. นางจินตนา เทพแกว ร.ร.บานหนองจิกรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19491. นางอารียแ อุตสาหกิจ ร.ร.บานหนองจิกรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19492. นางสาวสุดารัตนแ เพช็รกระตาย ร.ร.บานหนองจิกรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19493. นางดนุลภา ธรรมเกษตร ร.ร.บานหนองเจ็ดหาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19494. นางนุกูล พรหมวหิาร ร.ร.บานหนองเจ็ดหาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19495. นางสาวศิริพร คํามะรี ร.ร.บานหนองชํานาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19496. นายเกษม อันยงคแ ร.ร.บานหนองชํานาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19497. นายสมพล สวสัด์ิตาล ร.ร.บานหนองชํานาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19498. นางเรณู ตัณฑพาทยแ ร.ร.บานหนองนมววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19499. นางลดาวลัล์ิ สุวรรณบาง ร.ร.บานหนองนมววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19500. นางวรรณภา เกษสุวทิยแ ร.ร.บานหนองนมววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19501. นางสาวไพรัช หงษแไทย ร.ร.บานหนองนมววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19502. นางผาสุก แดงอําพล ร.ร.บานหนองบอนใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19503. นางสมบติั ตระกูลมาภรณแ ร.ร.บานหนองบอนใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19504. นางเจริญ กางกรณแ ร.ร.บานหนองแฟบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19505. นางยุวดี เครือภู ร.ร.บานหนองแฟบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19506. นายสุพฒันแ เครือภู ร.ร.บานหนองแฟบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19507. นางษมาวดี สังขแเปยี ร.ร.บานหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19508. นางกอพกิุล จันทาสี ร.ร.บานหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19509. นางจินดารัตนแ ทองคําดี ร.ร.บานหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19510. นายธวชัชัย จันทาสี ร.ร.บานหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19511. นายสุระ ทวผีล ร.ร.บานหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19512. นางศิราณี ศรทอง ร.ร.บานใหม (ราษฎรแบรูณะ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19513. นายอํานวย งามจิตร ร.ร.บานใหม (ราษฎรแบรูณะ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19514. นางปยิรัตนแ เปล่ียนพดั ร.ร.วดัเกาะเปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19515. นายสมชาย สระอุบล ร.ร.วดัเกาะเปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19516. นางปยิะพชัญแ โพธิห์วี ร.ร.วดัคลองจินดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19517. นางวรรณี สังขแเปยี ร.ร.วดัคลองธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19518. นายไตรรงคแ วตัถุสิน ร.ร.วดัคลองธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19519. นางพชัราภรณแ นาบรูณะ ร.ร.วดัคลองสองหนอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒
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19520. นางกิริยา กุลพงษแ ร.ร.วดัเจริญผล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19521. นางจิรพร บญุมี ร.ร.วดัเจริญผล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19522. นางธมัลดา นภาพร ร.ร.วดัเจริญผล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19523. นายผดุงศักด์ิ ภูพนัธแ ร.ร.วดัเจริญผล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19524. นางเจตนา ขวญัตา ร.ร.วดัดงหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19525. นางสาวกัลยรัตนแ เสง่ียมแกว ร.ร.วดัดงหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19526. นายวสันตแ ไทยอุทศิ ร.ร.วดัดงหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19527. นายพทิกัษแ ขวญัตา ร.ร.วดัดงหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19528. นางสาวลําใย คงศัตรา ร.ร.วดัทาง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19529. นายพฒันา ทพัณรงคแ ร.ร.วดัทาง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19530. นายยงยุทธ ชูแชม ร.ร.วดัธรรมจริยาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19531. นายพเิชษฐแ ไพโรจนแ ร.ร.วดับางแกว (บางแกวพทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19532. นางศุภลักษณแ มงคลอิทธเิวช ร.ร.วดับานคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19533. นางสาวกฤษณาพร สายรอด ร.ร.วดับานคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19534. นายตฤณ ชัยประสิทธิ์ ร.ร.วดับานคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19535. นายธรีะศักด์ิ ศรีเสน ร.ร.วดับานคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19536. นางจิตตรี จาดสอน ร.ร.วดับานไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19537. นางพมิลศรี ทบัโต ร.ร.วดับานพลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19538. นางเสาวลักษณแ พลูทวี ร.ร.วดับานพลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19539. นายพรชัย พริกสี ร.ร.วดับานพลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19540. นายสมพงษแ บญุงาม ร.ร.วดับานพลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19541. นายลําพอง สุพรรณแ ร.ร.วดับานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19542. นางน้ําเพชร ไพโรจนแ ร.ร.วดัประสาทวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19543. นางสาวอัญชัน โพธิห์อม ร.ร.วดัประสาทวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19544. นายรัตนแชัย โฉมศรี ร.ร.วดัประสาทวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19545. นายสังวาลยแ สายตา ร.ร.วดัประสาทวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19546. นายสุเทพ ปอูมลอย ร.ร.วดัประสาทวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19547. นายศุภเศรษฐแ เพิ่มพลู ร.ร.วดัประสาทวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19548. นายศักด์ิ วทิา ร.ร.วดัวงฆอง (ราษฎรแสุริยศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19549. นางคณิตฐา แกวปูุ ร.ร.วดัสังฆวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19550. นางนิสา จันทรแเกิด ร.ร.วดัสังฆวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19551. นางพยุง บญุทาสิน ร.ร.วดัสังฆวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19552. นางอร คนธรรมแ ร.ร.วดัสังฆวถิี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19553. นางพวงผกา สุขขํา ร.ร.วดัหนองกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19554. นางสาวพวงเพชร แตงนอย ร.ร.วดัหนองกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19555. นางสุวพร วมิลพนัธุแ ร.ร.วดัหนองกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19556. นายจรูญ บญุเกษม ร.ร.วดัหนองกรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒
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19557. นางวนัทะนี มุขขันธแ ร.ร.วดัหนองยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19558. นางสิรีลักษณแ สายสุวรรณ ร.ร.วดัหนองยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19559. นายชนินทรแศักด์ิ อุทยัพฒันแ ร.ร.วดัหนองยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19560. นายบญุรอด อยูพุม ร.ร.วดัหนองยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19561. นายสิทธิ์ โพธิก์ิ่ง ร.ร.วดัหนองยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19562. นางสุภาพ มากเสมอ ร.ร.สวนปาุแมกะสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19563. นายภานุวฒันแ ศรีตะลา ร.ร.สวนปาุแมกะสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19564. นายทวี รัตนจันทรแ ร.ร.สวนปาุแมกะสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19565. นางพรทพิยแ สุขใส ร.ร.อนุบาลบรรพตพสัิย (วดัสมเส้ียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19566. นางศิริพร อินทรพรหม ร.ร.อนุบาลบรรพตพสัิย (วดัสมเส้ียว) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19567. นางพรพมิล เชื้อร่ืน ร.ร.อนุบาลแมเปนิ (บานตลุกตาสาม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19568. นางสมพงษแ สนธพิกั ร.ร.อนุบาลแมเปนิ (บานตลุกตาสาม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19569. นางเกษร แกวคํา ร.ร.อนุบาลแมวงกแ (บานมฤคทายวนั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19570. นางวนิดา สวนคําศรี ร.ร.อนุบาลแมวงกแ (บานมฤคทายวนั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19571. นางสาวบญุชู เงินสลุง ร.ร.อนุบาลแมวงกแ (บานมฤคทายวนั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19572. นางสาวศศิกัญชณัฐ เส็งเส ร.ร.อนุบาลแมวงกแ (บานมฤคทายวนั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19573. นางอารียแ ปานกล่ิน ร.ร.อนุบาลแมวงกแ (บานมฤคทายวนั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19574. นางจิรัตติกาล สงศรี ร.ร.อนุบาลแมวงกแ (บานมฤคทายวนั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19575. นางกรกนก วนัที ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19576. นางเกษร เทศนา ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19577. นางเบญ็จากร บวัแดง ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19578. นางปราณี เนินพลับ ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19579. นางผุสดี อนันตปญุญะ ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19580. นางพรสวรรคแ จันทรแบญุนาค ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19581. นางรววีรรณ เทพลิบ ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19582. นางลําพนู โพธิก์ิ่ง ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19583. นางวาริฉัตร พลึิก ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19584. นางศิริวรรณ วจิิตรานุวฒันา ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19585. นางสาวรัตนภรณแ ส่ือเรืองศักด์ิ ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19586. นางสิรดา สรอยศรี ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19587. นางสุภมาส ทวผีล ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19588. นางอนงคแ ประไพวลัยแ ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19589. นางอภริดี รุงแจง ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19590. นางอัจฉรา เอนก ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19591. นายสุรศักด์ิ เมณฑแกูล ร.ร.อนุบาลลาดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๒

19592. นางวไิลวรรณ มีเย็น โรงเรียนคลองแปดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19593. นางกาญจนา เย็นใจ โรงเรียนจงซันเซียะเซ่ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓
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19594. นางณัฐธดิา เชียงทา โรงเรียนจงซันเซียะเซ่ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19595. นางรัชนี อสุนี ณ อยุธยา โรงเรียนจงซันเซียะเซ่ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19596. นางสาวพนิิพพา นอยยา โรงเรียนจงซันเซียะเซ่ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19597. นางบศุรินทรแ ล้ิมสุวรรณ โรงเรียนจันทรแฉายวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19598. นางประดับ อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนจันทรแฉายวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19599. นางปวณีา กิตติยายาม โรงเรียนจันทรแฉายวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19600. นางลมโชย กล่ินศรีสุข โรงเรียนจันทรแฉายวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19601. นางสมบรูณแ พงษแธนู โรงเรียนจันทรแฉายวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19602. นายรุง ศรีสันตแ โรงเรียนจันทรแฉายวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19603. นางมะลิวรรณ จันทร โรงเรียนชุมชนบานกระดานหนาแกล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19604. นางสาวกุลธดิา เดือนหงาย โรงเรียนชุมชนบานกระดานหนาแกล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19605. นางอมรรัตนแ จันใด โรงเรียนชุมชนบานกระดานหนาแกล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19606. นางสุรียแ หาญใจไทย โรงเรียนชุมชนบานเขาใบไม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19607. นางสาวนุชนาถ อาชวทองสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19608. นางพกิุล โตสงคราม โรงเรียนชุมชนบานน้ําวิง่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19609. นางสาวทวาย พงษแผล โรงเรียนชุมชนบานน้ําวิง่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19610. นางอําพร มีทอง โรงเรียนชุมชนบานน้ําวิง่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19611. นายสานิตยแ สนธิ โรงเรียนชุมชนบานน้ําวิง่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19612. นางเมขลา กมลนัตรแ โรงเรียนชุมชนบานหวัพลวง(รัฐพรมมณีอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19613. นายสมาน สุวรรณบาง โรงเรียนชุมชนบานหวัพลวง(รัฐพรมมณีอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19614. นางจันทรา วงศแสกุล โรงเรียนชุมชนบานหวัหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19615. นางบญุเรือน โอมพทิกัษแพงศแ โรงเรียนชุมชนบานหวัหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19616. นางพมิพรรณ วงศแศรีแกว โรงเรียนชุมชนบานหวัหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19617. นางกําไร สิงหแเถื่อน โรงเรียนชุมชนบานหวัหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19618. นางจันทนา นาคสิทธวิงษแ โรงเรียนชุมชนวดัหวยรวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19619. นางจีราวฒันแ เรืองมาลัย โรงเรียนชุมชนวดัหวยรวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19620. นายประทวน คําสะอาด โรงเรียนชุมชนวดัหวยรวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19621. นางชมนาด เหมือนพรรณ โรงเรียนชุมชนวดัหวัถนนใต(นิยุตประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19622. นางเรไร คําคม โรงเรียนชุมชนวดัหวัถนนใต(นิยุตประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19623. นางนิภากร หอมยา โรงเรียนธารทหาร(แสงสวางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19624. นางพจนียแ อินทรเรืองศร โรงเรียนธารทหาร(แสงสวางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19625. นางศุจิกา เรืองคํา โรงเรียนธารทหาร(แสงสวางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19626. นางสาวสุภาวดี ขุนวเิศษ โรงเรียนธารทหาร(แสงสวางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19627. นางสาวอัจฉรา นาคเปล่ียน โรงเรียนธารทหาร(แสงสวางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19628. นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร(แสงสวางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19629. นางพชัรา วงศแสิโรจนแกุล โรงเรียนบานกกกวาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19630. นางนภสัวรรณ ฤทธิบ์ํารุง โรงเรียนบานกระทุมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓
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19631. นางบงัอร บํารุงศรี โรงเรียนบานกระทุมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19632. นางบบุผา หาญเชิงคา โรงเรียนบานกระทุมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19633. นางมะลิ ปรีเปรม โรงเรียนบานเขานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19634. นายโผน ทวิแพร โรงเรียนบานเขานางตวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19635. นายสุริยนตแ เภาชัย โรงเรียนบานเขานางตวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19636. สิบเอกบรรเจิด ดอชนะ โรงเรียนบานเขานางตวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19637. นายสมเกียรติ ทองนวล โรงเรียนบานเขาปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19638. นางสาวอังสุมารินทรแ ขาวพราย โรงเรียนบานเขาลอ(เขาลอประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19639. นางสุวพร เปยีหลอ โรงเรียนบานเขาลอ(เขาลอประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19640. นายสมนึก ธรีะรังสิกุล โรงเรียนบานเขาลอ(เขาลอประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19641. นายจําลอง ทองหอม โรงเรียนบานเขาหนิกล้ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19642. นายกิจจา เอี่ยมระหงษแ โรงเรียนบานเขาหนิกล้ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19643. นายเชาวลิต หาญณรงคแ โรงเรียนบานคลองกําลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19644. นางนภาพร ทบัทมิศรี โรงเรียนบานคลองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19645. นางสาวศุนิษา มาลัยทอง โรงเรียนบานคลองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19646. นางสินถนอม เจริญสุข โรงเรียนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19647. นายธติิ บญุประสพ โรงเรียนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19648. นายประมวล โชติชวง โรงเรียนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19649. นายสิทธศัิกด์ิ บวัภาเรือง โรงเรียนบานคลองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19650. นางปราณี พลูพนัธแชู โรงเรียนบานแคทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19651. นางสายพณิ ทองแท โรงเรียนบานแคทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19652. นายสมศักด์ิ โปทอง โรงเรียนบานแคทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19653. นางนัธทณีา มุงคุณ โรงเรียนบานโคกกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19654. นางปริศนา แกวไพฑูรยแ โรงเรียนบานโคกกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19655. นายประดิษฐแ แพงเกษร โรงเรียนบานโคกกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19656. นางชาลินี คงทมิ โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19657. นางแนงนอย บวัคล่ี โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19658. นางวารุณี เบื้องบน โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19659. นางอสิญา สุขมาก โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19660. นางขวญัเรือน กลางมณี โรงเรียนบานโคกมะขวดิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19661. นางกนกพร สกุลรัตนแ โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19662. นางระติรัตนแ อํามาตยแ โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19663. นางสาวมาลี วเิศษเสือ โรงเรียนบานโคกสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19664. นางประภา สนิทผล โรงเรียนบานชะลอมแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19665. นางสาวสมคิด โพพนิิจ โรงเรียนบานชะลอมแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19666. นางภริตา ปานสิลา โรงเรียนบานชุมชนบานหวัพลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19667. นายชัยยศ โพธิศ์รี โรงเรียนบานซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓
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19668. นายถวลิ สุขฉัตร โรงเรียนบานซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19669. นางสุนันทา ทองกลม โรงเรียนบานตะกุดภบิาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19670. นางกนกวรรณ โตแยม โรงเรียนบานตะครอ(รัฐประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19671. นางสาคร เรือนกันตแ โรงเรียนบานตะครอ(รัฐประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19672. นายเสวก สุขเสือ โรงเรียนบานตะครอ(รัฐประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19673. นางสุมาลี ฤทธิเ์ทพ โรงเรียนบานตะเฆคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19674. นางปรานอม พรามบตุร โรงเรียนบานตุ฿กแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19675. นางสาวศนิษา ฤทธิบ์ํารุง โรงเรียนบานตุ฿กแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19676. นายสุชาติ พลูทอง โรงเรียนบานตุ฿กแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19677. นางสุภชาดา เหมปาละธาํรง โรงเรียนบานทบัลุมประชาพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19678. นางกําแพง แกวมูล โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19679. นางสาวอภวินัทแ จันทรแสอน โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19680. นายมนัส เจียมประกอบ โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19681. นายสุเทพ แจมแจง โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19682. นายสงา ดารา โรงเรียนบานเทพสถาพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19683. นางสาวไพเราะ โภไคยวงศแสถิตยแ โรงเรียนบานนาขอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19684. นางสาวสุนันทา ปใถมัง โรงเรียนบานนาขอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19685. นายอํานาจ บญุอนันตแ โรงเรียนบานนาขอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19686. นางเฉลียว กูกขุนทด โรงเรียนบานเนินบอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19687. นางพเยาวแ โพธิอ์อน โรงเรียนบานพนมรอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19688. นายเจริญ ตะเพยีนทอง โรงเรียนบานพมุะคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19689. นางพฒันาพร เร่ิมหาสุข โรงเรียนบานโพธิ์งาม(สนานทองคําประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19690. นายทรงศักด์ิ ทองทพั โรงเรียนบานโพธิ์งาม(สนานทองคําประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19691. นางจงกมณ ศรีทอง โรงเรียนบานโพธิป์ระสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19692. นางน้ําออย ขาวพราย โรงเรียนบานโพธิป์ระสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19693. นายเสริมศักด์ิ ขาวพราย โรงเรียนบานโพธิป์ระสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19694. นางพรใจ นุมมาก โรงเรียนบานรองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19695. นางสาวดวงพร บญุสุวรรณแ โรงเรียนบานรองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19696. นางพาทพิยแ ชมคํา โรงเรียนบานราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19697. นางสาวศรุดา เพง็บญุ โรงเรียนบานราษรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19698. นายอินทพงษแ จินดาทพิยแ โรงเรียนบานไรประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19699. นายอํานาจ สงตาล โรงเรียนบานไรศรัทธาราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19700. นางณัฐรินทรแ พึ่งเพยีรธนเดช โรงเรียนบานลําพยนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19701. นางยุพนิ บญุธรรม โรงเรียนบานลําพยนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19702. นายจิรพนัธุแ อินบวั โรงเรียนบานลําพยนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19703. นางสาวบญุเชิด แยมสัจจา โรงเรียนบานวงักระโดนนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19704. นายทรงวฒิุ พทุธรักษา โรงเรียนบานวงักระโดนนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓
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19705. นายประมวล สุขถนอม โรงเรียนบานวงักระโดนนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19706. นางบริสุทธิ์ แสงดาว โรงเรียนบานวงัใหญ(ราษฏรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19707. นายฉลองรัฐ วงษแไทย โรงเรียนบานสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19708. นายพเิชฏฐแ สิทธสิมาน โรงเรียนบานสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19709. นายเฉลียว จุยดวง โรงเรียนบานหนองกระโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19710. นายเฉลิม ฮวบสวรรคแ โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19711. นางธนัทพร ผาอุดร โรงเรียนบานหนองตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19712. นางนันทวดี พุมเกิด โรงเรียนบานหนองตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19713. นางนุชนินทรแ รุกขะวฒันแ โรงเรียนบานหนองเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19714. นายปรีชา เชื้อวงศแ โรงเรียนบานหนองบวัตากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19715. นางทศันียแ จารุจิตร โรงเรียนบานหนองปลองโพช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19716. นางจุรี เพช็ยะมาตรแ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19717. นางปยิาณี เผาคนชม โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19718. นางวารี ยอดฉิมมา โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19719. นายประมวล เพช็ยะมาตรแ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19720. นางสุพรรณิการแ ฮวบสวรรคแ โรงเรียนบานหนองพงัพวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19721. นางสุพณิ หริพาย โรงเรียนบานหนองพงัพวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19722. นายสามารถ แสงสนธิ์ โรงเรียนบานหนองพงัพวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19723. นายดํารงคแ วงษแคํา โรงเรียนบานหนองพกิุล(วชิิตนาคอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19724. นางรัชนี ทองดี โรงเรียนบานหนองไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19725. นางพมิพแชนก พนัธแแจม โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19726. นางสมศรี ธาราวกิรัยรัตนแ โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19727. นางอัชรียแ วนิิจฉัยกุล โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19728. นายชาญวทิยแ บญุดิเรก โรงเรียนบานหนองลาด(ราษฎรแประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19729. นางวชัราภรณแ ฤทธิบ์ํารุง โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19730. นางวรรณา แตงทอง โรงเรียนบานหนองสะเอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19731. นายสมหมาย บญุเอี่ยม โรงเรียนบานหนองสะเอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19732. นายวนัชัย คําอิ่ม โรงเรียนบานหนองสีซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19733. นางบญุธดิา อุระแสง โรงเรียนบานหนองสุขสันตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19734. นายสุชิน พทุธรักษา โรงเรียนบานหนองสุขสันตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19735. นางชุลีพร กิตติรัตนวศิน โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19736. นางพชัรา ศรีสิงหแ โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19737. นายประจวบ พุมเปีๆยม โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19738. นายเอนก โพธิตุ์น โรงเรียนบานหนองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19739. นางพชัราภา ดิษผล โรงเรียนบานหนองแอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19740. นางภาวดิา เล้ียงประยูร โรงเรียนบานหวยน้ําพปุระชาพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19741. นางฐานภา คณะโต โรงเรียนบานหวยน้ําลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓
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19742. นางอัมพร ดิษฐเจริญ โรงเรียนบานหวยน้ําลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19743. นางพรรณพไิล เชิดชู โรงเรียนบานหวัเขาตาลคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19744. นางจันทมิา กล่ินสอน โรงเรียนบานหวัถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19745. นางมลฤดี เวยีงทอง โรงเรียนบานหวัถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19746. นางสาวพนิดา ภูแพ โรงเรียนบานหวัถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19747. นางบญุยืน อุทยัวรรณ โรงเรียนบานใหมวารีเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19748. นางพเยาวแ อุตถิน โรงเรียนบานใหมวารีเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19749. นางอารียแรัตนแ จันทรแทบั โรงเรียนบานใหมวารีเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19750. นางนงนาฎ ภูดาง โรงเรียนประดับวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19751. นางสาวรานี จันทรแฉาย โรงเรียนประดับวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19752. นายธนากร ประสมทอง โรงเรียนประดับวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19753. นายเยี่ยม ฟใกทอง โรงเรียนประดับวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19754. นายรัตนชัย อูเงิน โรงเรียนประดับวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19755. นางนิภาภรณแ ภูพลูทรัพยแ โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19756. นางเนาวลักษณแ สังขแทพิยแ โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19757. นางรววีรรณ มีปาน โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19758. นางวราภรณแ โพธิศ์รี โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19759. นางวนัเพญ็ มัจฉิม โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19760. นางวารุณียแ ทองต่ิง โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19761. นางศิริพร สานโอฬาร โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19762. นางสมหวงั ฉายแสง โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19763. นางสาวนันทนัช มีลาภสม โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19764. นางสาวนิดหนอย จูอาภรณแ โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19765. นางสาวปรานอม เดชบรีุ โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19766. นางสาวมยุรียแ จันทรวรชาต โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19767. นางสาวรัตนา ขันทอง โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19768. นางสาวสุขสวสัดี ปรียาโชติ โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19769. นางสุกัญญา หวลลําพงึ โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19770. นางสุเนตร จาดเนือง โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19771. นายสุรชัย ดีพุม โรงเรียนปรียาโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19772. นางพชัรา ทนทองคํา โรงเรียนพนิิจอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19773. นางสาวอารมณแ ทนทองคํา โรงเรียนพนิิจอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19774. นางขวญัยืน ชูพนัธแ โรงเรียนรวมมิตรวทิยา(คังคะเกตุอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19775. นายธนิต ศรีประเสริฐ โรงเรียนรวมมิตรวทิยา(คังคะเกตุอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19776. นางชฎาพร ขวญัตา โรงเรียนวงัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19777. นางเนาวรัตนแ ฤทธิบ์ํารุง โรงเรียนวงัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19778. นางบญุทํา ทองนาค โรงเรียนวงัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓
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19779. นางเกตุ สนเทยีนวดั โรงเรียนวดัเขาฝา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19780. นางเพลินพศิ ไทยกวพีจนแ โรงเรียนวดัเขาฝา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19781. นางวาสนา สายทอง โรงเรียนวดัเขาฝา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19782. นางสุชาดา สวนสุข โรงเรียนวดัเขาฝา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19783. นางจําเรียง ลอยมา โรงเรียนวดัเขาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19784. นางนิตยา เกษวริิยะการ โรงเรียนวดัจันเสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19785. นางศักด์ิศรี จริยาคุณา โรงเรียนวดัจันเสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19786. นางสําเริง ขนทอง โรงเรียนวดัจันเสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19787. นางเทยีมใจ พกุสุข โรงเรียนวดัชองแกระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19788. นางพชัรา วงศแพราหมณแ โรงเรียนวดัดอนคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19789. นางมาลัย ทพัหมี โรงเรียนวดัดอนคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19790. นางสํารวล แดงนุย โรงเรียนวดัตาคลี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19791. นางเณริศา คชฤทธิ์ โรงเรียนวดัทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19792. นายทวปี วไิลวรรณ โรงเรียนวดัทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19793. นางศุภวรรณ หมีทอง โรงเรียนวดัทาสุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19794. นางเสนหแจิตร กอนจันเทศ โรงเรียนวดัทาสุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19795. นายเอกสิทธิ์ คําภริานนทแ โรงเรียนวดัทาสุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19796. นายไพฑูรยแ เบื้องบน โรงเรียนวดับอนิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19797. นายบรรจบ อินทรแฉ่ํา โรงเรียนวดับานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19798. นางนิ่มนวล โลหะเกื้อกูลวงศแ โรงเรียนวดัพนมเศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19799. นางพยิะดา เกษมญาติ โรงเรียนวดัพนมเศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19800. นางภาวนิี เขาแกว โรงเรียนวดัพนมเศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19801. นางสาวราตรี เพชรประดับ โรงเรียนวดัพนมเศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19802. นายสมรักษแ โฉมศิวะพนัธแ โรงเรียนวดัพนมเศษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19803. นางบญุเรือน หทยัไพบลูยแ โรงเรียนวดัโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19804. นางสาวสมพศิ ลอเจริญ โรงเรียนวดัโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19805. นายสมนึก เจริญ โรงเรียนวดัวงัมหากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19806. นางชุติกานตแ ทศันียรัตนแ โรงเรียนวดัสวางวงษแ(ตาคลีประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19807. นางประครอง ขุนอภยั โรงเรียนวดัสวางวงษแ(ตาคลีประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19808. นางสาวสายฝน พรหมมี โรงเรียนวดัสวางวงษแ(ตาคลีประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19809. นางสาวอารมณแ เอี่ยมทดั โรงเรียนวดัสวางวงษแ(ตาคลีประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19810. นายวศิิษฏแ รอดบํารุง โรงเรียนวดัสวางวงษแ(ตาคลีประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19811. นางสาวชูศรี ทองมา โรงเรียนวดัสายลําโพงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19812. นางสาวกะสีลา ฤทธิบ์ํารุง โรงเรียนวดัสายลําโพงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19813. นายธนิต เดชะ โรงเรียนวดัสายลําโพงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19814. นายสามารถ อัฒพธุ โรงเรียนวดัสายลําโพงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19815. นางบญุยรัตนแ สวนสอน โรงเรียนวดัสายลําโพงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓
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19816. นางวรรณศิริ กันสกุล โรงเรียนวดัสายลําโพงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19817. นางสาวนันทพร ทบัทมิศรี โรงเรียนวดัสายลําโพงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19818. นางสาวปรียาภัสสรแ เส็งเส โรงเรียนวดัสายลําโพงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19819. นางรพพีร กาญจนมาศ โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19820. นางวรรณา ยอมมะเริง โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19821. นางวลัลภา ดิษผล โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19822. นางสาวกิม ยอดทองดี โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19823. นางลัดดาวลัยแ ฤทธิบ์ํารุง โรงเรียนวดัหนองเบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19824. นายจรัญ เหลาเกล้ียง โรงเรียนวดัหนองเบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19825. นายประเสริฐ พุมเปีๆยม โรงเรียนวดัหนองเบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19826. นางนงนุช อินทรแฉ่ํา โรงเรียนวัดหนองไผไพศาลี(สวัสด์ิอรุณอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19827. นางพมิพแพชิชา พงศาพงศพศั โรงเรียนวัดหนองไผไพศาลี(สวัสด์ิอรุณอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19828. นางสาวชฎาภัทร ชนาปยิกุล โรงเรียนวดัหนองโพ(นิวาสานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19829. นางอัจฉราภรณแ รุงเรือง โรงเรียนวดัหนองเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19830. นางลัดดา สังขแเมือง โรงเรียนวดัหวยธารทหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19831. นางสาริกา คลายแกว โรงเรียนวนัครู(๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19832. นางสาล่ี ขันทกสิกรรม โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19833. นางสาวอัมพร แปนูล้ิม โรงเรียนสามมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19834. นางวลัิยวรรณ พยัตธรรม โรงเรียนหนองสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19835. นางอําไพร พาททีนิ โรงเรียนหนองสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19836. นายบรรพต ไวยศาลา โรงเรียนหลักสิบเกาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19837. นางชุติมา ณรงคแเดชกุล โรงเรียนอนุบาลตากฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19838. นางสําอางคแ เกตุคง โรงเรียนอนุบาลตากฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19839. นางศิริรัตนแ นิ่มมา โรงเรียนอนุบาลตากฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19840. นางกววีรรณ จูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19841. นายสุรพล อนุรัตนแ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19842. นางพชัราภรณแ พลูทอง โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19843. นางภาวนา เกษแกว โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19844. นางรุงสุรียแ นพวชิัย โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19845. นางเรณู ชื่นอยู โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19846. นางละเอียด หตุะมาน โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19847. นางสมพร สุขสําราญ โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19848. นางสาวจันทรแเพ็ญ ไพบลูยแ โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19849. นางสาวจารุวรรณ อนุตรพงศแ โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19850. นางสาวเบญจวรรณ สัมพนัธแไพศาล โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19851. นางองุน ไทยกล่ัน โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19852. นางสุพชิสิริ บญุชวย โรงเรียนอนุบาลทาตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓
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19853. นางสาวโกสุม มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเด่ือประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19854. นางจีรนุช รัตนโชติพานิช โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19855. นางพรภทัรินทรแ งามนิธจิารุเมธี โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19856. นางภาวนา ดํานงคแ โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19857. นางมาลัย สีนา โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19858. นางวนัทนียแ วรวกีิจการณแ โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19859. นางวไิล ดงบงั โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19860. นางสาวสมนึก ปใญญาพร โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19861. นางสุนียแ ปรางวเิศษ โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19862. นางอัญชลี ทบัทมิ โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19863. นายประเสริฐ บญุโห โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19864. นายศุภวฒันแ ฉิมโห โรงเรียนอนุบาลหนองบวั(เทพวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19865. นางสาวเรียม ดํามา โรงเรียนอุดมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19866. นายอรรถ คลายนุน โรงเรียนอุดมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19867. นางสุจิตรา จริยาคุณา โรเรียนบานลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคแ เขต ๓

19868. นางเชาวนี รอนอารียแ โรงเรียนกลาโหมอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19869. นางวงษแเดือน บายเที่ยง โรงเรียนกลาโหมอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19870. นางสาวพิมพแฐิชา พงศแวรินทรแ โรงเรียนกลาโหมอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19871. นางสาวสุภาภรณแ เปาริบตุร โรงเรียนกลาโหมอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19872. นางทพิวรรณ ตาละลักษมณแ โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19873. นางพยอม ชัยสายัณหแ โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19874. นางพรพมิล เสถียรทพิยแ โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19875. นางยุพนิ นิ่มเจริญ โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19876. นางวนัทนา สุขเรือน โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19877. นางวาริน ศุภศฤงคาร โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19878. นางสาวสุภาพร โหไทย โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19879. นางสาวอรทยั ทพัภะพยัคฆแ โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19880. นางสุนทรี ธรีาวฒันแ โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19881. นางสุรางคแ สุวรรณศิลป โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19882. นางโสภา อินทรวรรณ โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19883. นางอําไพ เปๅงสีเจริญ โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19884. นายเกรียงศักด์ิ เบี้ยวไขมุข โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19885. นายฉัฐวฒันแ ระงับภยั โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19886. นายพหล เปีๆยมทรัพยแ โรงเรียนการัญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19887. นางสาววริวรรณ คงสินธุแ โรงเรียนเขมพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19888. นางพรเพญ็ โพธรัิตนแ โรงเรียนชาญรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19889. นางวนัเพญ็ ตายคํา โรงเรียนชาญรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑
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19890. นางสาวธดิารัตนแ อมรพงษแมงคล โรงเรียนชาญรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19891. นางอัญชลี อมรลักษณแ โรงเรียนชาญรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19892. นางคมคาย เขียววลัิย โรงเรียนชุมชนวดัไทรมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19893. นางยุพนิ มณีนวม โรงเรียนชุมชนวดัไทรมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19894. นางสาวศิริลักษณแ ยังศิริ โรงเรียนชุมชนวดัไทรมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19895. นางสํารวม บานแยม โรงเรียนชุมชนวดัไทรมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19896. นายจรัส นวมทนงคแ โรงเรียนชุมชนวดัไทรมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19897. นายพรชัย กองเพิ่มพลู โรงเรียนชุมชนวดัไทรมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19898. นางจงรักษแ ผองจิตตแ โรงเรียนชุมชนวดับางไกรใน(ศีลพบิลูยแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19899. นางสาววาสนา นาพมิพแ โรงเรียนชุมชนวดัสมรโกฏิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19900. นางนุชนารถ นาคะสิงหแ โรงเรียนทานสัมฤทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19901. นางเบญจวรรณ วงศแศักด์ิ โรงเรียนทานสัมฤทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19902. นางสาววลัภา พชิัยกุล โรงเรียนทานสัมฤทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19903. นางสุจิตตแ อยูประเสริฐ โรงเรียนทานสัมฤทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19904. นางอัญมณี ไซบทแ โรงเรียนทานสัมฤทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19905. นายชาญศักด์ิ ปิๆนแกว โรงเรียนทานสัมฤทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19906. นายศรากร เสนะเวส โรงเรียนทานสัมฤทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19907. นางจันทรแเพญ็ ยอดศิลป โรงเรียนเทพประทานพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19908. นางพนูศิริ โลหแสุวรรณ โรงเรียนเทพประทานพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19909. นายวฒันา หงสกุล โรงเรียนเทพประทานพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19910. นายอาทติยแ โพธิส์วย โรงเรียนเทพประทานพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19911. นางกัญญารัตนแ สิงคเสลิต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถแดอนพรหม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19912. นางขวญัชนก เสมานารถ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถแดอนพรหม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19913. นางรุงทพิยแ จันทนราช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถแดอนพรหม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19914. นางสมจิตตแ ทองมาก โรงเรียนธรรมสิริศึกษานนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19915. นางสาวกาญจนา จันทรแแกว โรงเรียนธรรมสิริศึกษานนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19916. นางอุบล สิทธกิิตติศรี โรงเรียนธรรมสิริศึกษานนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19917. นางวาสนา วหิครัตนแ โรงเรียนนุมประสงคแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19918. นางสาวธญัชนก นิ่มกล่ิน โรงเรียนนุมประสงคแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19919. นางกองแกว แววรัตนแ โรงเรียนประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19920. นางแขโศภษิฐแ พลอยบษุยแ โรงเรียนประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19921. นางระเบยีบ เกศะรักษแ โรงเรียนประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19922. นางวาริณี แมนกล่ินเนียม โรงเรียนประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19923. นางสคราญ ชยุติหรัิญ โรงเรียนประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19924. นางสอาด เทยีมประเสริฐ โรงเรียนประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19925. นางสาวขวญัใจ แพงทอง โรงเรียนประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19926. นางสุภาพร ตอโชติ โรงเรียนประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑
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19927. นางสุวณีา เริงสําราญ โรงเรียนปราสาทวทิยานนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19928. นางสาวจิรดาพร พรหมวงศแ โรงเรียนปาุไมอุทศิ๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19929. นางจิตติมา คงสมฤกษแ โรงเรียนพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19930. นางสาวเนตรนภา จุลพนัธแ โรงเรียนพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19931. นางสาววิลัยลักษณแ ทรัพยแเงิน โรงเรียนพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19932. นางสาวสินีรัตนแ กฤษแสงา โรงเรียนพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19933. นางสินีนาฏ เอมอมร โรงเรียนพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19934. นายเทยีนชัย อินทรประดิษฐแ โรงเรียนพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19935. นายประพล ฤทธเิรือง โรงเรียนพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19936. นางจันทนา นุมเจริญ โรงเรียนมหาสวสัด์ิ(ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19937. นางนฤมล บวักลม โรงเรียนมหาสวสัด์ิ(ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19938. นางสาววฒันา ชะโย โรงเรียนมหาสวสัด์ิ(ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19939. นางอรณงคแ ปริมล โรงเรียนมหาสวสัด์ิ(ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19940. นายสมศักด์ิ จี้เพช็รแ โรงเรียนมหาสวสัด์ิ(ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19941. นางกาญจนา พดัร้ิว โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19942. นางยมนา คุมดี โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19943. นางสาวฐานนันทแ จันทรแสมุทร โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19944. นางสาวทรงลักษณแ ออนสุวรรณ โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19945. นางสาวมาลัย จิณปใน โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19946. นางสาววรรณา กรานเคารพ โรงเรียนรัตนบณัฑิตวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19947. นางนิตยา ปานดวงแกว โรงเรียนวดัจันทรแ(ผาด ไสว ประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19948. นางวจิิตรา เทพสุนทร โรงเรียนวดัจันทรแ(ผาด ไสว ประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19949. นางวาสนา คําปนิตา โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19950. นางสมพร วสุวตั โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19951. นางสาวขวญัใจ ผดุงศักด์ิ โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19952. นางสาวศศิธร หนูทอง โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19953. นายอุทยั หอมคุณ โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19954. นางวราภรณแ ชัชวาลยแ โรงเรียนวดัเชิงกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19955. นางอุษา แข็งแรง โรงเรียนวดัเชิงกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19956. นางอรอนงคแ ธติิกุลประเสริฐ โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19957. นางอัจฉรา อุดมโชค โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19958. นางสุพตัรา เหมพจิิตร โรงเรียนวดัโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19959. นางจันทนา นาคเวก โรงเรียนวดัซองพลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19960. นางนวลจันทรแ มีจิตรแ โรงเรียนวัดตําหนกัใต (วิลาศโอสถานนทแนเุคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19961. นางนิธนิันทแ ขาวดอน โรงเรียนวัดตําหนกัใต (วิลาศโอสถานนทแนเุคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19962. นางประกอบ เพญ็ศิริ โรงเรียนวัดตําหนกัใต (วิลาศโอสถานนทแนเุคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19963. นางสุพรรณี สุขเล็ก โรงเรียนวัดตําหนกัใต (วิลาศโอสถานนทแนเุคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑
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19964. นางเตือนใจ เกษณียบตุร โรงเรียนวัดตําหนกัใต (วิลาศโอสถานนทแนเุคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19965. นางบญุเหมิ ชูสินธแ โรงเรียนวดัทางหลวงโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19966. นางสาวสมบติั ชางอาวธุ โรงเรียนวดัทางหลวงโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19967. นางกาญจนา เมืองประชา โรงเรียนวดับวัขวญั(มีทบัราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19968. นางพาณิภคั ทองชุม โรงเรียนวดับวัขวญั(มีทบัราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19969. นางวนัเพญ็ ศรีจั่น โรงเรียนวดับวัขวญั(มีทบัราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19970. นางอมรรัตนแ เศรษฐวชัราวนิช โรงเรียนวดับวัขวญั(มีทบัราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19971. นางอรุณี รัตนสัมฤทธิ์ โรงเรียนวดับวัขวญั(มีทบัราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19972. นางสัญญา ฟใกผ้ึง โรงเรียนวดับางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19973. นางสาววนัทนียแ โสมะเกษตริน โรงเรียนวดับางไกรนอก(แยมพรอมอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19974. นางเบญจา เผือกเวช โรงเรียนวดับางระโหง(ภริมยแศิริ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19975. นางวรรษญิา นามวชิา โรงเรียนวดับางระโหง(ภริมยแศิริ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19976. นางอรสา ชูศรี โรงเรียนวดับางระโหง(ภริมยแศิริ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19977. นายอุดม ขุนขจี โรงเรียนวดับางระโหง(ภริมยแศิริ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19978. นางศิริพร ศรีสําราญ โรงเรียนวดัปากน้ํา(พบิลูสงคราม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19979. นางสาวปกิตตา ทรวงชมพนัธแ โรงเรียนวดัปากน้ํา(พบิลูสงคราม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19980. นางสิริดารา ใสสุก โรงเรียนวดัปากน้ํา(พบิลูสงคราม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19981. นายสุชาติ สรวสูิตร โรงเรียนวดัปากน้ํา(พบิลูสงคราม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19982. นางปยิธดิา ปลัินธนภาคยแ โรงเรียนวดัลานนาบญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19983. นางวลัภา จุลเจือ โรงเรียนวดัลานนาบญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19984. นางสาววภิา สัตบศุยแ โรงเรียนวดัลานนาบญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19985. นางณัฐธยานแ ออนมั่น โรงเรียนวดัสําโรง(หรัิญราษฎรแภกัดีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19986. นางสมเพชร กิจบญุชู โรงเรียนวดัสําโรง(หรัิญราษฎรแภกัดีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19987. นางบญุชู ยศสุพรหม โรงเรียนวดัใหมผดุงเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19988. นางปวริศา บรรเลงใจ โรงเรียนวดัใหมผดุงเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19989. นางพนมกร พลศิลป โรงเรียนวดัใหมผดุงเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19990. นางสาวอนุลักษณแ มาแจง โรงเรียนวดัใหมผดุงเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19991. นางสาววภิา ไทยเสน โรงเรียนสมานพชิากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19992. นางณัฐกฤตา ทบัทมิทอง โรงเรียนสันติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19993. นางปรีดา ภูธนันชัย โรงเรียนสันติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19994. นางสุขแกว อินปาน โรงเรียนสันติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19995. นางกาญจนา ปทมุดํารงคแ โรงเรียนอนุบาลนนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19996. นางวลิาวลัยแ วพิฒันแครุฑ โรงเรียนอนุบาลนนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19997. นางสาวณัฏฐภสัรแ สังขแแกว โรงเรียนอนุบาลนนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19998. นางสาวธญันิจ อินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

19999. นางสุปณิดา สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลนนทบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20000. นางวาสนา บงึบงกช โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วดัศรีประวติั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑
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20001. นางสาววนิดา ทววีรรณ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วดัศรีประวติั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20002. นางสุกัญญา ชวนชิต โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วดัศรีประวติั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20003. นางสุรียแ ล่ิวเวหา โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วดัศรีประวติั) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20004. นางสาวยุวดี ตรีนภา โรงเรียนอนุบาลสันติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20005. นางสาวพิณลัพธพร นาคสมบรูณแ โรงเรียนอนุบาลสันติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20006. นางวรรณา จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลอิศรานล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20007. นางสาวเยาวลักษณแ บรูณธนิต โรงเรียนอนุบาลอิศรานล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20008. นางกฤดิภา แกวสนธิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20009. นางคนึงนิจ เนียมเทศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20010. นางบรรจง ชูเรือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20011. นางปราณี ศุภศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20012. นางพจนารถ เทยีนรุงศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20013. นางพชัรินทรแ สรอยทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20014. นางรัชฎาภรณแ ทพิยแกาญจนรัตนแ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20015. นางศิริวรรณ นาคํา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20016. นางศิริวภิา สุหราย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20017. นางโศภติ ปใตไทย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20018. นางสมใจ ศิลปประกอบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20019. นางสายภริมยแ จันทมาศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20020. นางสาวชูศรี สังขแผัน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20021. นางสาวณัฐณิชา บวัดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20022. นางสาวพณิทอง นิเกตุนอย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20023. นางสาวสโรชา เปีๆยมประวติั โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20024. นางหทัยาพร สุภาสูรยแ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20025. นางอลิสรา ฮกชุน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20026. นายชลอ นอยสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20027. นายชวศิ หนูแกว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20028. นายธวชัชัย เนตรแพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20029. นายธานินทรแ สุหราย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20030. นายลือศักด์ิ พทิยานรเศรษฐแ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20031. นายสุขุม ศุกศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20032. นายสมหมาย มัณยานนทแ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20033. นางนุชจรินทรแ จันทวรรณโณ โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20034. นางสมควร ทองเครือ โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20035. นางสาวทพิวลัยแ สวางงาม โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20036. นางสาวเบญ็จวรรณ จํานงคแสุข โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20037. นางอรุณี เนตรหนิ โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑
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20038. นายบญัชา ลุประสงคแ โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20039. นายสันตแ สุขสีทอง โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20040. นางวริากานตแ ชูเจริญรัตนแ วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20041. นางสาวกุลธดิา มีสัตยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20042. นางสาวณภาภชั กล่ินเกษร วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20043. นางสาวทศันียแ ผิวขาว วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20044. นางสาวบญุสง ศรีอนุตรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20045. นางสาวสมาภรณแ นวลสุทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20046. นางสาวหนูแพว วชัโศก วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20047. นางสาวอภริดี สังขพนัธุแ วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20048. นางสาวอรอุมา สิงหแสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20049. นายกิตติภมูิ พานทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20050. นายหรัิณยแ ศุภวนนิมิต วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20051. นายอภสิิทธิ์ สุมาลี วทิยาลัยเทคโนโลยีปใญญาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20052. นางพชัรินทรแ ละอองแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20053. นางรัชนู มูลขํา วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20054. นางสาวกําไล ทพัมงคล วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20055. นางสาวจุฑามาศ ยืนยง วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20056. นางสาวนงเยาวแ หตัถกรรม วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20057. นางสาวนิยดา ยังเหล็ก วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20058. นางสุจินตนา พมิานเทพ วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20059. นายธวชัชัย ทะนงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20060. นายววิรรธนแ บรูณารมยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20061. นางวรลักษณแ ไชยเดชะ วทิยาลัยเทคโนโลยีพงษแสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20062. นายดนตรี จิตตะวกิุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20063. นางสาวน้ําผ้ึง บรรลือทรัพยแ อนุบาลบรรลือทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๑

20064. นางจันตรี ตุลยธาํรง โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20065. นางณัฏฐแวศา เอี่ยมละออ โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20066. นางพรทพิยแ ไพรัตนแ โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20067. นางรอบยี฿ะ ไกรชิต โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20068. นางศรีอุทยั นิ่มนาค โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20069. นางสาวกัญญารัตนแ ยวนเมือง โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20070. นางสาวนาตยา มีแสง โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20071. นางสาวปใทมา สมพงษแ โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20072. นางสาวพิชญแกนิษฐแ พทิกัษแ โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20073. นางสาวศิวาภรณแ นอยกลํ่า โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20074. นางสาวสรรศณี เลิศบรุุษ โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒



544

20075. นางสุฤทยั รัตนุมนอย โรงเรียนกสิณธรเซนตแปเีตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20076. นางชนากานตแ พนัธแดารา โรงเรียนกุมุทมาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20077. นางจารุชา แจงบํารุง โรงเรียนแกวอินทรแสุธาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20078. นางณัฐยา สุรศรีสรรคแ โรงเรียนแกวอินทรแสุธาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20079. นางลาวลัยแ กระปกุทอง โรงเรียนแกวอินทรแสุธาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20080. นางวรรณี อนันตรักษแ โรงเรียนแกวอินทรแสุธาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20081. นางสาวเกษร วงศแภกัดี โรงเรียนแกวอินทรแสุธาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20082. นางสาวพชัรพร สีดลรัศมี โรงเรียนแกวอินทรแสุธาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20083. นางสาวรัตนา บญุเตาชู โรงเรียนแกวอินทรแสุธาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20084. นางสาวสรียา สุวราณรักษแ โรงเรียนแกวอินทรแสุธาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20085. นายภกัดี แจงบํารุง โรงเรียนแกวอินทรแสุธาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20086. นางดวงตา จาตุรพงศแ โรงเรียนคลองเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20087. นางประไพวรรณ กระจางมนตรี โรงเรียนคลองเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20088. นางลัดดาวลัยแ ทนัรังกา โรงเรียนคลองเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20089. นางศิริพร นาคนาม โรงเรียนคลองเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20090. นางสมนึก บตุตะ โรงเรียนคลองเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20091. นางสาวภัทรานิษฐแ นิธพิฒันแจารุกร โรงเรียนคลองเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20092. นางสาวสิรินภา พลอยวงศแ โรงเรียนคลองเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20093. นางเสมอใจ พวงมาลี โรงเรียนคลองเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20094. นายสุพฒันแ กระจางมนตรี โรงเรียนคลองเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20095. นางสาวณัฐกฤตา ปใตตาลาโพ โรงเรียนคลายสอนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20096. นายชัยพร ชัยสิทธเิวชช โรงเรียนคลายสอนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20097. นางจรินทรแ จันทราษฎรแ โรงเรียนจิรดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20098. นางพทัยา ใจพระ โรงเรียนจิรดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20099. นางสาวมยุรา เมปใญญา โรงเรียนจิรดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20100. นางพชัรินทรแ วงัทะพนัธแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20101. นางวรจิต พนัปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20102. นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20103. นางสุวารี ปราบใหญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20104. นางอมรรัตนแ อุยแสงจันทรแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20105. นางอุทยั รัตนอดิศักด์ิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20106. นายสมยศ วงษแรักสันติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20107. นายสมศักด์ิ เพชรสันทดั โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20108. นางทพิยแสุดา คําบญุรัตนแ โรงเรียนชลประทานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20109. นางบวัพนัธแ เนติ โรงเรียนชลประทานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20110. นายจรัล เนติ โรงเรียนชลประทานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20111. นางประพณิพร เย็นประเสริฐ โรงเรียนชลประทานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20112. นางจุฬาภรณแ กรรณิการแ โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20113. นางธนินทรา กีรติภากร โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20114. นางเบญ็จวรรณ เสนวีงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20115. นางเพญ็แข ตินะมาตร โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20116. นางราตรี ชาญกูล โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20117. นางสมร คําแกน โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20118. นางสาวกรรณิกา วาสนา โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20119. นางสาวนิสิตา เฉลิมศรี โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20120. นางสาววฒันา ไทยพานิช โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20121. นางสุดารัตนแ ไกรฤทธิ์ โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20122. นางสุพฒันา ศรีสุวรรณแ โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20123. นางอมรรัตนแ นิ่มนนทแ โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20124. นายนพดล จุฑาสันตแ โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20125. นายไพบลูยแ บญุจอง โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20126. นายตรีทนาถแ หามนตรี โรงเรียนชลประทานสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20127. นางประทมุ ภมรพล โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20128. นางพฒันา บญุชู โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20129. นางพชิฎา รัตนวจิิตร โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20130. นางรุงทพิยแ บตุตะจีน โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20131. นางวลัยภรณแ พงษแศิลป โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20132. นางสาวกานดา เทศงามถวน โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20133. นางสาวกิ่งแกว สังคะหะ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20134. นางสาวสุพตัรา สุวรรณปณิฑะ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20135. นางณัฐฌา เกตุผาสุข โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20136. นางนงเยาวแ จอสูงเนิน โรงเรียนชุมชนวดัตนเชือก(ถาวรวทิยแอุปกฤต) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20137. นายชลอ ล้ิมพานิช โรงเรียนชุมชนวดัตนเชือก(ถาวรวทิยแอุปกฤต) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20138. นางเฉลา อัมหรัิญ โรงเรียนชุมชนวดัไทรนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20139. นางนัดดาภา เพช็รพวง โรงเรียนชุมชนวดัไทรนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20140. นางประภสัสร พวงจินดา โรงเรียนชุมชนวดัไทรนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20141. นางสาวผจงพรรณแ พนัธุแเพยีร โรงเรียนชุมชนวดัไทรนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20142. นายสุเทพ วมิลจริยาบลูยแ โรงเรียนชุมชนวดัไทรนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20143. นางพฒันา กําเหนิดศิลป โรงเรียนชุมชนวดับางโค (แมนางวทิยแอุปการี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20144. นางสาวณัฐภรณแ นรพงษแ โรงเรียนชุมชนวดับางโค (แมนางวทิยแอุปการี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20145. นางอําไพ แตสุวรรณแ โรงเรียนชุมชนวดับางโค (แมนางวทิยแอุปการี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20146. นางอุมาพร ลักษณะปยิะ โรงเรียนชุมชนวดับางโค (แมนางวทิยแอุปการี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20147. นายกิตติพชิญแ พึ่งฉิม โรงเรียนชุมชนวดับางโค (แมนางวทิยแอุปการี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20148. นายสมนึก ศักด์ิทอง โรงเรียนชุมชนวดับางโค(แมนางวทิยแอุปการี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20149. นางกุสุมา ยี่ภู โรงเรียนชุมชนวดับางไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20150. นางจุฑาพร แกวสวาง โรงเรียนชุมชนวดับางไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20151. นางวนัทนียแ ธรรมกีรติวงศแ โรงเรียนชุมชนวดับางไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20152. นายสมพงษแ พานิชสกุล โรงเรียนชุมชนวดับางไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20153. นายวทิยา ถาวรกันตแ โรงเรียนชุมชนวดับางไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20154. นางกานตแชนิต วงศแทอง โรงเรียนชุมชนวดัราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20155. นางพรทพิยแ อุนจันทรแ โรงเรียนชุมชนวดัราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20156. นางสาวลําเพย ทนิสมุทร โรงเรียนชุมชนวดัราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20157. นางสิดาพณัณแ วมิุกติบตุร โรงเรียนชุมชนวดัราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20158. นางสาววทิยา คงแกว โรงเรียนชุมนไมรตรีอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20159. นางนาถลดา ชุนออน โรงเรียนดรุณวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20160. นางประหยัด พกุมนตแ โรงเรียนดรุณวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20161. นางยะลาวรรณ เนตรวตัร โรงเรียนดรุณวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20162. นางสาวชนันญา ผ่ึงผดุง โรงเรียนดรุณวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20163. นางสาววไิลภรณแ ชัยวฒันมงคล โรงเรียนดรุณวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20164. นางสุมานี ผลเสวก โรงเรียนดรุณวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20165. นายมานะ คําสอน โรงเรียนดรุณวทิยแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20166. นางสาวดารณี นนทแเจริญ โรงเรียนดีมากอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20167. นางปราถนา นนทรี โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20168. นางมยุรี อาจหาญ โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20169. นางลลนา และอิ่ม โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20170. นางสาวซากีณา วงัหตัิง โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20171. นางสาวซากีน฿ะ ซาและ โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20172. นางสาวดวงกมล ศรีทบัทมิ โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20173. นางสาวนัยนา สุขวมิลพรรณ โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20174. นางสาวนิลวรรณ หมัดดิน โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20175. นางสาวฟาตีมะฮแ ปใตตานี โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20176. นางสาววรรณา โสอุดร โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20177. นางสาววไิลลักษณแ ราบเรียบ โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20178. นางสาวแวอามีเนาะ แวดูยี โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20179. นางสาวสมนึก หมัดซาและ โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20180. นางสุนัฐชา มะหะหมัด โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20181. นางอธติตา พงคแเกษม โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20182. นายกมล หวงัชื่น โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20183. นายทวศัีกด์ิ ลํ้าประเสริฐ โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20184. นายธรียุทธแ มุสตอฟาดี โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20185. นายประโยชนแ นิยม โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20186. นายวนัชัย อาดํา โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20187. นายวรีะศักด์ิ ลาตีฟี โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20188. นายสะและ วงษแยีเมาะ โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20189. นายสายัณหแ มะหะหมัด โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20190. นายสุรศักด์ิ วงศแพราหมณแ โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20191. นายสุวฒันแ และอิ่ม โรงเรียนทาอิฐศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20192. นางจุฬาภรณแ รามยิ่ง โรงเรียนเทพพทิกัษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20193. นางเดือนเพญ็ แกวแกมขุน โรงเรียนบางบวัทองราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20194. นางศุภรัตนแ ศรีสนิท โรงเรียนบางบวัทองราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20195. นางสาวจรูญ บวัทองจันทรแ โรงเรียนบางบวัทองราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20196. นางสาวสุพัฒนแศรี ครุฑไทย โรงเรียนบางบวัทองราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20197. นายพชิัย ทองเครือ โรงเรียนบางบวัทองราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20198. นางบญุธรรม วฒิุธาดา โรงเรียนบานคลองโต฿ะนุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20199. นางกาญจนา ดวงชนะ โรงเรียนบานดอนตะลุมพกุ(เจริญจิตรวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20200. นางอุระสา สุหราย โรงเรียนบานดอนตะลุมพกุ(เจริญจิตรวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20201. นางนภสักร พรหมทองดี โรงเรียนประชารัฐบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20202. นางวรนาถ เบญ็กาโต โรงเรียนประชารัฐบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20203. นางรัตนา เมฆขาว โรงเรียนประสานสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20204. นายปราโมทยแ การะนุต โรงเรียนประสานสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20205. นางจันทะสินธุแ ปานหลิม โรงเรียนประเสริฐอิสลาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20206. นางเพญ็แข กระด่ิงทอง โรงเรียนประเสริฐอิสลาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20207. นางสาวจินดารัตนแ เดชเมืองปใกษแ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20208. นางสาวสินีกานตแ แฟงสุวรรณแ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20209. นางจารุวรรณ สรอยนาค โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20210. นางบญุธดิา เตมิยาจล โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20211. นางพนอ สังขทปี โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20212. นางภสัสร แกวพะเนาวแ โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20213. นางภาณี พงษแไพร โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20214. นางสาววภิารัตนแ ปิๆนทอง โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20215. นางสาวศศิชา โรจนวชิัย โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20216. นางสาวสุกัญญา ยุกตานนทแ โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20217. นางสุจิตรา พวงเล็ก โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20218. นางอารยา รอดเปรม โรงเรียนเปรมประชาวฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20219. นางเครือวไิล เอกฉันทแ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20220. นางแคทลียา เจนคุรุกิจ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20221. นางชาลินี นาคออน โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20222. นางดรุณี กุลวฒิุ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20223. นางนฤมล วนิชาชีวะ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20224. นางปราณี โชติจันทรา โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20225. นางเปรมจิต ศิริสุทธพิฒันา โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20226. นางพรรณจนา แดงดี โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20227. นางศรีจิตรา ล้ิมเจริญ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20228. นางสาวนวลจันทรแ ดวงแกว โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20229. นางสาวประภาพร ปติาทะสังขแ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20230. นางสาวปใณฑิตา ลุนคุณ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20231. นางสาวพนิดา โสกูล โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20232. นางสาววนิดา เกิดแยม โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20233. นางสาวศิรินุช ทมิสุกใส โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20234. นางสาวสุมิตรา วรสาร โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20235. นางสาวหทัยภทัรแ ศตะรัตนแ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20236. นางสาวอังคณา ธรรมชาติ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20237. นางสินทวี มาถาวร โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20238. นางสุปาณี เดชอุดมชัยกุล โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20239. นางสุรียแ รุทธพชิัยรักษแ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20240. นางสุวมิล เพชรดี โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20241. นางหทยักาญจนแ ปานทอง โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20242. นางอรสา บญุกอแกว โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20243. นายภญิโญ อภญิญาพพิฒันแ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20244. นายสาธติ เต็มรักษแ โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20245. วาที่รอยตรีเชาวลิต สิทธชิัย โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20246. นางกิริยา โดษะนันทแ โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20247. นางจิตชนก ณ ปลอด โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20248. นางจินตนา สังขแขาว โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20249. นางณิชากร ตนทบัทมิทอง โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20250. นางดลชา วฒันมะโน โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20251. นางดารณี ไกรญาณสม โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20252. นางทศันียา รุณชิต โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20253. นางนงเยาวแ ประเดิมชัย โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20254. นางวชิุดา สมทรัพยแ โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20255. นางวไิลวรรณ การะนุต โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20256. นางสาวกุณฑลี แสนดี โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20257. นางสาวขนิษฐา อุทโท โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20258. นางสาวนฤมล เรืองเดช โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20259. นางสาวนิธมิาศ ศรีแกว โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20260. นางสาวศรีสมร เจนวฒุาจุฬานนทแ โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20261. นางสาวศิริวรรณ สวสัดี โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20262. นางสาวศิริวลี จันทวิาสนแ โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20263. นางสาวสุพตัรา พรหมบตุร โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20264. นางสาวสุภาภรณแ พราหมณแชูเอม โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20265. นางสาวอชิรญาณแ บางยาง โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20266. นางสาวอมรรัตนแ อิทธพิรนุสนธิ์ โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20267. นางสาวอัจฉรา ภาษเีนตร โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20268. นางสาวอัญชลี ชมรักษแ โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20269. นางสาวอุ฿จิรา งามแมน โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20270. นางแสงเดือน กมลมาลยแ โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20271. นางอมรรัตนแ ชมชื่น โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20272. นางอําพร อิ่มพวง โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20273. นางอุไรวรรณ พาโอภาส โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20274. พจนแจรินทรแ สิทธวิรชาติ โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20275. นางสุนงนาท สูตะบตุร โรงเรียนพชิญศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20276. นางเกษราภร การคาน โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20277. นางจันทนา เพช็รบญุศรี โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20278. นางนวลศรี สุดจิตพร โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20279. นางแพทอง เมืองดิษฐแ โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20280. นางรัศมี ปอูมกฤษณแ โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20281. นางสาวธนพร ขันเพช็ร โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20282. นางสาวพเยาวแ อาจดอน โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20283. นางสาววาสนา วงษแพฤกษา โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20284. นางสาวศมภสั เยือกเย็น โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20285. นางสาวสีนวล นันตะสุข โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20286. นางสุรีลักษณแ ชัยคําภา โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20287. นางอรสา ศิริชาติวฒันา โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20288. นางอุไรวรรณ สุวรรณโชติ โรงเรียนมารียแวทิยา  บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20289. นางมลฤดี วานิชพงษแพนัธุแ โรงเรียนมารียแวทิยา บางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20290. นางพรรณทวี มูนาวี โรงเรียนรุงเรืองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20291. นางวนัเพญ็ ระโหฐาน โรงเรียนรุงเรืองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20292. นางสาวจิตรดี สหะอุดร โรงเรียนรุงเรืองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20293. นายฮัสซัน มุสตาฟา โรงเรียนรุงเรืองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20294. นางทวี เล่ียมโคกสูง โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20295. นางพรเพญ็ ศรีธนะรัตนแ โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20296. นางวไิล ถุงเงิน โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20297. นางศรีสงา จันอินทรแ โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20298. นางศิวพร แกวสถิตยแ โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20299. นางสาวชีวารัตนแ วรฤทธานนทแ โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20300. นางสาวภมีาธร สุวรรณประทปี โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20301. นางสาวอัลสิยา กวยีะ โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20302. นางสุภาพร กรอบบาง โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20303. นางอรุณธดี สมปอง โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20304. นางอัญชนา ปลอดกระโทก โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20305. นางอุดมลักษณแ ดอนชัย โรงเรียนวฒันพฤกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20306. นางจรรยา บวัคล่ี โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20307. นางจินตนา ยินรามัญ โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20308. นางชุลี ทองฝาก โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20309. นางบงัอร ลีลาธนาพพิฒันแ โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20310. นางเบญจา มะกลํ่าทอง โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20311. นางปรียแนันทแ แดงเลิศ โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20312. นางพยอม นอมวงษแชู โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20313. นางสมควร ฐิติธนาวนิช โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20314. นางสมร แยมบญุทบั โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20315. นางสาวประไพพร สะอาดศรี โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20316. นางสาวเพลิน เงินแจม โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20317. นางสาววรรณา มนชม โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20318. นางสาวไวรินทรแ อาษาธง โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20319. นางสาวสุพตัรา กรอบบาง โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20320. นางอโนทยั ทรรทรุานนทแ โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20321. นายกฤษณุ กานลาย โรงเรียนวฒันพฤกษา แผนกอนุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20322. นางนิศากร บริบรูณแ โรงเรียนวดัคลองขวาง (จรูญชนมแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20323. นางวราวชัรแ นานาศรีรัตนแ โรงเรียนวดัคลองขวาง (จรูญชนมแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20324. นางสุพรรณี พฒิุธรรมพงศแ โรงเรียนวดัคลองขวาง (จรูญชนมแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20325. นางสาวธนารัตนแ เจือจันทรแ โรงเรียนวดัคลองขุนศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20326. นางสาวรังษนิี เงางาม โรงเรียนวดัคลองขุนศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20327. นางสาวศุภานัน ขวญัใจ โรงเรียนวดัคลองขุนศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20328. นางสาวอรุณ มีสัตยแ โรงเรียนวดัคลองขุนศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20329. นายรักชาติ ประทมุสิทธิ์ โรงเรียนวดัคลองเจา (แชมชื่นราษฎรณแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20330. นางรัชนี ไชยพงษแ โรงเรียนวดัคลองตาคลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20331. นายสังคม ชนมแสูงเนิน โรงเรียนวดัคลองตาคลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20332. นายสิทธชิัย โลศิริ โรงเรียนวดัเชิงเลิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20333. นางจําเรียง สุดหวง โรงเรียนวดัตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20334. นางสาวละเอียด หงษแอุบล โรงเรียนวดัตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20335. นางสุภาพ แสงสฤษด์ิ โรงเรียนวดัตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20336. นายไพโรจนแ ศิริสมบติั โรงเรียนวดัตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20337. นางชนัญญา แกวเก็บ โรงเรียนวดัตําหนักเหนือ(ชื่นวทิยานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20338. นางจุฑามาศ ไทยสุชาติ โรงเรียนวดัทาเกวยีน (ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20339. นางชลอ กุดจอก โรงเรียนวดัทาเกวยีน (ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20340. นางบญุศิริ บญุเจริญ โรงเรียนวดัทาเกวยีน (ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20341. นางพรทพิยแ นุชเจริญ โรงเรียนวดัทาเกวยีน (ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20342. นางสาวนิรมล จันทรแดุริยะวงศแ โรงเรียนวดัทาเกวยีน (ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20343. นางสุดาวดี วงศแสังขแ โรงเรียนวดัทาเกวยีน (ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20344. นางอาภรณแ มาธรุะ โรงเรียนวดัทาเกวยีน (ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20345. นายวนัชัย ชูพทุธพงศแ โรงเรียนวดัทาเกวยีน (ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20346. นายไสว ทองปานดี โรงเรียนวดัทาเกวยีน (ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20347. นายบพธิ มาธรุะ โรงเรียนวดัทาเกวยีน(ศึกษาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20348. นางจันทคณา แกวมา โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20349. นางทศันียแ ลากุล โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20350. นางนพรัตนแ บญุลือ โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20351. นางนัยนา จั่นบญุมี โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20352. นางบญุชวย เซงต้ิดทรัพยแ โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20353. นางเบญจลักษณแ อดใจ โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20354. นางวรรณา กุดีศรี โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20355. นางสาวภรพรรณ มาลัย โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20356. นางสาวรัฐพร บณัฑิตยแ โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20357. นางสาวศันสนียแ ผลชูชื่น โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20358. นางสาวสิริพร จันทรแแกว โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20359. นางอําภา ศรีคํามูล โรงเรียนวดัไทรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20360. นางรัตนาภรณแ บางจริง โรงเรียนวดับางพดูใน(นนทวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20361. นางสายทอง พวงรอย โรงเรียนวดับางพดูใน(นนทวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20362. นางสาวปใณฑิตา นอยถนอม โรงเรียนวดับางพดูใน(นนทวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20363. นางสาวผานิต ลกรัตนแ โรงเรียนวดับางพดูใน(นนทวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20364. นางสาวลําพวน ธปูแกว โรงเรียนวดับางพดูใน(นนทวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20365. นางสาวอารียแ แดงสังวาลยแ โรงเรียนวดับางพดูใน(นนทวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20366. นางเสาวภา ใจกลา โรงเรียนวดับางพดูใน(นนทวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20367. นายวรชัย สุวรรณกอน โรงเรียนวดับางพดูใน(นนทวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20368. นายไพโรจนแ ฟใกคง โรงเรียนวดับางรักใหญ(สายอักษรศรี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20369. นางสาวเนาวรัตนแ ปรีชาสนธกิุล โรงเรียนวัดปรมัยยกิาวาส(แสนสวัสด์ิวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20370. นางกมลพร ธรรมสุนทร โรงเรียนวดัผาสุกมณีจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20371. นางปทมุ ประทปีเสน โรงเรียนวดัผาสุกมณีจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20372. นางประไพ สันธนิาค โรงเรียนวดัผาสุกมณีจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20373. นางวรรณิดา โกมุทสกุณี โรงเรียนวดัผาสุกมณีจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20374. นางศิวาพร รัตนพนัธแ โรงเรียนวดัผาสุกมณีจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20375. นางอรวรรณ เชาวนปรีชา โรงเรียนวดัผาสุกมณีจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20376. นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ โรงเรียนวดัพระเงิน (อิสราวทิยแอุปกรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20377. นายสมปอง เพญ็ธญักิจ โรงเรียนวดัพระเงิน(อิศราวทิยแอุปกรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20378. นางชบา เผาภญิโญ โรงเรียนวดัโพธิบ์านออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20379. นางปยิวรรณ น้ําลึก โรงเรียนวดัโพธิบ์านออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20380. นางมัลลิกา เขตตแสันเทยีะ โรงเรียนวดัโพธิบ์านออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20381. นางสาวพรรณทิพยแ มาแจง โรงเรียนวดัโพธิบ์านออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20382. นางสุภาพร หวงัชื่นชม โรงเรียนวดัโพธิบ์านออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20383. นางสาวปราณี พนัธุแแตง โรงเรียนวดัมะสง มิตรภาพที่ ๕๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20384. นางสาวปิๆนเพชร สุวรรณโภคัย โรงเรียนวดัมะสง มิตรภาพที่ ๕๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20385. นางสุดา พวงจําปา โรงเรียนวดัมะสง มิตรภาพที่ ๕๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20386. นางกัลยา พรพระแกว โรงเรียนวดัโมลี (นันทวมิล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20387. นางพรสวรรณแ สามคุมพมิพแ โรงเรียนวดัโมลี (นันทวมิล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20388. นางบษุบา จีนปาน โรงเรียนวดัยอดพระพมิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20389. นางวรรณา นรารัตนแ โรงเรียนวดัยอดพระพมิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20390. นางพวงนอย พฒันบรีุ โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20391. นางภริตา แจมกระจาง โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20392. นางมาลี ภบิาลบตุร โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20393. นางวาสนา สุขโต โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20394. นางวไิลวรรณ สายยืด โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20395. นางสมควร สุขใจ โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20396. นางสาวกนกวรรณ หรัิญมาศ โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20397. นางสาวนรีรัตนแ พนัธุแบตุรนอย โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20398. นางสุดสวาท ชนะรัตนแ โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20399. นางสุรัชฌา ต้ังเวทยแถาวร โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20400. นางอัจฉรา จงบญุเจือ โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20401. นายชัยอนันตแ เย็นใจ โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20402. นายเริงชัย ระงับภยั โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20403. นายสมพร จริยรักษแวรกุล โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20404. นายสุเมธ สืบสําราญ โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20405. นายโสภณ บวัลอย โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20406. นายทองอุน ผดุงลอม โรงเรียนวดัลาดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20407. นายศุภชัย ภมุรินทรแ โรงเรียนวดัลําโพ (คลอยประชารังสฤษฎแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20408. นางวไิลวรรณ ปณุณารักษแ โรงเรียนวดัลําโพ(คลอยประชารังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20409. นางสาวรัตนาภรณแ การะนุต โรงเรียนวดัลําโพ(คลอยประชารังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20410. นางวภิาวรรณ พวงลูกอินทรแ โรงเรียนวดัศาลากุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20411. นางสาวจิรัชญา จันทร โรงเรียนวดัศาลากุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20412. นางสาวภทัราภรณแ กุญชนะรงคแ โรงเรียนวดัศาลากุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20413. นายชัยฤกษแ วฒิุธาดา โรงเรียนวดัศาลากุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20414. นางสาวขนิษฐา เกตุกราย โรงเรียนวดัสพานสูง(รถไฟนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20415. นางณัศธร เผือกผอง โรงเรียนวดัสังวรพมิลไพบลูยแ (จันทรานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20416. นางวรรณา ดีแจง โรงเรียนวดัสังวรพมิลไพบลูยแ (จันทรานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20417. นายปรีดา ขําเพง็ โรงเรียนวดัสังวรพมิลไพบลูยแ (จันทรานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20418. นางสาวเพชรประกาย สีสิงหแ โรงเรียนวดัเสนีวงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20419. นายสมศักด์ิ อาษา โรงเรียนวดัเสนีวงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20420. นายลักษณแ กูบฉิม โรงเรียนวดัอินทาราม (สงคแวอนอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20421. นายสุรชัย แกวเก็บ โรงเรียนวดัอินทาราม (สงคแวอนอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20422. นางจรัตนแ เสนวีงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนวดัเอนกดิษฐาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20423. นางเรณู ชางหลอ โรงเรียนวดัเอนกดิษฐาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20424. นางพจนียแ เทยีนเสม โรงเรียนสมบรูณแศาสตรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20425. นางรัตนาภรณแ สถิรพนัธแ โรงเรียนสมบรูณแศาสตรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20426. นายพรชัย หมื่นสุข โรงเรียนสามัคคีวทิยา(เชื้อผูดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20427. นายสถาพร สงาพงษแสาร โรงเรียนสามัคคีวทิยา(เชื้อผูดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20428. นางพชันี สุวรรณปราโมทยแ โรงเรียนสารสาสนแวเิทศราชพฤกษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20429. นางธนวรรณ ศิริชัย โรงเรียนสุเหราเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20430. นางเย็นจิตร ศรีราม โรงเรียนสุเหราเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20431. นางอุบล ทศันา โรงเรียนสุเหราเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20432. นายประจวบ กลมแปนู โรงเรียนสุเหราเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20433. นางนงเยาวแ วชิัยดิษฐแ โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20434. นางผกาพนัธุแ ทนศิริรัตนา โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20435. นางสลวยรัตนแ ถาวรกันตแ โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20436. นายสมศักด์ิ ภยัขยาด โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20437. นางสัมพนัธแ แกวดี โรงเรียนแสงประทปีรัฐบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20438. นางอรมัย แมนศรี โรงเรียนแสงประทปีรัฐบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20439. นายสมบรูณแ บวัจํารัส โรงเรียนแสงประทปีรัฐบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20440. นางปราณี วเิวกวรรณแ โรงเรียนอนุบาลจุติพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20441. นางรัชนี ศรีออน โรงเรียนอนุบาลรุงเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20442. นางสาวพรพวรรณ นาคผา โรงเรียนอนุบาลเลิศวนิิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20443. นายทวโีรจนแ จันทรแอําไพ วทิยาลัยเทคโนโลยีวฒันพฤกษาบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20444. นายพฒิุพงศแ จันทรแอําไพ วทิยาลัยเทคโนโลยีวฒันพฤกษาบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒
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20445. นางกานตแชนา คงฤทธิร์ะจัน วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20446. นางเกษมศรี แปนูสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20447. นางทศันียแ บรรลือพรศักด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20448. นางธาริณี ฟุูงสาคร วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20449. นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20450. นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20451. นางสาวปริม ศรประสิทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20452. นางสาวพรทรัพยแ รักมิตร วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20453. นางสาวพวน คําผุย วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20454. นางสาวพทุธมิา แดงเลือด วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20455. นางสาวสุนทรี คงทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20456. นางอรทยั ชินนะประภา วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20457. นายเรืองสันตแ จันมาคอ วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20458. นายสุธรรม อดทน วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20459. นางสาวศิรี ธรรมศรี แสงประทปีรัฐบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบรีุ เขต ๒

20460. นางคอซีมะหแ สาและลาโละ โรงเรียนชุมชนสัมพนัธแบานลาโละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20461. นางแวซารแลีฮา นิเด โรงเรียนชุมชนสัมพนัธแบานลาโละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20462. นายอบัดุลเราะฮแมาน ดือราซอ โรงเรียนชุมชนสัมพนัธแบานลาโละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20463. นางยุภาวดี ตุนาคุน โรงเรียนไทนรัฐวทิยา ๑๐ (บานใหม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20464. นายดอเลาะ มะแซ โรงเรียนไทนรัฐวทิยา ๑๐ (บานใหม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20465. นายสมชาย แกวประจุ โรงเรียนไทนรัฐวทิยา ๑๐ (บานใหม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20466. นางนายีบนั จิตติกานตแ โรงเรียนน้ําตกปาโจ (วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20467. นางมาริแย สีมะยอ โรงเรียนน้ําตกปาโจ (วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20468. นางมาสกะ ประชุมกาเยาะมาต โรงเรียนน้ําตกปาโจ (วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20469. นายสุเมธ วงศแประชุม โรงเรียนบานกลูบี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20470. นางซารีนะ เจ฿ะเนาะ โรงเรียนบานกาเยาะมาตี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20471. นางฮัสมะหแ สะอีด โรงเรียนบานกาเยาะมาตี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20472. นางแวรอบยี฿ะ ลีฆะ โรงเรียนบานกูแบสาลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20473. นางพรพมิล คงสวสัด์ิ โรงเรียนบานกูแบสาลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20474. นางนูรมาลา เงาะหแ โรงเรียนบานกูยิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20475. นางวนิดา ลอแม โรงเรียนบานกูยิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20476. นางยามีล฿ะ หลง โรงเรียนบานคลอแระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20477. นางสาวคอยหีน฿ะ โต฿ะลง โรงเรียนบานคลอแระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20478. นายอุสมัน สะมะแอ โรงเรียนบานคลอแระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20479. นางปวณีา แวสาแล โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20480. นางพไิล ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20481. นางสาวแซเด฿าะ มะรือเสาะ โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑
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20482. นางสาวนูรไอนี หะยีสาเมาะ โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20483. นางสาวสาปียะหแ ยูโซ฿ะ โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20484. นางสาวอานีสวรีา ยูโซ฿ะ โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20485. นายดนัย มะเด็ง โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20486. นายนัสรูดิน โต฿ะนากายอ โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20487. นายบรุฮานุดดิน อุสมาน โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20488. นายมาหะมะซาตารแ สะแล฿ะ โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20489. นายอับดุลรอมัน แลรอซา โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20490. นายสุไลหมาน ใบสะเม฿าะ โรงเรียนบานคอลอกาเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20491. นายวสุิทธิ์ สิทธรัิกษแ โรงเรียนบานคีรีราษฎรแรังสฤษด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20492. นางสุจิน เสงสีแดง โรงเรียนบานโคกตีเต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20493. นายธนิต วงษแนอย โรงเรียนบานโคกตีเต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20494. นางนูรียะหแ บาฮา โรงเรียนบานโคกพะยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20495. นางสวพร ล่ิมซุน โรงเรียนบานโคกพะยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20496. นางปล้ืมจิตร นาคปก โรงเรียนบานโคกแมแน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20497. นางนอรีซัม ดอเล฿าะ โรงเรียนบานจะแลเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20498. นางธนิดา เลขาลาวณัยแ โรงเรียนบานจือแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20499. นางรอหะนี เดะแอ โรงเรียนบานจือแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20500. นายไซนุงอาบดิีง ตาเละ โรงเรียนบานจือแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20501. นางปใทมา เจ฿ะโว฿ะ โรงเรียนบานดือแยหะยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20502. นางมารีแย เจ฿ะแล โรงเรียนบานดือแยหะยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20503. นางอาซียะ โซะมะดะ โรงเรียนบานดือแยหะยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20504. นางตอยีบะหแ กะมะ โรงเรียนบานดูกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20505. นายอาแว ลีแมง โรงเรียนบานดูกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20506. นางอาภรณแ หลาบสุตา โรงเรียนบานตะโละแน็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20507. นางนิธวิดี เหมเหาะ โรงเรียนบานตะโละบาลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20508. นางสาวพาอีซ฿ะ มิยิ โรงเรียนบานตะโละบาลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20509. นายซูลซุกมาน หะยีวาเงาะ โรงเรียนบานตะโละมีญอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20510. นายปริพฒันแ กายอตะฮีปง โรงเรียนบานตายา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20511. นางซูไฮลา ยีดิง โรงเรียนบานโต฿ะนอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20512. นางฐิตินาถ วงศแชนะ โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20513. นางฐิติมา ดือเร฿ะ โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20514. นางประเสริฐศรี ศิริพร โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20515. นางวราภรณแ ศิรินรากุล โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20516. นางวราภรณแ เหลาคุณวฒิุกุล โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20517. นางสาวรอยีมะ เจะโก฿ะ โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20518. นางสุนียแ มะรือสะ โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑
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20519. นางใหม ทองนพคุณ โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20520. นายหามะ บนิกอเตาะ โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20521. นายอัดนัน มามะ โรงเรียนบานทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20522. นางจณัญญา จุฬามณี โรงเรียนบานทําเนียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20523. นางดวงสมร ประชุมทอง โรงเรียนบานทําเนียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20524. นายมะรีเปๅง ลีฆะ โรงเรียนบานทําเนียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20525. นางสวรรณี สาแม โรงเรียนบานนาดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20526. นายสมาน สามามะ โรงเรียนบานนาดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20527. นางนอมี กาเซ็ง โรงเรียนบานบาโงปะแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20528. นางรอซีด฿ะ สาและ โรงเรียนบานบาโงปะแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20529. นางสาวรัตติญา แซะมามุ โรงเรียนบานบาโงปโูละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20530. นางสาวสุวรรณี มะเซ็ง โรงเรียนบานบาโงปโูละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20531. นางอาแอเสาะ อุมา โรงเรียนบานบาโงปโูละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20532. นางแวสารีหศั ยีมะยี โรงเรียนบานบาตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20533. นางอาอีซะหแ ตันหยงดายอ โรงเรียนบานบาตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20534. นางฮามีด฿ะ มิงสาแล โรงเรียนบานบาตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20535. นางนายีบะหแ ดาหายี โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพที่ ๖๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20536. นางพาอีซะหแ เล฿าะยีตา โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพที่ ๖๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20537. นางมัสลียะหแ กือจิ โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพที่ ๖๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20538. นางศันสนียแ มาหะมะ โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพที่ ๖๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20539. นางสาวอาเซียะหแ ดาราแม โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพที่ ๖๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20540. นายมะ ดาราแม โรงเรียนบานบอืแนปแีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20541. นางสมหมาย จันแกว โรงเรียนบานบอืราเปะฺ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20542. นางอรัญญา วรรณมาตร โรงเรียนบานบอืราเปะฺ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20543. นางอารียแ ทองใส โรงเรียนบานบอืราเปะฺ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20544. นางสาวซารานี ดาเลาะ โรงเรียนบานบอืแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20545. นางสาวสารีหสั เจ฿ะมาลี โรงเรียนบานบอืแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20546. นายอุสมาน มานะ โรงเรียนบานบอืแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20547. นางยูเลียนา แดวอสนุง โรงเรียนบานบกูิ๊ตยือแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20548. นางยามีละหแ สะอะ โรงเรียนบานบเูกะบากง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20549. นางรอฮีด฿ะ บนิสะนิ โรงเรียนบานบเูกะบากง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20550. นางสายหม฿ะ เมาะมูลา โรงเรียนบานบเูกะบากง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20551. นางฮาซามิ พงศาปาน โรงเรียนบานบเูกะบากง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20552. นายตวนสตอพา ซือนิ โรงเรียนบานบเูกะบากง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20553. นางคอลีเยาะหแ เล฿าะยีตา โรงเรียนบานปะลุกาแปเราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20554. นางสาวพาซีย฿ะ เจ฿ะบู โรงเรียนบานปะลุกาแปเราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20555. นายดอเลาะ โต฿ะกานิ โรงเรียนบานปะลุกาแปเราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑
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20556. นายฮาฟติ สนิ โรงเรียนบานปะลุกาสาเมาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20557. นางสาวเย็นฤดี คงมณี โรงเรียนบานปาุไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20558. นายอาเดอนัน ยามาดอหะ โรงเรียนบานปาหนัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20559. นางฌานิกา ชมติวงั โรงเรียนบานปซููตีฆอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20560. นางวนิดา เจ฿ะดุหมัน โรงเรียนบานปซููตีฆอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20561. นางสาวอามเีนาะ แมแมแล โรงเรียนบานปซููตีฆอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20562. นางกะลือซง ปะดอละ โรงเรียนบานแปะฺบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20563. นางขนิษฐา หมื่นเมือง โรงเรียนบานแปะฺบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20564. นางวรพชิชา ชุติธนัยพฒันแกุล โรงเรียนบานแปะฺบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20565. นางสาวกาญจนา วงศแภวูรักษแ โรงเรียนบานแปะฺบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20566. นางสาวรุงระวี ยุตบษุยแจารุแ โรงเรียนบานแปะฺบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20567. นางอาซีซะ สะดง โรงเรียนบานแปะฺบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20568. นายสุนิจ นิจสุนกิจ โรงเรียนบานแปะฺบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20569. นายอนันตแ เลาะยา โรงเรียนบานแปะฺบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20570. นางรอฮานา มามะ โรงเรียนบานพนาทกัษณิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20571. นางสาวไซนะ ยูโซะบลูกา โรงเรียนบานพนาทกัษณิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20572. นางสาวณฐกานตแ ศรีขวญั โรงเรียนบานพนาทกัษณิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20573. นางสาวมาฮานี เต฿ะ โรงเรียนบานพนาทกัษณิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20574. นางซารอยา หะยียูโซ฿ะ โรงเรียนบานมะนังกาหยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20575. นางศิริวรรณ ปราบหนุน โรงเรียนบานมะนังกาหยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20576. นางสาวนิตยา อาหมาด โรงเรียนบานมะนังกาหยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20577. นายทวศัีกด์ิ รักราวี โรงเรียนบานมะนังกาหยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20578. นางสาวมาสเตาะหแ เจ฿ะโซะ โรงเรียนบานมะนังปในยัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20579. นางการีหม฿ะ แลแมแน โรงเรียนบานมะยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20580. นางนริศรัตนแ หมีมิหนะ โรงเรียนบานมะยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20581. นางปใทมวดี ยูโซะ โรงเรียนบานมะยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20582. นางสาวการีมะ เจะมะ โรงเรียนบานมะยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20583. นางจิรวรรณ มาศสุวรรณ โรงเรียนบานยะบะ(อุปการวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20584. นางธรียา วงษแสวสัด์ิ โรงเรียนบานยะบะ(อุปการวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20585. นางบําเพญ็ อารยสมัย โรงเรียนบานยะบะ(อุปการวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20586. นางวลัยพร นิ่มเชื้อ โรงเรียนบานยะบะ(อุปการวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20587. นางนูรีฮัน ดือราแม โรงเรียนบานยะลูตง(ประชุมวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20588. นางรอบหีอ฿ะ สนิ โรงเรียนบานยะลูตง(ประชุมวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20589. นางดวงหทยั เกตุมาก โรงเรียนบานยารอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20590. นางวชัรี เครือเตียว โรงเรียนบานยารอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20591. นางจันทรแจิรา ทองเนื้อแข็ง โรงเรียนบานยี่งอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20592. นางจําเปๅน สุวรรณศรี โรงเรียนบานยี่งอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑
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20593. นางนิซง เจะดาโอะ โรงเรียนบานยี่งอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20594. นางยุวเรศ บวันวล โรงเรียนบานยี่งอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20595. นางสาววนิดา กิตติโชควฒันา โรงเรียนบานยี่งอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20596. นายไพรี ทองเนื้อแข็ง โรงเรียนบานยี่งอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20597. นางดรุณี หะยีสะอะ โรงเรียนบานแยะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20598. นางฟาตีหม฿ะ ยูโซะ โรงเรียนบานแยะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20599. นางววิรรธณี มะดากะ โรงเรียนบานแยะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20600. นางจินตนา ยอดจันทรแ โรงเรียนบานรามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20601. นางสาวเสาวนียแ แดงเอียด โรงเรียนบานรามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20602. นางสุรีรัตนแ ดือราแม โรงเรียนบานรือเสาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20603. นางวรรณวนัช ดือราแม โรงเรียนบานลาเมาะฮีเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20604. นางนาอิมา เจะเลาะ โรงเรียนบานลุโบะบายะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20605. นางสาวกันยา เจ฿ะมิง โรงเรียนบานลุโบะบายะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20606. นางอนิสา ปะดอ โรงเรียนบานลูโบ฿ะบาตู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20607. นางรอวดีา ดารีสอ โรงเรียนบานสวนพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20608. นายภรัฮัน กอเดรแ โรงเรียนบานสวนพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20609. นายมาหะมะนาวาวี มะเกะ โรงเรียนบานสวนพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20610. นายสะมาแอ อาบู โรงเรียนบานสวนพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20611. นางสะปเียาะ ยามาเร็ง โรงเรียนบานสะแนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20612. นายอิดเร฿ะ เจ฿ะแว โรงเรียนบานสะแนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20613. นางสาลีฮา เระ โรงเรียนบานสาคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20614. นางมาดีน฿ะ เดวาดาแล โรงเรียนบานสุเปะฺ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20615. นางซานีย฿ะ ตอละ โรงเรียนบานสุไหงบาตู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20616. นางนายีหบ฿ะ เจ฿ะแล โรงเรียนบานสุไหงบาตู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20617. นางสาวเสาวณียแ กะมูเด็ง โรงเรียนบานอาตะบอืเระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20618. นางวชิชุตา เจะมุ โรงเรียนเมืองนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20619. นางสาวจิตวรา รัตนแกว โรงเรียนเมืองนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20620. นางสุกิจกาญจนแ เพชรแกว โรงเรียนเมืองนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20621. นางสุภา ธรรมดํารงจิต โรงเรียนเมืองนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20622. นางนภาพร พลูสมบติั โรงเรียนวดัโคกโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20623. นางปราณีต เอียดเต็ม โรงเรียนวดัโคกโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20624. นางพรทพิยแ ทองบญุเรือง โรงเรียนวดัโคกโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20625. นางรวพิร ใจหาว โรงเรียนวดัโคกโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20626. นางสุเพยีงเพญ็ ศิริไพรวนั โรงเรียนวดัโคกโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20627. นางสุรียแพร ศูนยแคลาย โรงเรียนวดัพนาสณฑแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20628. นางอนงคแ พวงทอง โรงเรียนวดัพนาสณฑแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20629. นางนฤมล วรีะโสภณ โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร (ไพโรจนแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑
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20630. นางนลินาสนแ เพชรรัตนแ โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร (ไพโรจนแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20631. นางสาวศริญญา มนูญดาหวี โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร (ไพโรจนแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20632. นายประเสริฐ กลาณรงคแ โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร (ไพโรจนแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20633. นางกัญจราวแ หวดัเพชร โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20634. นางกาญจนา ศิลปรัตนแ โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20635. นางทรงลักษณแ ปลอดปลอง โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20636. นางนิพพา ประทมุวลัยแ โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20637. นางปใทมวดี บอืราเฮง โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20638. นางเพญ็ศรี วงศแประดิษฐแ โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20639. นางสาวกาญจนา ดารารัตนแ โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20640. นางสาวนัทธี พจนแสุภาพ โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20641. นายพศิิษฏแ เทพโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธวิาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑

20642. นางเยาวนภาลักษณแ สกนธวฒิุ โรงเรียนนิคมพฒันา ๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20643. นางสาวดวงใจ สุวรรณโณ โรงเรียนนิคมพฒันา ๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20644. นายประเสริฐ ทองคํา โรงเรียนนิคมพฒันา ๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20645. นางชวนพศิ จันทรแบรูณแ โรงเรียนนิคมพฒันา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20646. นายสวสัด์ิ ทองมี โรงเรียนนิคมพฒันา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20647. นางสุริตา มะมิง โรงเรียนนิคมพฒันา ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20648. นางวริากานตแ ชํานาญศิลป โรงเรียนนิคมพฒันา ๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20649. นางสุจิม หลัดโส฿ะ โรงเรียนนิคมพฒันา ๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20650. นางศุทธนิี หนูเกิด โรงเรียนนิคมพฒันา ๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20651. นางนรารัตนแ ปใทมินทรแ โรงเรียนนิคมพฒันา ๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20652. นางสาววดิา ศรีมิตร โรงเรียนนิคมพฒันา ๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20653. นางกาญจนา หนูบงัเกิด โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20654. นางณัฐกร หลิมสุนทร โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20655. นางสาวจุฑารัตนแ ศรีรัตนแ โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20656. นางสาวนซิอฟวาณี กาแม โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20657. นางสาวเพยีงพศิ เพชรรัตนแ โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20658. นางสาวมณฑกานตแ คงนวล โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20659. นางสาวเอมอร ทมิเทพ โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20660. นางสุนียแ สุขศรี โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20661. นายประดับ เอียดเล็ก โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20662. นายภริมยแ คงนวล โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20663. นายประสิทธิ์ วจิิตรโสภา โรงเรียนบานเกาะสะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20664. นางภทัรวดี เกิดแสงสุริยงคแ โรงเรียนบานคลองตัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20665. นางวรางคณา แกวสําอางคแ โรงเรียนบานคลองตัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20666. นางสมจิตตแ สินุธก โรงเรียนบานคลองตัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒
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20667. นางสาวนภัสวรรณ ภทัรากุล โรงเรียนบานคลองตัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20668. นางอาหวา มะรียอ โรงเรียนบานคลองตัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20669. นางสาวอารยา กอสกุล โรงเรียนบานโคกงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20670. นางขนิษฐา นิลวสุิทธิ์ โรงเรียนบานโคกตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20671. นางจินดา ไทยจินดา โรงเรียนบานโคกตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20672. นางวาสนา ทองคุปตแ โรงเรียนบานโคกตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20673. นางสาวกมลวรรณ อรรถกรวงศแ โรงเรียนบานโคกตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20674. นางสาวเครือวัลยแ ลายหมู โรงเรียนบานโคกตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20675. นางสาววรรณวิสา แซล่ิม โรงเรียนบานโคกตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20676. นางอารี ลําพรหมสุข โรงเรียนบานโคกตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20677. นางฟาซียะหแ ยูโซ฿ะ โรงเรียนบานฆอเลาะทวูอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20678. นางสาวซูรายา หามิ โรงเรียนบานฆอเลาะทวูอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20679. นางอุไร วชิัยนราพงศแ โรงเรียนบานฆอเลาะทวูอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20680. นางศุภางคแ อนุภทัรแ โรงเรียนบานฆอเลาะทวูอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20681. นางซาตีปะหแ สตอปา โรงเรียนบานเจ฿ะเหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20682. นางยือรีย฿ะ มามะ โรงเรียนบานเจ฿ะเหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20683. นายเชื้อเพชร นกตอ โรงเรียนบานเจ฿ะเหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20684. นายกอรี กูโน โรงเรียนบานซรายอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20685. นางรอฮานี บอืราเฮง โรงเรียนบานดอเฮะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20686. นางสาวสุรีนา มะดีเย฿าะ โรงเรียนบานดอเฮะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20687. นางอัญญาณี รองสวสัด์ิ โรงเรียนบานตอหลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20688. นางชุติมา แกวฉาย โรงเรียนบานตะโละบเูก฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20689. นางเพยีงพศิ เจ฿ะเง฿าะ โรงเรียนบานตาบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20690. นางสาวชลาลัย เอ็มเลง โรงเรียนบานตาบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20691. นางสาวณฐมน แกวอําดี โรงเรียนบานน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20692. นายสมศักด์ิ สุขไชย โรงเรียนบานบางขุนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20693. นางสุจินตแ ทองคํา โรงเรียนบานบาโง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20694. นางจิดาภา จันทรแเพชร โรงเรียนบานบานแฆแบ฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20695. นางจุฬาลักษณแ บญุเรือง โรงเรียนบานบานแฆแบ฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20696. นางสาวฉลวย รวงเริก โรงเรียนบานบานแฆแบ฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20697. นางสาวสายฝน ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบานบานแฆแบ฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20698. นายซูกีปลี มามะ โรงเรียนบานบานแฆแบ฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20699. นางจิระวรรณ จงรักษแ โรงเรียนบานปอเนาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20700. นางสาวพรรณวดี ศิริเนตร โรงเรียนบานปอเนาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20701. นางนิภาพร เกปใน โรงเรียนบานปยูู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20702. นางอุไร คงแกว โรงเรียนบานปลูาเจ฿ะมูดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20703. นางมาหแฮีรา อามิง โรงเรียนบานเปาะเจ฿ะเต็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒
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20704. นางรูฮานี งามแสงนุรักษแ โรงเรียนบานเปาะเจ฿ะเต็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20705. นางกรองกาญจนแ กรุณกิจ โรงเรียนบานโผลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20706. นางปราณี ราชสุวรรณ โรงเรียนบานโผลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20707. นางสมฤทยั คงประเสริฐ โรงเรียนบานโผลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20708. นายทนิกร ชาแทน โรงเรียนบานไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20709. นางอาทติยา พลเพช็ร โรงเรียนบานมูโนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20710. นางซูรีตา เบญญาบารแ โรงเรียนบานละหาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20711. นางทพิยา บญุให โรงเรียนบานละหาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20712. นางโรสมาเรียม ราฮิมมูลา โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20713. นางวณีพรรณ สัญญาโณ โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20714. นางนดา ตันเหมนายู โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20715. นางรอฮานา สาระธรรม โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20716. นางสาวชุติกาญจนแ ดําประเสริฐ โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20717. นางสาวนิไซบ฿ะ บนินิแว โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20718. นางสาวปยิะนุช บญุยรัตนแ โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20719. นางสาววานีดา เจ฿ะบอืราเฮง โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20720. นางสาวฮานีตา มั่นคง โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20721. นายชม เทพคุม โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20722. นายสมเจตนแ ศรีหรัิญ โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20723. นางสาววนัเพญ็ จิวฒันาชวลิตกุล โรงเรียนบานลูโบ฿ะลือซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20724. นางนิรันญา เสวตโสธร โรงเรียนบานแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20725. นางปทมุพรรณแ สุขไชย โรงเรียนบานศรีพงัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20726. นางงามเนตร เสาววทิยาพฒิุกุล โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20727. นางเพญ็ศรี ศรีหวงั โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20728. นางสมจิต พรหมสกุล โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20729. นางสาวจุรีพร จันทรแคง โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20730. นางสาวชรีรัตนแ ศรีสุวรรณแ โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20731. นางสาวลัดดาวัลยแ เพชรแกว โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20732. นางสาววไิลลักษณแ มหนัตมรรค โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20733. นางสิริลักษณแ ชาแทน โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20734. นางสุชัญญา พรหมแกว โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20735. นางอัคลีมา มะยูนุ โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20736. นายประสงคแ บญุหนิ โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20737. วาที่รอยตรีสราวธุ บญุเขตตแ โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20738. นายสวาง ชินพงษแ โรงเรียนบานศาลาใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20739. นายวเิชษฐแ ไชยบญุมา โรงเรียนบานศาลาอูมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20740. นายสมศักด์ิ เชาวแทอง โรงเรียนบานสะปอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒
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20741. นางศรีสุดา เติมเศรษฐเจริญ โรงเรียนบานสะหร่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20742. นางสมจิตร คงประเสริฐ โรงเรียนบานสะหร่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20743. นายพยับ สุวรรณนิตยแ โรงเรียนบานสะหร่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20744. นางนูรฮูดา ดือราแม โรงเรียนบานสากอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20745. นายจรูญ ฤทธสุินทร โรงเรียนบานสากอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20746. นางจันธมิา มามะ โรงเรียนบานสายะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20747. นางจริยา ไหลงาม โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20748. นางจารีพร หวัน่เซง โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20749. นางดาริน ชิณนะพงศแ โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20750. นางนวลศิริ บญุมาลี โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20751. นางยุพา อสิเศวตกุล โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20752. นางราตรี สาสุธรรม โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20753. นางวลัยพร ลือเลิศธรรม โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20754. นางวไิล บญุพรัด โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20755. นางสาวซูไบด฿ะ สะมะอุง โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20756. นางสาวนิภา จิตตแเวช โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20757. นายแวสะแปอิง แวหะมะ โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20758. นางสาวมาฤดี บญุทองใหม โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20759. นายอภชิาติ ขาวสุริจันทรแ โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20760. นางณฐมน ยอดพนัธแ โรงเรียนบานหวัคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20761. นางทมิาพร นุธรรมโชติ โรงเรียนบานหวัคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20762. นางรวี ไชยรัตนแ โรงเรียนบานหวัคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20763. นางสาวศรินทิพยแ แกวสําอาง โรงเรียนบานหวัคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20764. นางสาวสุชีลา มณีรัตนแ โรงเรียนบานหวัคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20765. นางอําภา ไชยรัตนแ โรงเรียนบานหวัคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20766. นายคณิตพงษแ พนัธแโภชนแ โรงเรียนบานหวัคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20767. วาที่รอยโทสามารถ นุธรรมโชติ โรงเรียนบานหวัคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20768. นางพมิพแสรณแ ตุกเตียน โรงเรียนวดัเกษตรธกิาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20769. นางพนอจิต วชัราทกัษณิ โรงเรียนวดัโคกมะเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20770. นางกุสุมา ทองคุปตแ โรงเรียนวดัโคกมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20771. นางสงวน ศรีเอียด โรงเรียนวดัโคกมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20772. นางทศิากร เพชรแกว โรงเรียนวดัชลธาราสิงเห(เสารแศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20773. นางเพญ็ศรี โอชาอัมพวนั โรงเรียนวดัชลธาราสิงเห(เสารแศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20774. นางรัชฏาภรณแ เดิมราช โรงเรียนวดัชลธาราสิงเห(เสารแศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20775. นางรูนา ยะโก฿ะ โรงเรียนวดัชลธาราสิงเห(เสารแศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20776. นางวนิดา ยอดเสารแ โรงเรียนวดัชลธาราสิงเห(เสารแศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20777. นางสวนียแ หะยะมิน โรงเรียนวดัชลธาราสิงเห(เสารแศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒
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20778. นางสาวรุสนิตา อูมูดี โรงเรียนวดัชลธาราสิงเห(เสารแศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20779. นางสาวนรารัตนแ ทองบญุเรือง โรงเรียนวดัชลธาราสิงเห(เสารแศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20780. นายสวาง ชอบเอียด โรงเรียนวดัทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20781. นางกันยารัตนแ ดํานิล โรงเรียนวดัโบราณสถิตยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20782. นางยุพนิ ลีนิน โรงเรียนวดัโบราณสถิตยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20783. จาสิบเอกประเสริฐ ทองง้ิว โรงเรียนสุคิริน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20784. นางนิตยา ขุนอําไพ โรงเรียนสุคิริน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20785. นายประหยัด พลานุพฒันแ โรงเรียนสุคิริน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20786. นางอารมณแ ออยหวาน โรงเรียนอิสลามบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20787. นายนุกูล ชูนุย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20788. นางรดา ธรรมพนูพสัิย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20789. นางวราภรณแ แกวสีขาว สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20790. นางศรีสุดา รัตนพล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๒

20791. นางสาววรีะญา อาลี โรงเรียนชุมชนสหพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20792. นางวไิล พนัตรี โรงเรียนบานกอแนะเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20793. นายมนูญ พริกเล็ก โรงเรียนบานกอแนะเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20794. นางรอซีดะหแ นิยาก฿ะ โรงเรียนบานกาเด็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20795. นางสาวปิยวรรณ ไกรนรา โรงเรียนบานกาลิซา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20796. นางกุลลดา รุงประเสริฐ โรงเรียนบานแกแม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20797. นางจรียา นะมาเส โรงเรียนบานแกแม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20798. นางชนิกานตแ ศรีเอียด โรงเรียนบานแกแม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20799. นางนาฏยา เรืองกาญจนแ โรงเรียนบานแกแม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20800. นางวนิดา สาและ โรงเรียนบานเขานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20801. นางนุชรี ฤกษแประพนัธแ โรงเรียนบานเขาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20802. นางนูรีย฿ะ ฮาลิม โรงเรียนบานเขาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20803. นางสาวตุลาพร มณีวงศแ โรงเรียนบานเขาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20804. นางอุฬาริน ยากะบลิ โรงเรียนบานเขาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20805. นางณัฐกานตแ เอียดสุวรรณ โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20806. นางนูรีซัน โดมูซอ โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20807. นางนูรุลฮูดา ดือราโอะ โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20808. นางวไิลวลัยแ ซาอุ โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20809. นางสาวกิง่กาญจนแ คงจุน โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20810. นางนัยนา แสงทอง โรงเรียนบานจูโวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20811. นางสาวนีซะหแ สาและ โรงเรียนบานจูโวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20812. นางสาวสมร ตูเล฿ะ โรงเรียนบานจูโวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20813. นางสาวฮัสลีสัน แวยาโก฿ะ โรงเรียนบานจูโวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20814. นางนอรแอัยนี หะยีแวสามะ โรงเรียนบานดุซงยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓
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20815. นางนิมารีย฿ะ โว฿ะ โรงเรียนบานดุซงยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20816. นายอาหามะ ปเูต฿ะ โรงเรียนบานดุซงยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20817. นางสาวอนงคแ ชางแกว โรงเรียนบานตันหยงลิมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20818. นายศุภวฒันแ รัตนนิยม โรงเรียนบานตันหยงลิมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20819. นายสวาง เอียดทุงคา โรงเรียนบานตันหยงลิมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20820. นายบญุสม นะมาเส โรงเรียนบานตันหยงลิมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20821. นางเจ฿ะอาซือน฿ะ ดือเย฿ะ โรงเรียนบานตาโงะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20822. นางซัลมา อาเเย โรงเรียนบานตาโงะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20823. นางสาวซําซียะ กือดิง โรงเรียนบานตาโงะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20824. นายซากี สะมะแอ โรงเรียนบานตาโงะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20825. นางลาตีพ฿ะ แวหะมะ โรงเรียนบานบองอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20826. นายอาซือมี แมหะ โรงเรียนบานบองอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20827. นายอับดุลเราะหแมาน เจ฿ะอูมา โรงเรียนบานบองอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20828. สิบตํารวจโทสมหมาย ฤกษแประพนัธแ โรงเรียนบานบอทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20829. นายประดิษฐแ สายแกว โรงเรียนบานบาโงดุดุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20830. นายวฒันา ศาสคุณ โรงเรียนบานบาโงดุดุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20831. นางวรรณทนา หนองเตาดํา โรงเรียนบานบาโงระนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20832. นางสาววชัรี ยอดเอียด โรงเรียนบานบาโงระนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20833. นางอาสือเมาะหแ หะยีดอเลาะ โรงเรียนบานบาโงระนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20834. นางอุไร มะยาเต็ง โรงเรียนบานบาโงระนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20835. นายเมธี หนองเตาดํา โรงเรียนบานบาโงระนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20836. นางชญานิศ ศรีโภคา โรงเรียนบานบาโงระนะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20837. นางธารา คุณาทรัพยแ โรงเรียนบานบาโงสะโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20838. นางสาวนราพร จิวฒันาชวลิตกุล โรงเรียนบานบาโงสะโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20839. นางสุรี นิลเหม โรงเรียนบานบาโงสะโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20840. นางเอื้อมพร ทาวพนัแดง โรงเรียนบานบาโงสะโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20841. นายสมชาย จันทนนทแ โรงเรียนบานบาโงสะโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20842. นางนันทนา กาญจนคลอด โรงเรียนบานบอืนังกือเปาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20843. นางสาวกสัมาวาตี กอและ โรงเรียนบานบอืนังกือเปาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20844. นางซากีเราะหแ บนิเจะแว โรงเรียนบานมะรือโบตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20845. นางสมใจ พรมบรีุ โรงเรียนบานมะรือโบตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20846. นางสาวอโนทยั นวลสอาด โรงเรียนบานมะรือโบตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20847. นางสิริกานตแ สุวรรณดารา โรงเรียนบานมะรือโบตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20848. นางอัจฉราภรณแ จินตประสาท โรงเรียนบานมะรือโบตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20849. นายศุภชัย หนูแกว โรงเรียนบานมะรือโบตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20850. นายบญุชวย เพช็รมณี โรงเรียนบานมะรือโบตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20851. นางกีรตีณี เอียดตรง โรงเรียนบานลูโบ฿ะกาเยาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓
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20852. นางคอลีเยาะ ดือราแม โรงเรียนบานสะโล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20853. นางสาวฟาฎลีา บนิฮายีมานะ โรงเรียนบานสะโล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20854. นายเซาพี เจ฿ะเต฿ะ โรงเรียนบานสะโล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20855. นายอับดุลอาซิ ดอเล฿าะ โรงเรียนบานสะโล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20856. นางนูรฮายาตี บาฮา โรงเรียนบานสิโป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20857. นางนูรีฮาน หะยีสาแล฿ะ โรงเรียนบานสิโป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20858. นางพนันพร ไกรแกว โรงเรียนบานไอปาเซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20859. นางมีด฿ะ ปาเนาะ โรงเรียนบานไอปาเซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20860. นางสมพศิ เจริญบญุพาณิชยแ โรงเรียนบานไอปาเซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20861. นางสาวฮัสมะหแ มะ โรงเรียนบานไอปาเซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20862. นายมุคตารแ บนิอูเซ็น โรงเรียนบานไอปาเซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20863. นางซารีนา ตาเละ โรงเรียนผดุงมาตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20864. นางวนัการีม฿ะ นิแห โรงเรียนผดุงมาตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20865. นางสุนันทแ มีนา โรงเรียนผดุงมาตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20866. นางสาวนรูฮูวัยนา รอสือลี โรงเรียนราชประสงคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20867. นางสาวฮายาตี อีซอ โรงเรียนราชประสงคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20868. นางพรนภา สุขสถาน โรงเรียนอนุบาลระแงะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20869. นางวฒันา หนูชู โรงเรียนอนุบาลระแงะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20870. นางสาวธนพร ไชยศรีจันทรแ โรงเรียนอนุบาลระแงะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20871. นางสาวยามีละหแ สุกี โรงเรียนอนุบาลระแงะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20872. นางสุกัญญา จันทรแเพญ็ โรงเรียนอนุบาลระแงะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๓

20873. นางกุลธดิา ทาวทอง โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20874. นางจันทรแเพญ็ ออยใจ โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20875. นางณัฐกฤตา ธรรมเสวี โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20876. นางนิศากร เย็นใจมา โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20877. นางราตรี คําที โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20878. นางวทิยาพร บตุรดา โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20879. นางสาวจงจินตแ เหลาแตว โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20880. นางสุกัญญา สะสม โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20881. นายนพดล ศรีวไิชย โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20882. นายประสงคแ ทุงส่ี โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20883. นายสถิต วงคแพทุธคํา โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20884. นายชัยวฒันแ ดวงตา โรงเรียนจอมจันทรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20885. นางกนกวรรณ พงศแธนาพร โรงเรียนชุมชนบานดูใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20886. นางบวัหอม ดีอุน โรงเรียนชุมชนบานนาทะนุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20887. นางพณินภา เพชรสุข โรงเรียนชุมชนบานนาทะนุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20888. นางศลิษา อินทรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานนาทะนุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
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20889. นางจุไรรัตนแ ฉัตรเท โรงเรียนชุมชนบานน้ําปใ็ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20890. นางณชลนิภา มุมบานเซา โรงเรียนชุมชนบานน้ําปใ็ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20891. นางดําเนิน ธรรมไชย โรงเรียนชุมชนบานน้ําปใ็ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20892. นางนารีรัตนแ กอนสมบติั โรงเรียนชุมชนบานน้ําปใ็ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20893. นางนิศาศิรินทรแ เขื่อนเพชร โรงเรียนชุมชนบานน้ําปใ็ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20894. นางเพญ็ศรี ดาวทอง โรงเรียนชุมชนบานน้ําปใ็ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20895. นายเกษม แกวมุกดา โรงเรียนชุมชนบานน้ําปใ็ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20896. นายสถิตยแ ปาปวน โรงเรียนชุมชนบานน้ําปใ็ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20897. วาที่รอยตรีไชยชาญ มณีกาศ โรงเรียนชุมชนบานน้ําปใ็ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20898. นางวสิา อุตเสน โรงเรียนชุมชนบานหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20899. นางสาวอุดม ปางฝใ็น โรงเรียนชุมชนบานหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20900. นางกาญจนา คิดดี โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20901. นางคัชรินทรแ ปะระมะ โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20902. นางชุลีมาศ ศรีคํา โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20903. นางบวัลา เจริญดี โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20904. นางพมิพแลภสัร พรหมานนทแ โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20905. นางรัตติกาล สีโน โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20906. นางศรีจันทรแ หวัน่ท฿อก โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20907. นางสมจิต ยศธอิูป โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20908. นางสังวาลยแ การบญุ โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20909. นางอริศรา สุวรรณพงศแ โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20910. นายสมัคร บวัอาจ โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20911. นายบญุแตง ใจจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20912. นางเบญจมาศ มัยราช โรงเรียนซินจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20913. นางปราณี กองคํา โรงเรียนซินจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20914. นางพวงพรรณ สวนนิถา โรงเรียนซินจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20915. นางอัจฉรา ยะราช โรงเรียนซินจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20916. นางชุลีกร เชียงปะละ โรงเรียนดอนสะไมยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20917. นางธญัยมนยแ เรืองวฒิุปใญญา โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20918. นางสาวอัจฉริยาภรณแ กรมทะนา โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20919. นางสําอาง ศรีตระกูลวงศแ โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20920. นายชัยวฒันแ ไชยสมทพิยแ โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20921. นายจํานงคแ สมมา โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20922. นางทพิาภรณแ ใจแปง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๕ (บานดอนแทน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20923. นางทวิาภรณแ พมิพแแสงจันทรแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๕ (บานดอนแทน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20924. นางสาวดารัตนแ ไชยชนะ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๕ (บานดอนแทน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20925. นางสุพนิ อะทะยศ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๕ (บานดอนแทน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
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20926. นางอรพวง ชุมใจ โรงเรียนนวราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20927. นางประทมุรัตนแ มหายศนันทแ โรงเรียนนันทบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20928. นายมนตรี สองสีโย โรงเรียนนันทบรีุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20929. นางคนึงนิตยแ สองเนตร โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20930. นางเจียมจิตร วานิยพงศแ โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20931. นางธัญญาลักษณแ อิ่นแกว โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20932. นางผกาวรรณ โลหะโชติ โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20933. นางพทิารักษแ เสนรัตนแ โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20934. นางรัชนีภรณแ หวัหนา โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20935. นางสาวฐิติกานตแ บวัมา โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20936. นางสาวรัตนา เลิศชัยสุวรรณ โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20937. นางสาวรุจินันทแ ปในชัย โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20938. นางสาววราภรณแ ดาอินวงคแ โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20939. นางเสาวรียแ แกวเทพ โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20940. นายกิตติเดช สีหราช โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20941. นายชูชาติ อาสนะ โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20942. นายธรีะพนัธแ เมธาเกษร โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20943. นายนเรศ ปใจจัยยัง โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20944. นายประเทอืง โนไชยา โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20945. นายวจิิตร สองเนตร โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20946. นายสันติ สุริยาทยั โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20947. นายสายชิน สุยะนา โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20948. นางเพญ็นภา จงสุขสันติกุล โรงเรียนบานกิ่วน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20949. นางสาวอําไพ พรมมี โรงเรียนบานกิ่วน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20950. นางกัญญารัตนแ ปใญญารัตนวงศแ โรงเรียนบานขึ่งงามมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20951. นางเตรียมจิต คําเต็ม โรงเรียนบานขึ่งงามมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20952. นางเทยีมจันทรแ ชัยมณีรัตนแ โรงเรียนบานขึ่งงามมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20953. นางสิทธณีิ นันทะนอย โรงเรียนบานขึ่งงามมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20954. นายธรีวฒันแ คิดดี โรงเรียนบานขึ่งงามมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20955. นางวนิดา ธเิขียว โรงเรียนบานคําเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20956. นางนิตยา พนัรัง โรงเรียนบานแควง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20957. นางดวงพร ลาดทะนุ โรงเรียนบานจะเขภหูอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20958. นางยุพนิ คําลือ โรงเรียนบานจะเขภหูอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20959. นางอุนเรือน สายวงคแ โรงเรียนบานชมพู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20960. นายศักด์ิสิทธิ์ ปริกเพชร โรงเรียนบานเชตวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20961. นางสนธยา พฒุนา โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20962. นายวนัชัย จันทาคํา โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
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20963. นางจุราณียแ ศรีปใญญา โรงเรียนบานไชยสถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20964. นางเยาวลักษณแ ตาคํา โรงเรียนบานไชยสถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20965. นางสายอรุณ ธรรมไชย โรงเรียนบานไชยสถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20966. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ โรงเรียนบานไชยสถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20967. นางเครือวลัยแ ไกรรักษแ โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20968. นางนิมมนา ธขิวญั โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20969. นางบานเย็น สิทธยิศ โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20970. นางปนันทแยา ผางาม โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20971. นางพนมพร ไชยวงศแ โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20972. นางยุพนิ จิตวงศแ โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20973. นางรัตนา มาบญุลือ โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20974. นางวาสนา วงศแหลา โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20975. นางวาสนา ไชยวโิน โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20976. นางศิริพร พนัหนูเทยีน โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20977. นางศุภวรรณ นิตยแอํานวยผล โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20978. นางสาวฐิติมา สีหราช โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20979. นางสุภาพร พรสายสวรรคแ โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20980. นางเสาวภาคยแ วรรณวตัร โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20981. นางอังคณา รวมจิตรแ โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20982. นางจุไรภรณแ การินทรแ โรงเรียนบานดอนไชย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20983. นางนงลักษณแ มะโนชัย โรงเรียนบานดอนไชย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20984. นางพชัรีภรณแ นันตาแสง โรงเรียนบานดอนไชย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20985. นายภคสัณหแ วรรณวไิล โรงเรียนบานดอนไพรวลัยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20986. วาที่รอยตรีกมล เชียงลา โรงเรียนบานดอนไพรวลัยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20987. นางอรสิริ หมื่นโฮง โรงเรียนบานดอนเฟอืง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20988. นายวรีะศักด์ิ อินทรรุจิกุล โรงเรียนบานดอนเฟอืง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20989. นางสุธกิานตแ มวนทอง โรงเรียนบานดอนหลายทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20990. นายชยพล ศรีประดิษฐแ โรงเรียนบานดอนหลายทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20991. นางธญัชนก ภลูะคร โรงเรียนบานดูพงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20992. นางพจิิน มหายศนันทแ โรงเรียนบานดูพงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20993. นางละเอียด สําอางคแอินทรแ โรงเรียนบานดูพงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20994. นายสงัด ขันเพชร โรงเรียนบานดูพงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20995. นายอํานาจ ศรีตระกูลวงคแ โรงเรียนบานดูพงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20996. นางเกศรา ศรีตระกูลวงคแ โรงเรียนบานตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20997. นางเกศริน อภยัภกัดี โรงเรียนบานตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20998. นางจันทรา รักศรี โรงเรียนบานตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
20999. นางมยุรี พึ่งทอง โรงเรียนบานตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
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21000. นายสถิตพงษแ หมื่นโฮง โรงเรียนบานตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21001. นางทนิทะนา ทพิยแบญุศรี โรงเรียนบานถืมตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21002. นางนฤนาท แกวเกา โรงเรียนบานถืมตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21003. นางฟองจันทรแ สุกสา โรงเรียนบานถืมตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21004. นางลําดวน สุริยะพรม โรงเรียนบานถืมตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21005. นางสุทนิธิ์ อินทรแแกว โรงเรียนบานถืมตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21006. นายจรัญ สุกสา โรงเรียนบานถืมตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21007. นายณัฐวฒิุ หลวงขันธุแ โรงเรียนบานถืมตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21008. นายบญุชวย เกิดไชย โรงเรียนบานถืมตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21009. นายเจน ดีสีใส โรงเรียนบานถืมตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21010. นายสุพจนแ ภริาญคํา โรงเรียนบานทรายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21011. นางนิตติยา ตระกูลอิ่น โรงเรียนบานทามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21012. นางรัตนา หลวงขันธุแ โรงเรียนบานทามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21013. นางสาวณัฐิดา พลังฤทธิ์ โรงเรียนบานทามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21014. นางสาววรางคณา พรมเทพ โรงเรียนบานทามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21015. นายพฒันา ไชยเลิศ โรงเรียนบานทาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21016. นางปราณี ปจิดี โรงเรียนบานทาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21017. นางลักขณาพร ใจยศ โรงเรียนบานทาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21018. นางสาวพชัรี แกวออง โรงเรียนบานทาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21019. นายธรีชัย แกวกุลฑล โรงเรียนบานทาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21020. นางจิตรา นาตัน โรงเรียนบานทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21021. นางธนัยพร มหาวรกิต์ิ โรงเรียนบานทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21022. นางนิลมัย โลหแสุวรรณ โรงเรียนบานทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21023. นางบวัจันทรแ บญุทร โรงเรียนบานทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21024. นางอัมพนัธุแ ดาวนันทแ โรงเรียนบานทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21025. นางนงคแเนตร จงดี โรงเรียนบานธงหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21026. นายสุมิตร อินทรแรัมยแ โรงเรียนบานธงหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21027. นางนิลวรรณ วงัแสน โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21028. นางศรีนวล ปในทา โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21029. นางจงจิตร วงคแพทุธคํา โรงเรียนบานนากอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21030. นางประทมุ ธรรมไชย โรงเรียนบานนากอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21031. นางกนกทอง ใจดี โรงเรียนบานนากา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21032. นางศุภลักษณแ ถาวร โรงเรียนบานนากา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21033. นางสาวชัชลักษณแ รัตนะ โรงเรียนบานนาคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21034. นายดามพแ กันแกว โรงเรียนบานนาเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21035. นางปราณี ใหมเทวนิทรแ โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21036. นางสาวเฟืๆองฟาู ลัมวฒิุ โรงเรียนบานนาเหลืองมวงขวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
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21037. นางราตรี สุยาว โรงเรียนบานน้ําเกี๋ยน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21038. นางวจิิตรา เพช็รชะนะ โรงเรียนบานน้ําเกี๋ยน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21039. นางสมใจ ดีปใญญา โรงเรียนบานน้ําเกี๋ยน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21040. นางทศันียแ นิติอดิรักษแ โรงเรียนบานน้ําแกนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21041. นางวรรณิศา ธนะ โรงเรียนบานน้ําแกนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21042. นางวไิลพรรณ ปางนอย โรงเรียนบานน้ําแกนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21043. นางศรีประภา บญุถนอม โรงเรียนบานน้ําแกนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21044. นางธปูทอง ดุสิต โรงเรียนบานน้ําครกใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21045. นางปณุญดา อาจกูล โรงเรียนบานน้ําครกใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21046. นางพรรณิภา กองคําบตุร โรงเรียนบานน้ําครกใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21047. นางวราภรณแ ลินเทศ โรงเรียนบานน้ําครกใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21048. นางวลัยพร สุริยศ โรงเรียนบานน้ําครกใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21049. นางสาวพัชรินทรแ โนทะนะ โรงเรียนบานน้ําครกใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21050. นางสุดาพร คุณยศยิ่ง โรงเรียนบานน้ําครกใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21051. นางบญุชิน วชิัยต฿ะ โรงเรียนบานน้ําโคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21052. นางมนันยา เปรมประสิทธิ์ โรงเรียนบานน้ําโคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21053. นางสายสมร วงศแวาน โรงเรียนบานน้ําโคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21054. นางจันทร เทพยศ โรงเรียนบานน้ํางาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21055. นางพฒันา แกวตัน โรงเรียนบานน้ําพาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21056. นายศรีศักด์ิ กันใจมา โรงเรียนบานน้ําพาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21057. นายธงชัย พฒุนา โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21058. นายนิติพนัธแ ปางนอย โรงเรียนบานน้ํามวบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21059. นายประสาท สายสนองยศ โรงเรียนบานน้ําหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21060. นายศุภชัย ชุมใจ โรงเรียนบานน้ําหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21061. นางสุภาพรรณแ ดวงบญุ โรงเรียนบานบอหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21062. นางลักขณา เชาวแโพธิท์อง โรงเรียนบานบปุผาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21063. นางพรนภา คําใจดี โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21064. นางภทัราพร วงคแภาดี โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21065. นางลัดดาวลัยแ สุทธวจิิตร โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21066. นางวนิัยนา สารสิทธยิศ โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21067. นางสุปรียา ปางนอย โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21068. นางอัจฉรา มงคล โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21069. วาที่รอยตรีวรัิช นามพญา โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21070. นางจีราวรรณ ไวยประพรีแ โรงเรียนบานปาุคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21071. นางอรพรรณ ทวชีัย โรงเรียนบานปาุคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21072. นางสาวประทุมพร ทองขาว โรงเรียนบานปางเปย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21073. นางสาวพัชรินทรแ อินสาร โรงเรียนบานปางเปย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
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21074. นายสามารถ ดีพรมกุล โรงเรียนบานปางเปย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21075. นายชูชาติ สารศรี โรงเรียนบานปางเปย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21076. นางพมิพาภรณแ ศิริรักษา โรงเรียนบานปาุแดด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21077. นางวไิลพร วงคแสวสัด์ิ โรงเรียนบานปาุแดด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21078. นายธรีชัย เชียงทอง โรงเรียนบานปาุแดด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21079. นางลําเจียร สุรจิต โรงเรียนบานปาุสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21080. นางกวสิรา ศรีมูล โรงเรียนบานปาุหุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21081. นายวชิาญ ปวนสุรินทรแ โรงเรียนบานปงิใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21082. นางนลินรัตนแ อุปถัมภแ โรงเรียนบานเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21083. นางสาวชรินทรแรัตนแ แกวปใญญา โรงเรียนบานเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21084. นายดํารงคแ รอวลิาน โรงเรียนบานผาตูบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21085. นางชนะภยั กิติ โรงเรียนบานผาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21086. นางเพญ็ศรี ทพิยแตัน โรงเรียนบานผาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21087. นางอุไรวรรณ ชางเงิน โรงเรียนบานผาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21088. นายสุทน เตมีศักด์ิ โรงเรียนบานผาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21089. นางสงวนศรี ผิวพรรณ โรงเรียนบานฝใๆงหมิ่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21090. นางสาวลํายวน ใจแปง โรงเรียนบานฝใๆงหมิ่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21091. นางไพวรรณแ เตชะยศ โรงเรียนบานฝายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21092. นางเยาวลักษณแ พณิดนตรี โรงเรียนบานฝายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21093. นางสุวภิรณแ สุวรรณประชา โรงเรียนบานฝายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21094. นายสุชาติ แกวอินัง โรงเรียนบานฝายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21095. นางสาววจี มูลหงษแ โรงเรียนบานฝายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21096. นางบรรยาย สัญญาเขื่อน โรงเรียนบานพรหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21097. นายบญัชา พรพชิัยเวทยแ โรงเรียนบานพรหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21098. นางกัลยู วศิววงศแพนัธแ โรงเรียนบานพะเยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21099. นางมัลลิกา ไชยชนะ โรงเรียนบานพี้ใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21100. นางสุรียแ แกวดวง โรงเรียนบานไพรอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21101. นางธติิกานตแ ไชยวงศแ โรงเรียนบานฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21102. นางแสงเดือน คําปใน โรงเรียนบานฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21103. นายสราวธุ สุขยิ่ง โรงเรียนบานฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21104. นางจันทรแฟอง พนัธปุาล โรงเรียนบานมวงต๊ึด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21105. นางสมศรี นาตัน โรงเรียนบานมวงต๊ึด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21106. นายภวูนารถ ทาตาล โรงเรียนบานมวงต๊ึด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21107. นางสมจิตตแ วงละคร โรงเรียนบานเมืองจัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21108. นางสุภรณแ ณ นาน โรงเรียนบานเมืองจัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21109. นางชญาภา ราชไชยา โรงเรียนบานแมขะนิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21110. นางเรณู ปใญญาเจริญ โรงเรียนบานแมขะนิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
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21111. นางสาวมุกดา ภาใจธรรม โรงเรียนบานแมขะนิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21112. นายมาตยแ ใจจริม โรงเรียนบานแมขะนิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21113. นางสาวพรรณี ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนบานรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21114. นางพนิดา วฒิุสาร โรงเรียนบานเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21115. นางวรีะวรรณ คฤหานนทแ โรงเรียนบานวงัยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21116. นางศิริกุล ลําขาว โรงเรียนบานววัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21117. นายบญุชัย อุปจักรแ โรงเรียนบานศรีเกิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21118. นางรวงทอง พชิัยวงศแ โรงเรียนบานศรีนามาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21119. นางสาวจีระพร อภวินั โรงเรียนบานศรีนามาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21120. นางอรอนงคแ สมภพิงษแ โรงเรียนบานศรีนามาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21121. นายตอศักด์ิ สายใจ โรงเรียนบานศรีนามาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21122. นายดวงฤทยั อินขาล โรงเรียนบานศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21123. นางสาวชัชฎาพร นันฝใ็น โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21124. นางฑีระพร เชื้อกรุง โรงเรียนบานสบยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21125. นางขวญัจิต ปาละ โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21126. นางแขงแข โรจนวสิิฐ โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21127. นางศศิธร ปในยศ โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21128. นางโสภสิ ชอฟาู โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21129. นางพรพนัธแ ชุมใจ โรงเรียนบานสะเลียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21130. นางสาวนฤมล หงเงิน โรงเรียนบานสันติภาพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21131. นายอภสิิทธิ์ สอนทะ โรงเรียนบานสันติภาพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21132. นางชัชฎาพร วงัเขียว โรงเรียนบานสันทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21133. นางพนัทพิา ใจจริม โรงเรียนบานสันทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21134. นางมนทกานต์ิ ปยิศทพิยแ โรงเรียนบานสันทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21135. นางอมร ราชปในต๊ิบ โรงเรียนบานสาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21136. นางสาวอัจฉรา กุลวรรณแ โรงเรียนบานสาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21137. นายธรีศานต์ิ ใจยศ โรงเรียนบานสาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21138. นายธวชัชัย ชนะพศิ โรงเรียนบานสาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21139. นางภาวนี ศรีเมือง โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21140. นายกฤษดา มาอุตสาหแ โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21141. นางวารี กํานนทแ โรงเรียนบานหวยแกวมิตรภาพที่ ๕๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21142. นางอําภา พนัธแพานิช โรงเรียนบานหวยแกวมิตรภาพที่ ๕๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21143. นายจําเริญ จาแสน โรงเรียนบานหวยแกวมิตรภาพที่ ๕๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21144. นางพฒันา สืบบตุร โรงเรียนบานหวยจอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21145. นางสาวพัตรพิมล ทาแสง โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21146. นางสาวสายรุง เสมอ โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21147. นางสาวหนึ่งหทัย วชิาธิ โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
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21148. นายมานิตยแ จันทรแน้ําสระ โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21149. นายสมพงษแ พรมสาร โรงเรียนบานหวยมอญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21150. นายสายัณหแ สุทธพิงศแพนัธแ โรงเรียนบานหวยหลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21151. นางอชิรญาณแ พชิัยวงศแ โรงเรียนบานหวยเฮือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21152. นางศิริวรรณ จะชาลี โรงเรียนบานหวยเฮือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21153. นางกมลทพิยแ เพชรสุภา โรงเรียนบานหวยแฮว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21154. นางนฤมล พมิาลยแ โรงเรียนบานหวยแฮว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21155. นางรัชดา ธรรมวงศแ โรงเรียนบานหวยแฮว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21156. นางสาวจนัทรแจริา ใจจะดี โรงเรียนบานหวยแฮว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21157. นางดารุนียแ กองยักษี โรงเรียนบานหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21158. นางรพพิรรณ จะนะพรม โรงเรียนบานหวัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21159. นางอําไพ ศรีประเสริฐ โรงเรียนบานหวัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21160. นายสมบรูณแ รินทาว โรงเรียนบานหวัเวยีงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21161. นางเบญจวรรณ อุนกาศ โรงเรียนบานหาดเค็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21162. นางประทนิ ลาภา โรงเรียนบานหาดเค็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21163. นางพสิมัย สิทธิ โรงเรียนบานหาดเค็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21164. นางวรรณา สมประเสริฐ โรงเรียนบานหาดเค็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21165. นางวาสนา ไชยเลิศ โรงเรียนบานหาดเค็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21166. นางนันทกิานตแ ปาฟอง โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21167. นางผองศรี สมมา โรงเรียนบานไหลนาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21168. นางอัญชนา คะโน โรงเรียนบานไหลนาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21169. นางศิวภรณแ อารัญ โรงเรียนบานอายนาผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21170. นางสาวสุจรรยา นันทะเสน โรงเรียนบานอายนาผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21171. นางชนกานตแ เลิศประเสริฐ โรงเรียนประกิตเวชศักด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21172. นายไพรัช ทฆีาวงคแ โรงเรียนประกิตเวชศักด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21173. นายวโิรจนแ ราชปในต๊ิบ โรงเรียนประกิตเวชศักด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21174. นางพรรณทพิยแ พาใจธรรม โรงเรียนพรรณทพิยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21175. นางสาวกาญจนา ใจแกว โรงเรียนภเูค็งพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21176. นางสาวพชัรรดา เสนหา โรงเรียนภเูค็งพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21177. นายรัฐพงษแ ศศิวมิลพรรณ โรงเรียนภเูค็งพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21178. นายคํานวณ มาเมือง โรงเรียนภเูค็งพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21179. นายนานนที คําแปงตัน โรงเรียนมิตรมวลชน ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21180. นางปราณี ธรรมราช โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21181. นางพนัธรี พทิาทอง โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21182. นางเรืองรอง เชียงลา โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21183. นางวรรณจิตร อุปจักรแ โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21184. นางวนิิตยแ จันต฿ะวงคแ โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
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21185. นางศรีสวสัด์ิ แพทยแสมาน โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21186. นางศศิธร ชนะศรี โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21187. นางสุกันยา ทพิยแบญุศรี โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21188. นางสุภาวดี สอนทะ โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21189. นางสุวารี แกวบรรจง โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21190. สิบเอกหญิงปวียแสุดา ศรีเมืองวรโชติ โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21191. นายประหยัด สองเนตร โรงเรียนราชานุบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21192. นางเรณู อินรัตนแ โรงเรียนริมฝใๆงนานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21193. นายวชิัย ชัยมณี โรงเรียนริมฝใๆงนานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21194. นางนงเยาวแ พอจิต โรงเรียนริมฝใๆงวาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21195. นางประทมุ ล้ิมมณี โรงเรียนริมฝใๆงวาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21196. นางอารุณี บติัปใน โรงเรียนริมฝใๆงวาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21197. นางนงเยาวแ แกวกุลฑล โรงเรียนวัดทาขาม(สิริพรหมคุณ วิรุฬหแศีลาจาร อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21198. นางเพญ็ศรี เขื่อนแกว โรงเรียนวัดทาขาม(สิริพรหมคุณ วิรุฬหแศีลาจาร อุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21199. นางพนารัตนแ มณีกาศ โรงเรียนศรีเวยีงสาวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21200. นายเกียรติศักด์ิ ชัยมณีรัตนแ โรงเรียนศรีเวยีงสาวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21201. นายผจญ ตนะวไิชย โรงเรียนศรีเวยีงสาวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21202. นายสุรเชษ งานอุดม โรงเรียนศรีเวยีงสาวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21203. นางกรวภิา หนอแกว โรงเรียนหาดทรายทองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21204. นางประกาย ชัยมูล โรงเรียนหาดทรายทองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21205. นายชัยวฒันแ กาวชิา โรงเรียนหาดทรายทองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21206. นายสัจจพนัธแ เตอะอําภา โรงเรียนหาดทรายทองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21207. นายสกุล พงศแธนาพร โรงเรียนหาดทรายทองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21208. นางสมใจ ตันวพิงษแตระกูล โรงเรียนอนุบาลอยูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21209. นางอรพรรณ ยากับ โรงเรียนอนุบาลอยูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21210. นางอรพรรณ สุทธคํิามงคล โรงเรียนอนุบาลอยูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21211. นางอรวรรณ เวยีงหก โรงเรียนอนุบาลอยูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21212. นางอารดา ใจบญุ โรงเรียนอนุบาลอยูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21213. นายเจริญ ทะศรีแกว โรงเรียนอนุบาลอยูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21214. นายธรีทศันแ ธนเศรษฐแวรากิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๑
21215. นายคันธรัตนแ จิตอารียแ โรงเรียนจตุราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21216. นายจํารูญ ใจการ โรงเรียนจตุราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21217. นายสมบรูณแ ดีอุน โรงเรียนจตุราษฎรแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21218. นางสมหมาย ณ นาน โรงเรียนจอมแจงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21219. นายประหยัด สายสูง โรงเรียนจอมแจงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21220. นางจุรีรักษแ กาญจนจันทรแ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21221. นางชนัฏตา ปนิตา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
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21222. นางผองศรี ภคูา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21223. นางสาวพวงเพชร ยาวไิชย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21224. นางนงลักษณแ โนราช โรงเรียนชุมชนบานเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21225. นางนิรมล ศรีเทพ โรงเรียนชุมชนบานเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21226. นางราตรี อินทํา โรงเรียนชุมชนบานเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21227. นางศิริวรรณ นนทแคลัง โรงเรียนชุมชนบานเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21228. นางศุภลักษณแ กะมะโน โรงเรียนชุมชนบานเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21229. นายถนัด พงษแขัน โรงเรียนชุมชนบานเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21230. นางปิๆนปนิัทธแ วงคแสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนบานดอนตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21231. นางสาวเกศรา หลวงทะ โรงเรียนชุมชนบานดอนตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21232. นางอํานวย นันทแชัย โรงเรียนชุมชนบานดอนตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21233. นางดารารัตนแ กาลปนิะ โรงเรียนชุมชนบานทุงชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21234. นางบานเย็น คําแฮ โรงเรียนชุมชนบานทุงชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21235. นางวาสนา ปานเงิน โรงเรียนชุมชนบานทุงชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21236. นายชนะชัย จิณะเสน โรงเรียนชุมชนบานทุงชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21237. นางทรงพร อินสองใจ โรงเรียนชุมชนบานเฟอืยลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21238. นางทศันียแ พงษแสุภษะ โรงเรียนชุมชนบานเฟอืยลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21239. นางอรพรรณ อินทะรังษี โรงเรียนชุมชนรัชดาภเิษกมิตรภาพที่ ๑๑๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21240. นางอําพล พงษแขัน โรงเรียนชุมชนรัชดาภเิษกมิตรภาพที่ ๑๑๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21241. นางจงจินตแ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21242. นางยุพเรศ ไชยอาย โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21243. นางจุฑามณี คําโน โรงเรียนชุมชนศิลาแลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21244. นางณัฐภาสแ ทะสี โรงเรียนชุมชนศิลาแลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21245. นางสาวชวนพศิ เพาะจะโปะฺ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21246. นางสาวสุพตัรา แสนนิทา โรงเรียนชุมชนศิลาแลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21247. นางสุวรรณี จิณไชย โรงเรียนชุมชนศิลาแลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21248. นายสุมิตร ไชยบญุเรือง โรงเรียนชุมชนศิลาแลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21249. นางพรรณี ประทมุ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ ๑๘๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21250. นางแสงมอญ ทศันไทย โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ ๑๘๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21251. นางอรทยั วงคแสอาด โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ ๑๘๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21252. นางอุบล กุลสุทธิ์ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ ๑๘๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21253. นายสุเมศ สรรพชาง โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ ๑๘๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21254. นายวฒิุไกร กาบปนิะ โรงเรียนไตรคามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21255. นางเข็มทอง คดงวน โรงเรียนไตรประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21256. นางสาวณัฐชยา อุมมี โรงเรียนไตรประชาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21257. นางจํารูญรัตนแ ธรรมสมบติั โรงเรียนไตรมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21258. นางนุชฎาพร เวยีงเกา โรงเรียนไตรราษฏรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
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21259. นางวรางคณา สังขแโชติ โรงเรียนไตรราษฏรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21260. นางศุกัญญา จันต฿ะวงศแ โรงเรียนไตรราษฏรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21261. นายสมควร มูลคํา โรงเรียนไตรราษฏรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21262. นายจักรพงศแ เนตรสุวรรณ โรงเรียนทานผูหญิงสงา อิงคุลานนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21263. นางประนอม อรุณานันทแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๘ (บานงอบ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21264. นางพชัรนันทแ วสุิทธิอ์ัมพร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๘ (บานงอบ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21265. นางพกิุล อินทะรังษี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๘ (บานงอบ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21266. นางสาวบณุฑริกา ทะสี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๘ (บานงอบ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21267. นายกฤษณะ ศรีชัย โรงเรียนบรรณโศภษิฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21268. นายธนกิจ ปานเรือง โรงเรียนบรรณโศภษิฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21269. นายโยธนิ ปะละสี โรงเรียนบรรณโศภษิฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21270. นางเกษศิรินทรแ แบงทศิ โรงเรียนบานกเง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21271. นางบวัวรรณ ตนะทพิยแ โรงเรียนบานกเง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21272. นางวไิลวรรณ มหานิล โรงเรียนบานกเง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21273. นางเสาวณียแ ทาวรรณ โรงเรียนบานกเง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21274. นางบษุบา ทองหอม โรงเรียนบานกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21275. นายจิระพงษแ คําวงคแ โรงเรียนบานกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21276. นายประดุจ คันทะสาร โรงเรียนบานกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21277. นายอนุพงคแ วงคแสวสัด์ิ โรงเรียนบานกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21278. นางสาวกรรณิกา สิทธวิงั โรงเรียนบานเกวต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21279. นางศิรินาถ สุวรรณ โรงเรียนบานขอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21280. นางธดิารัตนแ ปใ็นบญุ โรงเรียนบานขุนน้ํานาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21281. นางสาววชิราภรณแ จะเฮิง โรงเรียนบานขุนน้ํานาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21282. นางนิพร ทาวฮาย โรงเรียนบานเชียงแลนาทราย (คุรุราษฎรแรังสฤษฎแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21283. นางพชีานิกา ทองแพง โรงเรียนบานเชียงแลนาทราย (คุรุราษฎรแรังสฤษฎแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21284. นางสุดารัตนแ จันทรแเติม โรงเรียนบานดอนแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21285. นางสุพรรณี อินทํา โรงเรียนบานดอนแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21286. นายทศันแ ปานเรือง โรงเรียนบานดอนมูล (แงง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21287. นางสาวสุทนิ กุณรี โรงเรียนบานดอนมูล (ศิลาเพชร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21288. นายพนัส ฉายาวฒันแ โรงเรียนบานดอนมูล (ศิลาเพชร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21289. นางวไิลวรรณ มั่งค่ัง โรงเรียนบานดอนสบเปอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21290. นางธวลัรัตนแ ทะนิต฿ะ โรงเรียนบานดอยต้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21291. นางอํานวย บญุทวี โรงเรียนบานดอยต้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21292. นายสมเจต บญุทวี โรงเรียนบานดอยต้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21293. นางฟองคํา ตนะทพิยแ โรงเรียนบานถอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21294. นางสุภาพ อินต฿ะ โรงเรียนบานถอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21295. นายสัมพนัธแ เทแกว โรงเรียนบานถอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
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21296. นางจงรักษแ จันทรแทอง โรงเรียนบานทาคํ้า(ไตรราษฏรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21297. นางวไิลวรรณ ขัดขจร โรงเรียนบานทาคํ้า(ไตรราษฏรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21298. นางสุดาพร ลือชา โรงเรียนบานทาคํ้า(ไตรราษฏรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21299. นางวไิลวรรณ นันต฿ะ โรงเรียนบานทาวงัผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21300. นางประภาศรี ธนะขวาง โรงเรียนบานทาวงัผา (ประชารัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21301. นางยุวดี คันธะเรศยแ โรงเรียนบานทาวงัผา (ประชารัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21302. นางรัชนีกร เชี่ยวพานิช โรงเรียนบานทาวงัผา (ประชารัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21303. นางอนงคแ ภริาญคํา โรงเรียนบานทาวงัผา (ประชารัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21304. นางจันทรแหอม ตนภู โรงเรียนบานทุงกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21305. นางนงเยาวแ ทองทพิยแ โรงเรียนบานทุงกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21306. นายสุทศันแ อินต฿ะแสน โรงเรียนบานทุงกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21307. นางครองสิน นันต฿ะเสน โรงเรียนบานทุงเฮา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21308. นายจักราช ดีคําวงคแ โรงเรียนบานทุงเฮา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21309. นางสาหราย สิงหแธนะ โรงเรียนบานธาราบรรพต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21310. นางสาวศิริรัตนแ กเาวเีขียว โรงเรียนบานนาคอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21311. นางกรุณา เทแกว โรงเรียนบานนาฝุา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21312. นางถนอมศรี นันทแชัย โรงเรียนบานนาฝุา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21313. นายมนตรี สุทธหลวง โรงเรียนบานนาฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21314. นางกาญจนา จันต฿ะ โรงเรียนบานนาวงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21315. นางจันทนา เขื่อนธนะ โรงเรียนบานนาวงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21316. นางศุภวรรณ สุภา โรงเรียนบานนาวงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21317. นายบญุเรือง เตาสิงหแแกว โรงเรียนบานนาวงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21318. นายมนัส คําชั่ง โรงเรียนบานนาวงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21319. นางเจษฎาภรณแ ใบยา โรงเรียนบานนาหนุน ๑ - ปตุิราษฏรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21320. นางธนัยธรณแ เทพสุคนธแ โรงเรียนบานนาหนุน ๑ - ปตุิราษฏรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21321. นายชุมพล วชิา โรงเรียนบานนาหนุน ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21322. นางสรินยา ปในแปง โรงเรียนบานน้ําคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21323. นายรัชภมูิ มะโนฤทธิ์ โรงเรียนบานน้ําปใวพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21324. นางสาวศรีคาร แสนแขก โรงเรียนบานน้ําพิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21325. นางสุขิตา คําเขื่อน โรงเรียนบานน้ําพรุอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21326. นางสุธรีแ โคตรภกัดี โรงเรียนบานน้ําพรุอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21327. นายประเสริฐ ใชเด็ช โรงเรียนบานน้ําโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21328. นางชลาศัย จิณะสิทธิ์ โรงเรียนบานน้ําโมงปางสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21329. นางณัฐณิชา ธรรมราช โรงเรียนบานน้ําโมงปางสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21330. นายรุงโรจนแ ริเปกฺ โรงเรียนบานน้ําโมงปางสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21331. นางนันทแนภสั ชางเงิน โรงเรียนบานน้ํายาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21332. นางศศิมล สกุลไทยเทยีนชัย โรงเรียนบานน้ํายาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
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21333. นายสมัคร แสงวรรณธรีะ โรงเรียนบานน้ํายาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21334. นางสาวทบัทมิ โนจิตร โรงเรียนบานน้ํารีพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21335. นางสุดาพร ปะระมะ โรงเรียนบานน้ํารีพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21336. วเิชียร ถาวงศแ โรงเรียนบานน้ํารีพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21337. นางชุมพร จันทรแปนุะ โรงเรียนบานน้ําลักใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21338. นางปาริชาต ภมูิอรัญ โรงเรียนบานน้ําเลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21339. นายสาธนิ ปวนคํามา โรงเรียนบานน้ําเลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21340. นางสาวทศันียแ เจนจิจะ โรงเรียนบานน้ําสอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21341. นายปยิพล ยศศิริพนัธุแ โรงเรียนบานน้ําสอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21342. นางพกิุล วฒิุปใณณวฒันแ โรงเรียนบานน้ําออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21343. นางรุจิรา ผลรุง โรงเรียนบานน้ําฮาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21344. นางนฤมล ระงับเหตุ โรงเรียนบานบอหยวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21345. นางนุจิรา สุภา โรงเรียนบานบอหยวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21346. นางสาวดารารัตนแ กิติยะ โรงเรียนบานบอหยวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21347. นายวทิยา ธรุะอบ โรงเรียนบานบอหยวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21348. นางสาววภิาวี ศรีชัย โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21349. นางสุกานดา กรองทอง โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21350. นางเตือนใจ โนสุ โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21351. นางวงคแเพญ็ เหล็กเพชร โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21352. นางวภิาภรณแ อินแปง โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21353. นางศรีวรรณา ศรีหราย โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21354. นางสุภาพ สิทธวิงั โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21355. นางสุริยา ยศมงคล โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21356. นางฉลวย อนุเคราะหแ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21357. นางบญุประภา รัตนะประภา โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21358. นางปริญญา เนตรทพิยแ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21359. นางเรณู คําเทพ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21360. นางลอองรัตนแ สุวรรณแวโิชติ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21361. นางวไิลลักษณแ งามลํ้า โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21362. นางสมคิด จันทร โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21363. นางสาวจีระภา สุดใจ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21364. นางสาวพีชาณิกา ยาปใน โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21365. นางสุครอง นันทแลบ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21366. นางอารี วชัรธรรมรักษแ โรงเรียนบานปรางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21367. นายประดิษฐแ วงศแสุวรรณ โรงเรียนบานปอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21368. นางสาวพรพมิล ยอดแกว โรงเรียนบานปางกอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21369. นางรุงทวิา กิ่งกาน โรงเรียนบานปางแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
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21370. นายภเูมธ ชางเหล็ก โรงเรียนบานปางแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21371. นายวฒิุชัย ทาวฮาย โรงเรียนบานปางแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21372. นางสาวจินตนา ไชยชอฟาู โรงเรียนบานปางปกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21373. นายบญุญฤทธิ์ ปในกัน โรงเรียนบานปางปกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21374. นายศิริ ไชยชอฟาู โรงเรียนบานปางปกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21375. นางสารภี มูลจะคํา โรงเรียนบานปางยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21376. นายพานพนัชัย บางพาน โรงเรียนบานปางยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21377. นางวไลพร ปานเรือง โรงเรียนบานปาุลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21378. นางสาวจินดา ภมิาลยแ โรงเรียนบานเปยีงซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21379. นายจักรกฤษณแ อุปจักรแ โรงเรียนบานผักเฮือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21380. นายยุทธชัย วงศแบญุญานุวฒันแ โรงเรียนบานผักเฮือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21381. นายมานพ ขยายเสียง โรงเรียนบานผาน้ํายอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21382. นางนันทแสินี หลักคํา โรงเรียนบานผาเวยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21383. นายจรูญ ทาราทพิยแ โรงเรียนบานผาเวยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21384. นายนพดล ปงิยศ โรงเรียนบานผาหลัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21385. นายวทิยา ปในโน โรงเรียนบานผาหลัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21386. นางพวงมาลา ไชยสลี โรงเรียนบานพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21387. นายสุรินทรแ ตนะทพิยแ โรงเรียนบานพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21388. นายเสริม พาสุริยันตแ โรงเรียนบานพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21389. นายวเิชียร นันต฿ะ โรงเรียนบานพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21390. นางพชัราภรณแ ปนิทพิยแ โรงเรียนบานพราวกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21391. นางสาวนฤมล ตนภู โรงเรียนบานพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21392. นายคําหมั้น ไชยยะ โรงเรียนบานพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21393. นางสาวประกาย อุทมุพร โรงเรียนบานแพะกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21394. นายรัฐชวชิญแ นาระทะ โรงเรียนบานแพะกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21395. นางสายหยุด อินต฿ะ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21396. นางสาวสุเมธี ศิริ โรงเรียนบานยู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21397. นายวรีพงษแ รัตนพกิุล โรงเรียนบานยู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21398. นายไสว ตนะทพิยแ โรงเรียนบานยู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21399. นางกุลนิษฐแ คัญชิง โรงเรียนบานรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21400. นางณิชาภทัร ตุนใจ โรงเรียนบานรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21401. นางสาวนทีกานตแ พรหมรักษแ โรงเรียนบานรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21402. นางสาวบญุเรียม สุทธหลวง โรงเรียนบานรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21403. นายวชิาญ ใบยา โรงเรียนบานรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21404. นายสุวทิยแ สวนดอกไม โรงเรียนบานรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21405. นางสาวสุทนิ ปในทา โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21406. นายกิตติชัย พศิมร โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
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21407. นางจุฑามณี หานตระกูล โรงเรียนบานวงัวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21408. นายชูวทิยแ วทิยา โรงเรียนบานวงัวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21409. นายวรีพงษแ ชมภศัูกด์ิ โรงเรียนบานเวยีงสอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21410. นายทวิากร จิตอารี โรงเรียนบานสกาดใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21411. นางกัลยา ณ นาน โรงเรียนบานสบกอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21412. นางนลินี ฟาูสาร โรงเรียนบานสบกอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21413. นางนิลวรรณ พงศแธรีโชติกุล โรงเรียนบานสบกอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21414. นางพชัราภรณแ อําไพ โรงเรียนบานสบกอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21415. นางสาวทัยวรรณ สุทธการ โรงเรียนบานสบกอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21416. นางอรุณนาถ ทพิยแอุปถัมภแ โรงเรียนบานสบกอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21417. นายเสนอ นิลคง โรงเรียนบานสบกอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21418. นางปรานอม จินะสาม โรงเรียนบานสบขุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21419. นางสาวนิศากร ใจเฉลียว โรงเรียนบานสบขุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21420. นางอรพนิธแ คํารศ โรงเรียนบานสบขุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21421. นางเกวลิน จันต฿ะ โรงเรียนบานสบปนื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21422. นายพงศภคั วรภรัิกษแ โรงเรียนบานสบปนื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21423. นายสมควร เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบานสบปนื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21424. นางกรรัก พรมมิ โรงเรียนบานสบเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21425. นางอัจฉราภรณแ กิติวงศแ โรงเรียนบานสบเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21426. นายเพชร คําครุฑ โรงเรียนบานสบเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21427. นายวฒันศักด์ิ เทพเสน โรงเรียนบานสบเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21428. นางรัชฎาภรณแ ยานะ โรงเรียนบานสบสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21429. นายกัมพล ภมิาลยแ โรงเรียนบานสบสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21430. นายฉตัรมงคลชยั การินทรแ โรงเรียนบานสบหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21431. นายสมาน ยอดสาร โรงเรียนบานสบหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21432. นายชุนหวฒันแ หงษแศิลา โรงเรียนบานสวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21433. นายประทปี ธนะ โรงเรียนบานสวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21434. นางชนัญกานหแ ลุนพงษแ โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21435. นางดาวลัยแ ลําทา โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21436. นางรัชนีกร เทพกอม โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21437. นายชาตรี ระลึก โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21438. นางจุรีรัตนแ กอเกิด โรงเรียนบานสอเดนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21439. นางสาวกาญจนา ปในชู โรงเรียนบานสอเดนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21440. นางสาววรรณวไิล วงศแจันทรแ โรงเรียนบานสอเดนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21441. นางรจิตรา ลิมปไพบลูยแ โรงเรียนบานสะปใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21442. นายอุเทน วยิา โรงเรียนบานสะปใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21443. นางระร่ืน อิ่นแกว โรงเรียนบานสันเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
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21444. นางสาวมนรดา ธนะขวาง โรงเรียนบานสันเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21445. นายเดชา กาบคํา โรงเรียนบานสันเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21446. นายภาคภมูิ ไชยยศ โรงเรียนบานสันเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21447. นางเกวริน ทองอยู โรงเรียนบานสาน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21448. นางดวงวรรณแ เกษรมาลา โรงเรียนบานสาน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21449. นางนฤมล ขัติยะ โรงเรียนบานสาน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21450. นางพชันียแ จิตอารี โรงเรียนบานสาน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21451. นางพนูสุข ศรีอุทธวงศแ โรงเรียนบานสาน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21452. นางศุณีวรรณ อุดอาย โรงเรียนบานสาน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21453. นายวรีะ จันต฿ะวงศแ โรงเรียนบานสาน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21454. นายนิพนธแ มหานิล โรงเรียนบานเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21455. นายวทิยแ เฟยลุง โรงเรียนบานเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21456. สาคร สุวรรณโภค โรงเรียนบานหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21457. นายสวสัด์ิ ต฿ะผัด โรงเรียนบานหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21458. นางจันทรแทอง อวนศรีสุข โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21459. นางพกิุล จิณสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21460. นางสาวเครือจิตร ริเปกฺ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21461. นางสมพรรณ กอนคํา โรงเรียนบานหนองผุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21462. นายสถิตยแ อุทมุพร โรงเรียนบานหนองผุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21463. นายชูมั่น จินะแปง โรงเรียนบานหนาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21464. นายวทิยา ใจแกว โรงเรียนบานหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21465. นางสาวกานตแพชิชา ใหมกุละ โรงเรียนบานหวยฟอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21466. นางสาวจุฑามาศ เปยีงใจ โรงเรียนบานหวยฟอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21467. นางสาวธวุานันทแ สุวนาถ โรงเรียนบานหวยฟอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21468. นางพฒันา พทิกัษแสันติ โรงเรียนบานเหลาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21469. นายสุชาติ ปใตถมสิงหไชย โรงเรียนบานเหลาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21470. นายเสกสันตแ ขันทะสีมา โรงเรียนบานเหลาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21471. นางวลิาวลัยแ ไชยยศ โรงเรียนบานแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21472. นายนาเคนทรแ ใบยา โรงเรียนบานแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21473. นางนุษณี จันต฿ะวงคแ โรงเรียนปาุกลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21474. นางประไพพรรณ พุมพงษแ โรงเรียนปาุกลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21475. นางเพยีรคํา พลูสุข โรงเรียนปาุกลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21476. นางสาวราตรี วงศแไชย โรงเรียนปาุกลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21477. นางสาวอาภรณแ จิตรานนทแ โรงเรียนปาุกลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21478. นางสุดธดิา เตาสิงหแแกว โรงเรียนปาุกลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21479. นายดรุณ ไชยธวชั โรงเรียนปาุกลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21480. นางชลธชิา สุเมธวรรณ โรงเรียนพนาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
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21481. นางปาริชาต ขยายเสียง โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21482. นางพชัราภรณแ ศรีทพิยแ โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21483. นางพมิพแพรรณ สมทรา โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21484. นางมณีลักษณแ บอคํา โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21485. นางศิริพร นิจพพิฒันแพงศแ โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21486. นายเฉลิมชัย นิลคง โรงเรียนพระพทุธบาทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21487. นางสมศรี ธรรมราช โรงเรียนพฒันานิคมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21488. นายสุกิจ อิ่นแกว โรงเรียนพฒันานิคมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21489. นางเวณิกา กัลยาวงคแ โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21490. นางอุทมุภรณแ พมิพลิา โรงเรียนภคูาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21491. นายกฤษณพณ ศุภชัยวฒันแ โรงเรียนภคูาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21492. นายภญิโญ นันต฿ะเสน โรงเรียนภคูาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21493. นางปริศนา ปในกัน โรงเรียนมณีพฤกษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21494. นางจันทรา ผาแกว โรงเรียนริม-ปาุคาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21495. นางสดใส สวนยศ โรงเรียนริม-ปาุคาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21496. นายประสิทธิ์ บรูณศรี โรงเรียนริม-ปาุคาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21497. นางดารณี รินฤทธิ์ โรงเรียนไลออนสแบานหนองปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21498. นางชีวนั สวนดอกไม โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21499. นางเบญจมาศ ทบัทมิออน โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21500. นางสาวปณิดา ดอนดง โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21501. นางสาวศศิวมิล มะโนฤทธิ์ โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21502. นางสาวสมร ยาสาร โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21503. นายเฉลิมพล กวาวสิบสอง โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21504. นายพรีวฒิุ แสนนิทา โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21505. นายองคแการ วงคแเรือง โรงเรียนวรนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21506. นางดรุณี พรพมรักษแ โรงเรียนศรีสระวงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21507. นางนิ่มนวล กันทะ โรงเรียนศรีสระวงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21508. นางพศิมร ปริกเพชร โรงเรียนศรีสระวงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21509. นายสุรเดช วรรณวตัร โรงเรียนศรีสระวงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21510. นางดอกปิๆน สมศรี โรงเรียนสกาดพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21511. นางนภสร บญุสิงหแ โรงเรียนสกาดพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21512. นางสาวสุนทรา รัตนประภา โรงเรียนสกาดพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21513. นางระนอง ทองสุข โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21514. นางสาวจารึก ลําเลา โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21515. นางสาวอภญิญา ซอระสี โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21516. นายพฒันวชิญแ พงษแนรินทรแ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21517. นายยุทธนา สุนทร โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
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21518. นายกรธนวฒันแ วงัแสง โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21519. นางพรรณิกา ปใญญาภู โรงเรียนสหราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21520. นายประสิทธิ์ แสนคําแพ โรงเรียนสหราษฏรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21521. นางขนิษฐา ใบยา โรงเรียนแสนทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21522. นางละมัย เนตรวรีะ โรงเรียนแสนทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21523. นางสาวภทพร หวงประชากิจ โรงเรียนหมอมเจาเจริญใจ จิตรพงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21524. นางสาววนัทพิยแ จิตอารี โรงเรียนหมอมเจาเจริญใจ จิตรพงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21525. นางปวณีา บวัอิ่น โรงเรียนอนุบาลสุภาพวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21526. นางกัลยา ทองสันทแ โรงเรียนอนุบาลสุภาพวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21527. นายจรัญ พงศแธรีโชติกุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21528. นายสมเร็จ อุดแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21529. นางสุภาพ รัตนประภา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21530. นายนิยม ฝใ็นพรหมมินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21531. นายอนันตแ เล้ียงเพช็ร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒
21532. นางฐิตารียแ บญุมี โรงเรียนเขตการทางสงเคราะหแ๕ (ไตรคามสิทธศิิลป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21533. นางบญุสอน คิดรัมยแ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะหแ๕ (ไตรคามสิทธศิิลป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21534. นางผกานันทแ สรอยศิริกุล โรงเรียนเขตการทางสงเคราะหแ๕ (ไตรคามสิทธศิิลป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21535. นางภคัวรรณ กมลบรูณแ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะหแ๕ (ไตรคามสิทธศิิลป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21536. นางสาวศุภวรรณ หาญสุวรรณ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะหแ๕ (ไตรคามสิทธศิิลป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21537. นางสุนทรี ทพัขวา โรงเรียนเขตการทางสงเคราะหแ๕ (ไตรคามสิทธศิิลป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21538. นายชาญวทิยแ วงศแลีธรีะกิจ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะหแ๕ (ไตรคามสิทธศิิลป) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21539. นางชนันพฒันแ รัตนแนนทแ โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21540. นางดาราพร ทองคํา โรงเรียนชุมชนบานหวัววั (ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21541. นางบวัชุม ชาญประโคน โรงเรียนชุมชนบานหวัววั (ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21542. นางสาวกฤติญา เกยมณี โรงเรียนชุมชนบานหวัววั (ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21543. นางอํานวยพร อันแสน โรงเรียนชุมชนบานหวัววั (ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21544. นางผกาทพิยแ เสรีวฒันแ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21545. นางรัตติกาล สังคะรัมยแ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21546. นางสาวสุทนิ พทุไธสง โรงเรียนไตรคามสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21547. นางดวงเดือน ฉาไธสง โรงเรียนไตรภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21548. นางนภาพร สระประเทศ โรงเรียนไตรภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21549. นางพาชื่น ศิริเดชมงคลกุล โรงเรียนไตรภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21550. นางพศิมัย สหวงษแ โรงเรียนไตรภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21551. นายปกรณแ ศักด์ิปกรณแกานตแ โรงเรียนไตรภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21552. นายแมน ศรีสันติธรณแ โรงเรียนไตรภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21553. นายวชัรินทรแ สุขรัตนแ โรงเรียนไตรภมูิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21554. นางปิๆนทอง ประสงคแทรัพยแ โรงเรียนไตรมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21555. นายวสิิษฐแ ชัยสมัคร โรงเรียนไตรมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21556. นายทองดี อาจทวกีุล โรงเรียนไตรมิตรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21557. นางบศุราทพิยแ สุขรอด โรงเรียนโนนสวรรคแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21558. นางสมจิตร เมยไธสง โรงเรียนโนนสวรรคแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21559. นางสุชญา ภะคะโต โรงเรียนบานกระเด่ือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21560. นางสุดา ปใญญารัมยแ โรงเรียนบานกระโดนกะลันทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21561. นางอุษณียแ ไชยศรีรัมยแ โรงเรียนบานกระโดนกะลันทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21562. นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล โรงเรียนบานกระโดนกะลันทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21563. นางศิริวรรณ ประคองใจ โรงเรียนบานกระสัง (หรุนราญฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21564. นางอรุณลักษณแ พนัธุแยุรา โรงเรียนบานกระสัง (หรุนราญฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21565. นางชนกานตแ พทุไธวฒันแ โรงเรียนบานกลันทาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21566. นายกณวรรธนแ จอมไธสง โรงเรียนบานกลันทาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21567. นางสุชีรา พรมทองพนัธแ โรงเรียนบานกวางงอย "รัฐราษฏรแอํานวยวทิยแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21568. นางอําภา บรุาสิทธิ์ โรงเรียนบานกวางงอย "รัฐราษฏรแอํานวยวทิยแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21569. นางจิราภรณแ ศุภนรากร โรงเรียนบานโกรกขี้หนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21570. นางประพณิ พจนพงศแ โรงเรียนบานโกรกขี้หนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21571. นางสุภาพร เวชการกุล โรงเรียนบานโกรกขี้หนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21572. นางสมใจ ปรางชัยภมูิ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21573. นายธนัช เสนาวงษแ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21574. นายสมชาย ทนปรางคแ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21575. นายสนอง สดไสยแ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21576. นางคําเพยีง ไขสุข โรงเรียนบานโคกกลางอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21577. นางละมอม อินทะกนก โรงเรียนบานโคกกลางอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21578. นางสาวอัจฉรา จันทรแคง โรงเรียนบานโคกกลางอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21579. นางรวงรัตนแ ภริมรัมยแ โรงเรียนบานโคกขามโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21580. นายวญิโู ชาญชาติ โรงเรียนบานโคกขามโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21581. นางกัลยาณี นุชสาย โรงเรียนบานโคกเปราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21582. นายสุวฒันแ เครือบคนโท โรงเรียนบานโคกเปราะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21583. นางฉัฐธยานแ สุวรรณศรีทวี โรงเรียนบานโคกระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21584. นางณัฐฌา อดุลยแสุข โรงเรียนบานโคกระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21585. นายสนอง วเิศษนคร โรงเรียนบานโคกระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21586. นางเตือนจิต นาราช โรงเรียนบานโคกระกานัอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21587. นายพษิณุ คามวาสี โรงเรียนบานโคกระกานัอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21588. นางสมบติั ชัชวาลยแ โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21589. นางสาวบรรจง แขรัมยแ โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21590. นายจารุกิตต์ิ คงลี โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21591. นายมงคล สทานพล โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑



585

21592. นายออมสิน จรูญรักษแ โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21593. นางภคมน ศรีธรรมา โรงเรียนบานโคกวดัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21594. นางแกวตา เติมงาม โรงเรียนบานโคกสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21595. นางประกิจ ใจกลา โรงเรียนบานโคกสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21596. นางพรทพิยแ ศรีผดุง โรงเรียนบานโคกสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21597. นางรังสี เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบานโคกสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21598. นายสุริยา พวงมาลัย โรงเรียนบานโคกสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21599. นายพทิกัษแ สมพรอม โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21600. นางโชติรส ปยุะโท โรงเรียนบานโคกสะอาดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21601. นางสาวสมถวลิ หาระภมูิ โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21602. นายปณิธาน แจมแจง โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21603. นายสมบรูณแ ทานนทแ โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21604. นางจุฑาภรณแ สิบทศันแ โรงเรียนบานโคกหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21605. นายสมกิจ อาจจุฬา โรงเรียนบานโคกหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21606. นายกิตตแประพัฒนแ พรุิณหแ โรงเรียนบานโคกใหมหนองสรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21607. นางธนกร อุบลดิลกวงศแ โรงเรียนบานชอผกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21608. นางภทัรา นาคินชาติ โรงเรียนบานชอผกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21609. นางสังวาลยแ นิลวรรณแ โรงเรียนบานชอผกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21610. นายชัยรัตนแ ชวนรัมยแ โรงเรียนบานซําแฮด (นักศึกษาประชานุสรณแ๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21611. นายพทัยา ทวยเศษ โรงเรียนบานซําแฮด (นักศึกษาประชานุสรณแ๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21612. นางจารุวรรณ ราชศิลา โรงเรียนบานดงกะทงิมิตรภาพอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21613. นางเพชลี โสภาพล โรงเรียนบานดงกะทงิมิตรภาพอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21614. นายอดิศร ทพิยแมาศโกมล โรงเรียนบานดงกะทงิมิตรภาพอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21615. นางอรุณรัตนแ นนัทะชาติโชติหรัิญ โรงเรียนบานดงเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21616. นางธนวรรณ ใจกลา โรงเรียนบานดอนหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21617. นายถนอม แกวแจมจันทรแ โรงเรียนบานดอนหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21618. นางวงเดือน พนูไชย โรงเรียนบานดอนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21619. นางสาวนัยนา ประวรรณรัมยแ โรงเรียนบานดอนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21620. นายกมลศิลป มีตุวงศแ โรงเรียนบานดอนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21621. นางวนัเพญ็ ยุทธเกง โรงเรียนบานตลาดควาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21622. นางวภิสัรา ศรนารายณแ โรงเรียนบานตลาดควาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21623. นางสมพร เสนาะเสียง โรงเรียนบานตลาดควาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21624. นางทองนาค หมายบญุ โรงเรียนบานตลาดชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21625. นางวจิิตรา ธรีะวทิยาภรณแ โรงเรียนบานตลาดชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21626. นางอัปสร เหลาคม โรงเรียนบานตลาดชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21627. นายชัชวาลยแ ธรีะวทิยาภรณแ โรงเรียนบานตลาดชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21628. นางกัลยา รัตนวรรณ โรงเรียนบานตลาดโพธิ ์"ศรีตลาดโพธิ์" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21629. นางเครือวรรณ บรุาสิทธิ์ โรงเรียนบานตลาดโพธิ ์"ศรีตลาดโพธิ์" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21630. นางชนัญญา สมานมาก โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21631. นางปรุงจิต วงศแทมิารัตนแ โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21632. นางสุพตัรา กิติพนัธแ โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21633. นายวเิชียร มูลสิน โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21634. นางชัชฎาภรณแ ทวชีาติ โรงเรียนบานตะโกตาเนตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21635. นางดาวเรือง สะเลิศรัมยแ โรงเรียนบานตะโกตาเนตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21636. นางเพยีงพร แกนชัยภมูิ โรงเรียนบานตะโกตาเนตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21637. นางราตรี ผาบตุรา โรงเรียนบานตะโคงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21638. นางอุบลรัตนแ พรหมเอาะ โรงเรียนบานตะโคงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21639. นายชาตชัย ศรีกมลานนทแ โรงเรียนบานตาเหล็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21640. นายเทวนั ทพิยแกระโทก โรงเรียนบานตาเหล็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21641. นายสมศักด์ิ อั้นภกัดี โรงเรียนบานตาเหล็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21642. นางเกศวรรณ พลเดช โรงเรียนบานตาเหล็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21643. นางสาวชอชะบา ลือนาม โรงเรียนบานตูบชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21644. นางสาวพรวรินทรแ สําเริงรัมยแ โรงเรียนบานตูบชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21645. นางสิริกาญจนแ ธญัโรจนแวรภทัร โรงเรียนบานตูบชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21646. นายศักด์ิ ซารัมยแ โรงเรียนบานตูบชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21647. นางทชัชากร หนิทองคํา โรงเรียนบานตูมหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21648. นางภาวณีิ ศรีสงา โรงเรียนบานถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21649. นางสาวสุขสันตแ สายแสง โรงเรียนบานถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21650. นายณธพงษแ ผลแกว โรงเรียนบานถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21651. นางศิริลักษณแ มีสุข โรงเรียนบานทองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21652. นางจินตนา ประทปีรัมยแ โรงเรียนบานแทนพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21653. นางสนธยา งามดี โรงเรียนบานแทนพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21654. นางสาวสะอาด ตาชูชาติ โรงเรียนบานแทนพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21655. นายธรีะนันทแ มั่นยืน โรงเรียนบานแทนพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21656. นางศรีทอง ทานนทแ โรงเรียนบานแทนพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21657. นางเจนจิรา กัลยา โรงเรียนบานนากลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21658. นางธนพร คิมรัมยแ โรงเรียนบานนากลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21659. นางมณีวลัยแ เยี่ยมมโน โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21660. นางสมาพร แสนเจ฿ก โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21661. นางสุดใจ ทมุโคตร โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21662. นางสุทธา ละมุล โรงเรียนบานบริหารชนบท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21663. นางสาวศุภานิช กันสุมาโส โรงเรียนบานบมุะขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21664. นางสุกัลยา โพธงิาม โรงเรียนบานบมุะขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21665. นายบารมี ศรีรักษา โรงเรียนบานบมุะขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21666. นางกรรณิการแ จุระยา โรงเรียนบานบหุนองเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21667. นางชญานิศ บอไทย โรงเรียนบานบหุนองเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21668. นางประกอบ ชํานาญรัมยแ โรงเรียนบานประคอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21669. นายสุเทพ ชัชวาลวบิลูกิจ โรงเรียนบานประคอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21670. นางสาวสํารวม คงสืบชาติ โรงเรียนบานประคอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21671. นายเรืองชาญ งามชื่น โรงเรียนบานปรุบมุะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21672. นางนุชนาถ คอนรัมยแ โรงเรียนบานปใญจคาม (เรียนติสสวงศแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21673. นายกิตติพนัธแ สิบทศันแ โรงเรียนบานปใญจคาม (เรียนติสสวงศแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21674. นายธงชัย ปใกกาเวสูง โรงเรียนบานปใญจคาม (เรียนติสสวงศแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21675. นางวลิาวณัยแ กฤษณสุวรรณ โรงเรียนบานฝใงงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21676. นายอดิศร วงษแขันธแ โรงเรียนบานฝใงงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21677. นางบญุพา อาญาเมือง โรงเรียนบานพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21678. นางพชัรนันทแ ดาราสวาง โรงเรียนบานพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21679. นางลัดดา ศิริเวชกุล โรงเรียนบานพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21680. นางกัลยาณี วชิัยรัมยแ โรงเรียนบานโพธิด์อนหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21681. นางโยษติา สูสุข โรงเรียนบานโพธิด์อนหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21682. นางวนัปภชั สุขเสริม โรงเรียนบานโพธิด์อนหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21683. นางอําไพ สิริจรรยาบรรณ โรงเรียนบานโพธิด์อนหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21684. นายบญุรุง จันทวงษแวาณิชยแ โรงเรียนบานโพธิด์อนหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21685. นายสาธร สุขสมบรูณแ โรงเรียนบานโพธิด์อนหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21686. นางสมควร ประทาน โรงเรียนบานมวงโนนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21687. นางอรปรียา บญุเชิญ โรงเรียนบานมวงโนนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21688. นางประไพ ทบัสุลิ โรงเรียนบานมวงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21689. นายศักรินทรแ ทบัสุลิ โรงเรียนบานมวงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21690. นายพนิน ไทยยิ่ง โรงเรียนบานมวงหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21691. นางสุดาพร ทวสุีข โรงเรียนบานมวงหนองบอนสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21692. นางสุรียแ คงนาค โรงเรียนบานมวงหนองบอนสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21693. นายทองพนู วหิกเหนิ โรงเรียนบานมวงหนองบอนสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21694. นายวศิิษฐ สายจันทรแหอม โรงเรียนบานมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21695. นางประนอม แดงงาม โรงเรียนบานมาบสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21696. นางนัยนา พวงมาลัย โรงเรียนบานเมืองยาง(เอีย่มโอภาสประชานุกลู) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21697. นายปรัชญา ชาติประสพ โรงเรียนบานเมืองยาง(เอีย่มโอภาสประชานุกลู) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21698. นางรุจิรา ชัยวทิยแวรกุล โรงเรียนบานยาง "คุรุราษฏรแรังสรรคแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21699. นายชาญยุทธิ์ นาตะสุต โรงเรียนบานยาง "คุรุราษฏรแรังสรรคแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21700. นายทนิกร แทนสูงเนิน โรงเรียนบานยาง "คุรุราษฏรแรังสรรคแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21701. นายบญุมา บอไทย โรงเรียนบานยาง "คุรุราษฏรแรังสรรคแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21702. นายพชิญแ ศรีแกว โรงเรียนบานยาง "คุรุราษฏรแรังสรรคแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21703. นางกชญาภา พนัธแภมูิ โรงเรียนบานรมไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21704. นายทนงศักด์ิ พรหมบตุร โรงเรียนบานรมไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21705. นางสุมิตรา พสุิทธิธ์นภทัรแ โรงเรียนบานรวมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21706. นางจรูญศรี วรจันทรแ โรงเรียนบานลุงมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21707. นางทวิาพร ธนานุกูล โรงเรียนบานลุงมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21708. นางอภนัตรี คะเณวนั โรงเรียนบานลุงมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21709. นางบษุพร โตหนึ่ง โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21710. นางสาวสมมาศ หาสูง โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21711. นางสาวสุภัทราภรณแ สุขหนา โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21712. นายยุทธพงษแ ประสีระเตสัง โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21713. นายสุทศันแ ขันธแหงษแ โรงเรียนบานวานเขื่อนคอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21714. นายสุวชัร สะเทงิรัมยแ โรงเรียนบานสนวน "ศิริมงคลวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21715. นางสาวสมใจ ประสงคแดี โรงเรียนบานสมสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21716. นางเกยูร ดวงภกัดีรัมยแ โรงเรียนบานสระเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21717. นางสาวรัสรินทรแ เสนารถรัฐพงศแ โรงเรียนบานสระคูณ "สิริทศันแประชาสรรคแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21718. นางสาวสมล้ิม สะเมนรัมยแ โรงเรียนบานสระคูณ "สิริทศันแประชาสรรคแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21719. นายวรีะชัย วเิศษสัตยแ โรงเรียนบานสระส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21720. นางยุพา ศรีทองเติม โรงเรียนบานสวายสอ (ประชาบรูณะ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21721. นางวมิะลา อาภรณแรัมยแ โรงเรียนบานสวายสอ (ประชาบรูณะ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21722. นางสาวอัจจิมา พนัธแพงษแ โรงเรียนบานสวายสอ (ประชาบรูณะ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21723. นางสําเนียง กุงไธสง โรงเรียนบานสวายสอ (ประชาบรูณะ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21724. นางน้ําผ้ึง พชิัยกาล โรงเรียนบานสารภี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21725. นางรุจินันทแ สาระคร โรงเรียนบานสารภี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21726. นายบญัชา บญุรอดรัมยแ โรงเรียนบานสารภี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21727. นางธนพร ทรงรัมยแ โรงเรียนบานสารภี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21728. นายปราศรัย อราม โรงเรียนบานสําโรงโคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21729. นางจุรียแพร เติมทรัพยแ โรงเรียนบานสําโรงโนนเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21730. นางอารี ไชยหงษแ โรงเรียนบานสําโรงโนนเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21731. นางอําพร อินกะสังขแ โรงเรียนบานสําโรงโนนเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21732. นางปทติตา ไชยสงคราม โรงเรียนบานส่ีเหล่ียมนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21733. นางสกุลทพิยแ ตังเทพประสิทธิ์ โรงเรียนบานส่ีเหล่ียมนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21734. นางเบญจวรรณ บรูณพนัศักด์ิ โรงเรียนบานเสม็ดโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21735. นางพรทพิยแ สายแวว โรงเรียนบานเสม็ดโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21736. นางพชัรี จันทกุล โรงเรียนบานเสม็ดโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21737. นางพชัรี บญุพรอม โรงเรียนบานเสม็ดโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21738. นางเหรียญทอง เสารแทอง โรงเรียนบานเสม็ดโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21739. นายกนก ดีมี โรงเรียนบานเสม็ดโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21740. นางสาวรัชนวีรรณ แคนตะ โรงเรียนบานแสลงพนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21741. นางสุธน กาวไธสง โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21742. นายเจริญ สาลีรัมยแ โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21743. นางสมศรี บรุาคร โรงเรียนบานหนองคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21744. นายรังสิต วรรณโกษติยแ โรงเรียนบานหนองคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21745. นางเพญ็ประภา ชํานิสุทธิ โรงเรียนบานหนองซอแซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21746. นางเสาวณิต ชมภบูตุร โรงเรียนบานหนองเฒากา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21747. นายพรีะศักด์ิ ศรีพริิยกุล โรงเรียนบานหนองเฒากา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21748. นางธญัญลักษณแ ศรีอินทรแ โรงเรียนบานหนองโดนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21749. นางสาวกรรณิการแ ทพัขวา โรงเรียนบานหนองโดนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21750. นางสาวชลีพร ตาทอง โรงเรียนบานหนองโดนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21751. นางสุวชิา โพธิว์เิศษ โรงเรียนบานหนองโดนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21752. นายผจญ โพธิว์เิศษ โรงเรียนบานหนองโดนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21753. นางจุฬารัตนแ กายไธสง โรงเรียนบานหนองตราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21754. นายวคูิณ สุคํา โรงเรียนบานหนองตราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21755. นางจรรยา เกาประโคน โรงเรียนบานหนองตราดนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21756. นางจีรวฒันแ มนุษยแชาติ โรงเรียนบานหนองตราดนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21757. นายสุวฒันแ รัตนดี โรงเรียนบานหนองตราดนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21758. นายสุรศักด์ิ คติพงศแธาดา โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21759. นางลักษณศรี มนเพยีรจันทรแ โรงเรียนบานหนองตาดนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21760. นางอาภรณแ หมั่นกิจ โรงเรียนบานหนองตาดนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21761. นายประกิจ อารมรัมยแ โรงเรียนบานหนองทะลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21762. นายประมาณ มั่นแสง โรงเรียนบานหนองทะลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21763. นางจิริรัชกุล เปไธสง โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21764. นางพนารัตนแ แสงดี โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21765. นางวชิรารัตนแ พฒันแธนกฤษศิริ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21766. นางสาววภิาพร รัตนรุงโรจนแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21767. นายวเิชียร สืบเพง็ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21768. นางทพิยแสุดา ละมุล โรงเรียนบานหนองบวัโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21769. นางอรอินทรแ โพธธิา โรงเรียนบานหนองบวัโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21770. นางแจมใส ชูเกียรติพงศแ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21771. นางธญัญารัตนแ กะสินรัมยแ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21772. นางอรลักษณแ ปรัชญาศาสตรแ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21773. นางศิริวรรณ สําเริงรัมยแ โรงเรียนบานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21774. นางวรรณี ปะลุวนัรัมยแ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21775. นางอัมพกิา สระโกฏิ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21776. นางลอบ รักษาวงษแ โรงเรียนบานหนองพะอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21777. นางราตรี จันทรแหอม โรงเรียนบานหนองเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21778. นายวชิัย ชินศิริพนัธุแ โรงเรียนบานหนองเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21779. นายศราวฒิุ แกวทาสี โรงเรียนบานหนองเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21780. นางประทปี ดานแกว โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21781. นางภทัรภร โชครัมยแ โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21782. นางรพพีรรณ รัตนชีวพงศแ โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21783. นายไพบลูยแ รัตนชีวพงศแ โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21784. นางถนอมจิตร สําเร็จรัมยแ โรงเรียนบานหนองมะเขือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21785. นางนวพร วรรณโกษติยแ โรงเรียนบานหนองมะเขือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21786. นางสาวอภญิญา ศรีวงศแยาง โรงเรียนบานหนองมะเขือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21787. นายวรีศักด์ิ ราชสีหแ โรงเรียนบานหนองมะเขือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21788. นางกัญญาภทัร สามิบติั โรงเรียนบานหนองมะคาแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21789. นางมณทกานตแ เจียมรัมยแ โรงเรียนบานหนองมะคาแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21790. นางสุนทรี ภาพนอก โรงเรียนบานหนองมะคาแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21791. นางจตุรพร แสงทวสุีข โรงเรียนบานหนองมันปลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21792. นางสุรางคแ ลีประโคน โรงเรียนบานหนองมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21793. นายนพนรรจแ เติมทรัพยแ โรงเรียนบานหนองมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21794. นายวรีชัย พมิพแสันตแ โรงเรียนบานหนองระนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21795. นางกัลยา เวยีงนนทแ โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21796. นางมัณฑนา แสมรัมยแ โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21797. นายวชิิต ละมุล โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21798. นายประเสริฐ สําเรียนรัมยแ โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21799. นางคัมภรีพรรณ ศรีวรีะพนัธแ โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21800. นายอุดร กิ่งวชิิต โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21801. นางรุจิกร ญาณโยธนิ โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21802. นางอนุรี ดีรัมยแ โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21803. นายยิ่ง ประโกสันตัง โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21804. นางกาญจนาพร สิรัมยแ โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21805. นางวไิล เสลานอก โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21806. จ.ส.อ.วรีะ ชุดพมิาย โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21807. นางมยุรี ชัยสมัคร โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21808. นางสาวบณัฑิตา ตะวนัหะ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21809. นางสาวศรีภสัสร เกรัมยแ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21810. นายชนาวฒิุ ทรงรัมยแ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21811. นางเพญ็ศิริ ล้ิมโสภณ โรงเรียนบานหวยศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21812. นางรัตนาพร ตุพมิาย โรงเรียนบานหวยศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21813. นายประเสริฐ สุทธสิน โรงเรียนบานหวยศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21814. นางจารุวรรณ ตอนสันเทยีะ โรงเรียนบานหวัสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21815. นายประดิษฐแ ไชยสงคราม โรงเรียนบานหวัสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21816. นายอรุณ ทรงแสงจันทรแ โรงเรียนบานหวัสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21817. นายสุรศักด์ิ ปิๆนเพชร โรงเรียนบานหวัสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21818. นางกาพยแแกว อาจทวกีุล โรงเรียนเบญจคามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21819. นางสุภาภรณแ โพธิภ์กัดีกุล โรงเรียนเบญจคามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21820. นางอํานวย แสนธิ โรงเรียนประกาศธรรมคุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21821. นางจรรยา กุลสุทธชิัย โรงเรียนประกาศธรรมคุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21822. นางกัลสุดา จันนพคุณ โรงเรียนประชาสวสัด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21823. นางจุรีรัตนแ แกวอําไพ โรงเรียนประชาสวสัด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21824. นางธติิพรรณแ บํารุงกุลพพิฒันแ โรงเรียนประชาสวสัด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21825. นายลําปาง อยูพวง โรงเรียนประชาสวสัด์ิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21826. นางพรรณนพชั จริยากุลวงศแ โรงเรียนพระครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21827. นางสุภาพร อยูแทกุล โรงเรียนพระครูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21828. นางกัญญาภคั วารี โรงเรียนมหดิลอนุสรณแ (สันติภาพพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21829. นายพงษแศักด์ิ วงศแทองเจริญ โรงเรียนมหดิลอนุสรณแ (สันติภาพพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21830. นางกล่ินแกว ทะสุนทร โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21831. นางดวงจันทรแ ชุบรัมยแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21832. นางธนวรรณ สนโศรก โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21833. นางปาริชาติ วาปโีส โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21834. นางพศิมัย นพคุณ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21835. นางเพญ็ศรี มะนิตรัมยแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21836. นางภริตพร นวลเทา โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21837. นางภทัราณี จารุทรัพยแสดใส โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21838. นางภาณุรักษแ สีหาคลัง โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21839. นางมณีรัตนแ ศรจันทรแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21840. นางมนทกานตแ ดาทอง โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21841. นางเมทนิี ราชวงศแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21842. นางรวงทอง ศรีศุภมิตร โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21843. นางลมัย ปจิจะโร โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21844. นางลําเพยพรรณ พมิพแจันทรแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21845. นางสมพศิ หมวดประโคน โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21846. นางสาวจิตรลัดดา กุศลเสถียร โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21847. นางสาวปภัสนันทแ ลาวลัยแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21848. นางสาวพรรณี อุตรรัมยแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21849. นางสาวภาริณี วรรณทวี โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21850. นางสาวมะลิ ทนกระโทก โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21851. นางสาววรลักษณแ กีรัตนแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21852. นางสาววนัทนา แผวพลสง โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21853. นางสาวอนงคแ คอนรัมยแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21854. นางสาวอาภากร สุวรรณพนัธแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21855. นางสุรัชวดี พริิยะตระกูล โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21856. นางสุรียแรักษแ ปล้ืมกมล โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21857. นางอัญชิสา ยืนยง โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21858. นางอุไรวรรณ ธนูศร โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21859. นายวรัิช หมวดประโคน โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21860. นายวฒิุนันทแ ดาทอง โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21861. นายสมจิตร เวยีงใต โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21862. นางสาวสุภารัตนแ เหลืองรัตนวมิล โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21863. นายสมบติั พมิพแจันทรแ โรงเรียนมารียแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21864. นางสาวศรีประภา แจงไธสง โรงเรียนรวมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21865. นางอรชร สมพรอม โรงเรียนรวมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21866. นายวนิัย นัยศิริธนาวงศแ โรงเรียนรวมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21867. วาที่ร.ต.คณาพจนแ พสุิทธิธ์นภทัรแ โรงเรียนรวมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21868. นายวรวทิยแ บญุหนัก โรงเรียนรวมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21869. นางนวลพรรณ ประกอบมิตร โรงเรียนเรืองทองสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21870. นางถาวร ชุนไธสง โรงเรียนวดัขี้ตุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21871. นายสุจิน ประจํา โรงเรียนวดัโคกลาม "สิริประภาวชิาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21872. นางวราพรณแ พมิพและมาศ โรงเรียนวดัโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21873. นางศศิกาญจนแ เพลินบญุ โรงเรียนวดัโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21874. นางสุพชิา ศรีสวาท โรงเรียนวดัโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21875. นายสุริยา ศิริสอน โรงเรียนวดัโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21876. นางสาวปราณี แซโซ โรงเรียนวดัโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21877. นายสมเกียรติ เกษมลักษณแ โรงเรียนวดัชัยมงคลปราสาทวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21878. นางอรประไพ แผวพลสง โรงเรียนวดัโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21879. นายคณิต วงศแไพศาลสิริกุล โรงเรียนวดับานกะชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21880. นางสาวสิรกาญจนแ สาริกุล โรงเรียนวดับานกะหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21881. นายจีระ ซอนกล่ิน โรงเรียนวดับานกะหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21882. นางนฤมล ศรีโกตะเพชร โรงเรียนวดับานโคกซาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21883. นางชุติมา ทรัพยแอุดม โรงเรียนวดับานถลุงเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21884. นางนฤภร พรหมบตุร โรงเรียนวดับานถลุงเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21885. นางสาวจรรยาพร นครแสน โรงเรียนวดับานถลุงเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21886. นางกิตติยา ปาลกวงศแ โรงเรียนวดับานบลัลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21887. นายอดิศักด์ิ กัลยา โรงเรียนวดับานบลัลังกแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21888. นางประกอบ เพชรสุวรรณ โรงเรียนวดับานบลัลังกแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21889. นายพฒันพงษแ สายเพช็ร โรงเรียนวดับานบโุพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21890. นางศิริกาญจนแ บตุรศรี โรงเรียนวดับานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21891. นายสนิท รมศรีสุภคั โรงเรียนวดับานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21892. นายวรานนทแ กระสินรัมยแ โรงเรียนวดับานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21893. นางกุญญณันฐแ รัตนาประสิทธิ์ โรงเรียนวดับานปลัดปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21894. นางสาววารุณี ดวงประทปี โรงเรียนวดับานปลัดปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21895. นางสุชาลินี วงศแมนัสนันทแ โรงเรียนวดับานปลัดปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21896. นางสุนันทา แกวอุนเรือน โรงเรียนวดับานปลัดปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21897. นางสุนันทา ไพรสินธุแ โรงเรียนวดับานปลัดปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21898. นายวชิชา กล่ินวงศแ โรงเรียนวดับานปลัดปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21899. นางพชิญา อุมรัมยแ โรงเรียนวดับานเมืองดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21900. นางสาวพรพมิล กมลบรูณแ โรงเรียนวดับานเมืองดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21901. นางขวญัเนตร บตัรรัมยแ โรงเรียนวดับานเมืองฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21902. นางบญัญัติ ประจันบาล โรงเรียนวดับานเมืองฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21903. นางเพญ็พรรณ เติมฤทธกิุล โรงเรียนวดับานเมืองฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21904. นางวรีวรรณ ชํานาญวาด โรงเรียนวดับานเมืองฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21905. นายสมชัย เติมฤทธกิุล โรงเรียนวดับานเมืองฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21906. นายประกิจ แฟมไธสง โรงเรียนวดับานเมืองฝาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21907. นางอัญธยิา ทองสุข โรงเรียนวดับานเยยสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21908. นางกิ่งแกว นกโยธนิ โรงเรียนวดับานสวายสอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21909. นายชูชีพ พลทามูล โรงเรียนวดับานสวายสอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21910. นายววิฒันแ จันทรแสองศรี โรงเรียนวดับานสวายสอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21911. นางกัลยา แกวหลอ โรงเรียนวดับานสะแกซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21912. นางนิรชร ทรงบรรพต โรงเรียนวดับานสะแกซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21913. นางบงัอร อามาตยแเสนา โรงเรียนวดับานสะแกซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21914. นางเบญ็โจ โคมารัมยแ โรงเรียนวดับานสะแกซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21915. นางประนอม พนิิจมนตรี โรงเรียนวดับานสะแกซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21916. นางวนัเพญ็ อินโท โรงเรียนวดับานสะแกซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21917. นางสมพศิ ปลอมรัมยแ โรงเรียนวดับานสะแกซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21918. นายสุเทพ ทรงประโคน โรงเรียนวดับานเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21919. นางพศิมัย สายเล็ก โรงเรียนวดับานหนองกะทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21920. นางสาวรพีพรรณ เขื่อนคํา โรงเรียนวดับานหนองกะทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21921. นางจันทรแภสัสร อารมรัมยแ โรงเรียนวดับานหนองตลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21922. นางบงัอรรัตนแ บญุรอดรัมยแ โรงเรียนวดับานหนองตลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21923. นางพวงทอง ปใญญาฉลาด โรงเรียนวดับานหนองตลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21924. นายธรีกูล รสหอม โรงเรียนวดับานหนองตลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21925. นางนิรดา ปรัชญาวงศแชัย โรงเรียนวดับานหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21926. นางกรรณิการแ ไชยรส โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21927. นางนิชดา ทองเหลา โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21928. นางเสาวนียแ ศรีประเสริฐ โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21929. นางอัจฉรา เสรีวฒันแ โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21930. นายเกื้อกูล มโนบาล โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21931. นายพรพงษแ ทพิยแมาศโกมล โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21932. นายมานิต ไชยรส โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21933. นางสุภาพร ตนหนองสวง โรงเรียนวดัละลวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21934. นางอาฒยา จเอยคลาย โรงเรียนวดัละลวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21935. นางอาภาวรรณ สิริสุข โรงเรียนวดัละลวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21936. นางอําพร มอไธสง โรงเรียนวดัละลวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21937. นางทรรศพร สีหาเสน โรงเรียนวดัสถานีหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21938. นางอํานวย แกวฉวี โรงเรียนวดัสถานีหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21939. นายปรารพ ประสงคแทรัพยแ โรงเรียนวดัสถานีหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21940. นางดวงจันทรแ แกลวกลา โรงเรียนวดัสวางบรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21941. นางสาวกฤษณา หอกคํา โรงเรียนวดัสวางบรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21942. นางบญุจิรา แวววฒิุนันทแ โรงเรียนวดัหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21943. นางสาวฐิติมา ต้ังสกุล โรงเรียนวดัหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21944. นางสาวดวงจนิดา เย็นจะบก โรงเรียนวดัหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21945. นายถวลิ เติมรัมยแ โรงเรียนวดัหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21946. นางพนัออน ปานาลาด โรงเรียนวดัหนองเกาขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21947. นายเอกชัย แสงดี โรงเรียนวดัหนองเกาขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21948. นางสมนึก ลินทอง โรงเรียนวดัหนองขุนปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21949. นางสุพรรณ ประสงใด โรงเรียนวดัหนองขุนปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21950. นางสุภาภรณแ สิทธถินอมวงศแ โรงเรียนวดัหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21951. นายเกียรติศักด์ิ รสจันทรแ โรงเรียนวดัหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21952. นางยุพเรศ จันตะคุปตแ โรงเรียนวดัหวยหวายหนองเต่ินพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21953. นางแสงจันทรแ ใยไธสง โรงเรียนวดัหวยหวายหนองเต่ินพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21954. นายสุรวฒิุ ธรรมธรุะ โรงเรียนวดัหวยหวายหนองเต่ินพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21955. นางสาวจุฑามาศ ศิลารัมยแ โรงเรียนวดัหวัสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21956. นายศราวธุ วเิศษวงษา โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21957. นางณิชกุล ปริญรัมยแ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21958. นางพจนา อาจเอี่ยม โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21959. นางลํายอง ชํารัมยแ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21960. นางสาวอารมณแ ศรีรัตนแ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21961. นายวทิยา อาภรณแรัมยแ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21962. นางกนกกาญจนแ ศรีตะวนั โรงเรียนเสนศิริอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21963. นางจิตราวดี จิราวฒันาพร โรงเรียนเสนศิริอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21964. นางพรวไิล จุลเสวก โรงเรียนเสนศิริอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21965. นางราตรี เนตรรัตนแ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21966. นางสรอยมาลี ไกรสูรยแ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21967. นางสินีนาถ อินทรนิล โรงเรียนเสนศิริอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21968. นายประกอบ เกิดนางรอง โรงเรียนเสนศิริอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21969. นางมาลี ยุทธหาร โรงเรียนอนุบาลชํานิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21970. นางสํารวม พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลชํานิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21971. นางอนงคแมา ภอูาว โรงเรียนอนุบาลชํานิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21972. นายเริงชัย คุมครอง โรงเรียนอนุบาลชํานิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21973. นางฉววีรรณ ปะสุตัง โรงเรียนอนุบาลบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21974. นางนันทนิษฐแ ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21975. นางสุชาติ รสหอม โรงเรียนอนุบาลบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21976. นายสมจิตร รสหอม โรงเรียนอนุบาลบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21977. นายสิทธพิงคแ จารุทรัพยแสดใส โรงเรียนอนุบาลบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21978. นางขนิษฐา นิวฒันุวงศแ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21979. นางจารุณี ศรีบญุนาค โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21980. นางฉววีรรณ ราชกิจ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21981. นางณัฐญา โพธชิัย โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21982. นางนงเยาวแ วรรณโกษติยแ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21983. นางนันทพร ฮิวจแส โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21984. นางบวัทพิยแ ทพิยแอักษร โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21985. นางพวงผกา อุสาทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21986. นางเพญ็สิริ เศวตรพชัรแ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21987. นางมณีแสง เทศทมิ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21988. นางวรสุดา วงคแธนานันทแ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21989. นางวชัราภรณแ สินธรัุตนแ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21990. นางวาสนา อึงวชัณปาน โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21991. นางสมหมาย เจียมใจ โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21992. นางสาวกญัญแณพัชญแ ววิตัรชัย โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21993. นางสุเมตตา แพนแกว โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21994. นายประกาศิต รินไธสง โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21995. นายพษิณุ ไสยประจํา โรงเรียนอนุบาลบรีุรัมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21996. นางจิตรา คันธเสวี โรงเรียนอนุบาลเมืองบรีุรัมยแ (บานบวั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21997. นางสัจจา ปล้ืมรัมยแ โรงเรียนอนุบาลเมืองบรีุรัมยแ (บานบวั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

21998. นางณีรนุช เบาวนัดี โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑
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21999. นางปทติตา เพช็รนอย โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22000. นางปองลักษมณแ สายวงษแ โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22001. นางสาวดอกไม ปานเกิด โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22002. นางสาววรรณรัตนแ พพิฒันแภานุกุล โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22003. นางสาวสุนันทา ศรีหงษแ โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22004. นายพชิา คืบขุนทด โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22005. นางสาวกชวรรณ บตุรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22006. นางจันทรัตนแ ปะรินรัมยแ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22007. นางสาวปยิรนนัทแ ต฿ะอาจ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22008. นางสาวสุพรรณ สกุลทอง โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22009. นายกัญจนจักกแ วงคแรัมยแ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22010. นายปฤษฎี เสาวพนัธแ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22011. นายสมคิด แสงแกว โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22012. นางดวงเดือน วภิาหสันแ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22013. นางรัชนก บญุเพชร โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22014. นางวนัชพร พรภญิโญยิ่ง โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22015. นางวภิาดา ไชยสงคราม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22016. นางศุจีภรณแ เลาลักษณแจรรยา โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22017. นางสาวภาณุมาศ อิ่มเอิบ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22018. นายมนตรี ทองพรม โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22019. นายทองใส ครองยุติ โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22020. นางสาววาสนา เด่ียวงามนอย วทิยาลัยเทคโนโลยีเบญจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22021. นางสาวสุมามาลยแ แสงหรัิญ วทิยาลัยเทคโนโลยีเบญจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22022. นางสํารวย ศรียานงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีเบญจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22023. นายชัยชาญ รอตภยั วทิยาลัยเทคโนโลยีเบญจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22024. นายสมมารถ ศรียานงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีเบญจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22025. นายสันติ ชนวฒันแ วทิยาลัยเทคโนโลยีเบญจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22026. นางสาวมนัสปอง ศรีทอง สพป.บร ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22027. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี สพป.บร ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22028. นายรังสฤษด์ิ พลอามาตยแ สพป.บร ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22029. นายเอกชัย กาญจนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๑

22030. นางฐิติรัตนแ กาศต๊ิบ กองทพับกอุปถั้มภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22031. นายสมศักด์ิ กาศต๊ิบ กองทพับกอุปถั้มภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22032. นางธนัญญา ผดุงแดน เขวาศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22033. นายอนันตแ ราชประโคน เขวาศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22034. นางปราณีต เขือดประโคน โคกระเหย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22035. นางอุษา มารคทรัพยแ โคกระเหย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22036. นายยศ เครือศรี โคกระเหย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22037. นางจรรยาพร สิงหแวงศแ ชุมชนบานโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22038. นางเฉลิมขวญั ราชประโคน ชุมชนบานโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22039. นางมัณฑนา ภผิูวเดือน ชุมชนบานโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22040. นางรุจิรัตนแ สระหอม ชุมชนบานโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22041. นางสมพร รัตนกาญจนแ ชุมชนบานโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22042. นางสุภาพร เชาวแมะเริง ชุมชนบานโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22043. นายไกรวทิ วงศแอามาตยแ ชุมชนบานโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22044. นางกนกนาถ พวงทวสุีข ชุมชนบานสองชั้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22045. นางกัญชลิยา ภูพนัธแเจริญสุข ชุมชนบานสองชั้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22046. นางวราภรณแ พรหมแสงใส ชุมชนบานสองชั้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22047. นางสาวจริยา มงคลชาติ ชุมชนบานสองชั้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22048. นางสาวสุรียแพร วรรณูปถัมภแ ชุมชนบานสองชั้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22049. นางทองพนู ธรรมโกศล นิคมพฒันาสายโท ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22050. นางราตรี แสงพระเวทยแ นิคมพฒันาสายโท ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22051. นางวมิลรัตนแ วรรณะ นิคมพฒันาสายโท ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22052. นางสุชาดา กุลวรพสิิษฐแ นิคมพฒันาสายโท ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22053. นายณรงคแ พรหมทอง นิคมพฒันาสายโท ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22054. นางราตรี สวสัด์ิรัมยแ นิคมสรางตนเอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22055. นายสมเจน นิเวทมแโอฬาร นิคมสรางตนเอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22056. นางอัญชลี แฟนูประโคน นิคมสรางตนเอง ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22057. นายปฐพี มีบาง นิคมสรางตนเอง ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22058. นางกฤตยภทัร บรรเทงิศักด์ิศิริ นิคมสรางตนเอง ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22059. นางมุจจรินทรแ พลฉิม นิคมสรางตนเอง ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22060. นางวมิลพรรณ โยแกว นิคมสรางตนเอง ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22061. นางหทยัรัตนแ ละสระนอย นิคมสรางตนเอง ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22062. นายชา ทาประโคน นิคมสรางตนเอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22063. นางกรรณิกา ปใกเสติ นิคมสรางตนเอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22064. นางนิตยา เหลาหวาน นิคมสรางตนเอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22065. นางปณิจศา ทรัพยแสุข นิคมสรางตนเอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22066. นางรววิรรณ โพธิง์าม นิคมสรางตนเอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22067. นางวไิลวรรณ แสนดี นิคมสรางตนเอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22068. นางสุนันทา แสงปราบภยั นิคมสรางตนเอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22069. นายบญุสง แสนดี นิคมสรางตนเอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22070. นายวรีเทพ ตุมผะกา นิคมสรางตนเอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22071. นางสาวกุลรัตนแ แยมประโคน นิคมสรางตนเอง ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22072. นางสาวจันทกานตแ อยูนางรอง นิคมสรางตนเอง ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22073. นางอุมาวดี ยลวงศแ นิคมสรางตนเอง ๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22074. นายสมบรูณแ จันทสิงหแ นิคมสรางตนเอง ๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22075. นางประมูล เสง่ียมศักด์ิ นิคมสรางตนเอง๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22076. นางธนัยาภทัรแ สุขเกษม บานกระสังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22077. นางวชัรี ชาญนิติ บานกระสังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22078. นางศุภกานตแ ขุนชาญชาติ บานกระสังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22079. นางหรรษา บญุศิริ บานกระสังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22080. นายณัฐวฒิุ แกวอําไพ บานกระสังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22081. นายประเวศ คีรีวชัรินทรแ บานกระสังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22082. นายเผด็จ ทะรารัมยแ บานกระสังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22083. นางสาวปาจรียแ เกตุสําเภา บานกระสังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22084. นายเกษมสันตแ แกวนะภา บานกะโดนหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22085. นายอุทาน ปใตริยะ บานกะโดนหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22086. นางแสงอุษา ยืนยง บานกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22087. นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐ บานกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22088. นายฉลวย โกติรัมยแ บานเกต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22089. นางประนอม ชาญหรัิญกาญจนแ บานเกต"สุตาประชาอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22090. นางลินจง เหมือนพรอม บานเก็ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22091. นางไฉน ออนน้ําคํา บานเกษตรสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22092. นายชาลี ออนน้ําคํา บานเกษตรสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22093. นายสําเร็จ สุวรรณหงษแ บานเกษตรสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22094. นายกิตติพนัธแ อาจประโคน บานเขาคอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22095. นายประกอบ ปานทอง บานเขาคอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22096. นายพมิล ศรีโพนทอง บานเขาคอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22097. นายวรวฒิุ เมอะประโคน บานเขาคอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22098. นางราตรี หมัดโนต บานโคกกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22099. นางสิริกาญจนแ กลาหาญ บานโคกกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22100. นางสุดาภรณแ ประสงใด บานโคกกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22101. นางสุมาลัย แววโคกสูง บานโคกกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22102. นายวนัชัย เปานาเรียง บานโคกกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22103. นางธนัญญญา รัตนประดับ บานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22104. นางสุดา จันทรักษแ บานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22105. นางสุดารัตนแ คําศรี บานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22106. นายสมเกียรติ สุวรรณประดิษฐแ บานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22107. นางนิยม โพธิน์วลศรี บานโคกกะชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22108. นางปราณี นราศรี บานโคกกะชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22109. นางปรารถนา บทมาตยแ บานโคกกะชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22110. นางวชิชุอร ดาศรี บานโคกขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22111. นางศวติา นีละพนัธแ บานโคกขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22112. นางสาววภิา รุงเรือง บานโคกขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22113. นางสุฬาภรณแ โกศรี บานโคกขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22114. นางสาวกันตแติมากานตแ อัมพรธติิกุล บานโคกขมิ้นพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22115. นางพวงเพญ็ เสมอภาค บานโคกตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22116. นางเสาวภา อูดี บานโคกตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22117. นายบนัลือศักด์ิ อูดี บานโคกตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22118. นายสุนทรเทพ ปรุณะ บานโคกตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22119. นางราณี กุยรัมยแ บานโคกเบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22120. นายพเิชษฐแ ยงปใญญา บานโคกเบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22121. นายจรัส หงิประโคน บานโคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22122. นางชะอุม จิตตแใจรักษแ บานโคกเพชรไสยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22123. นายจรัล ทองดวง บานโคกเพชรไสยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22124. นายเจริญศักด์ิ ประจันบาล บานโคกเพชรไสยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22125. นายนรังสรรคแ จันทรแสนาม บานโคกเพชรไสยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22126. นางวรรณา เครือบคนโท บานโคกโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22127. นายเฉลิมชัย เสง่ียมศักด์ิ บานโคกมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22128. นางดวงจันทรแ ลาภไธสง บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22129. นายธนากร เทยีนศิริวงศากุล บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22130. นายสายัณหแ ตางประโคน บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22131. นายสําราญ สิงหแประโคน บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22132. นางเจษฎา เครือศรี บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22133. นางสุกัญญา ติณณแทอง บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22134. นางสุมาลี เทยีมศักด์ิ บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22135. นางวภิา ปรังประโคน บานโคกรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22136. นางประภสัสร สรวนรัมยแ บานโคกสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22137. นางสุธาสินี ชัยชาญ บานโคลด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22138. นายสรายุทธ ชัยสุวรรณแ บานโคลด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22139. นางประดับ โกติรัมยแ บานจบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22140. นางชุดา เฮประโคน บานจรเขมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22141. นางบหุลัน วรอนุ บานจรเขมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22142. นางวจิิตรา ชอบธรรม บานจรเขมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22143. นายธนาพล ทศิสวาย บานจรเขมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22144. นางจรรยา ศิริศรี บานจรอกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22145. นายวจิิตร หรีกประโคน บานจรอกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22146. นางชนากานตแ ปล้ืมสุด บานจะเนียงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22147. นางทศันียแ จอมประโคน บานจะเนียงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22148. นายสุระ มะลิซอน บานจะเนียงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22149. นายเกียรติศักด์ิ อาสนสุวรรณ บานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22150. นางอนงคแภทัรแ ทองเกล้ียง บานโชคกราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22151. นางอุมาพร พรพนัธแพสุิทธิ์ บานโชคกราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22152. นายอัศนี คําสงคราม บานโชคกราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22153. นางรพภีคั เชื้อเจริญ บานดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22154. นางวรรณา บญุทนั บานดอนยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22155. ม.ล.ณรงคแ ปราโมช บานตรุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22156. นางจารุภี อินทรแประโคน บานตะโกรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22157. นางจิราวรรณ โอยสวสัด์ิ บานตะโกรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22158. นางสาวโสภดิา พรพนม บานตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22159. นายกฤษณะ ผลเจริญ บานตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22160. นายอํานวย สมวงษแ บานตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22161. นางจันทรา อนุรักษแชื่นชม บานตะครองใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22162. นางสาวสายทอง คัชมา บานตะครองใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22163. นางยุพาวดี อนันตรสุชาติ บานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22164. นายทนง กาดรัมยแ บานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22165. นายพชิาญ คงเพชร บานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22166. นายมงคล ธรรมโหร บานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22167. นายวชัรพงษแ มณีศรี บานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22168. นางผอง การสราง บานตัวอยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22169. นางสายยี่ บาลโสง บานตัวอยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22170. นายชัยยัณหแ สีอองโคตร บานตัวอยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22171. นายอังคาร พลทม บานตัวอยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22172. จ.ส.อ.คมสันตแ ไทวะกิรติ บานตาแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22173. นางจิตติรัตนแ หงษแคําสราง บานตาแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22174. นายวฒันะ บญุเลิศ บานตาแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22175. นายวรากร เสนามาตยแ บานตาแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22176. นายมานะ คําผิว บานตาเปาู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22177. นางเขมจิรา พรหมปราณี บานตาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22178. นางวริฐา บมกลาง บานตาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22179. นายถาวร นีลพนัธนันทแ บานตาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22180. นางรัดดา ไกรอ่ํา บานตาอี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22181. นางสังเอธ เทยีมศักด์ิ บานตาอี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22182. นายสนั่น เทยีมศักด์ิ บานตาอี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22183. นางณัฐภรณแ ละมุล บานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22184. นางสริญญา สุวรรณกูฏ บานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22185. นางจันทนา งามสระคู บานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22186. นางประภารัตนแ ทศพนัสสัก บานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22187. นางอรวรรณ มีพร บานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22188. นางสุจิณณา ควรอาจ บานนารา"กัลยาประชาสรรคแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22189. นายสมพกัตรแ ทรัพยแสุข บานนิคมสายโท ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22190. นายอัศวนิ ศิริมาก บานนิคมสายโท ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22191. นายสุดสาคร โพธขิํา บานบอดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22192. นางสุวมิล เจริญศิริ บานบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22193. นายนิกรณแ ภมูิประโคน บานบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22194. นางมณโฑ แกวสอน บานบวัถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22195. นางศิริวรรณ สุบนิรัมยแ บานบวัถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22196. นางอัครเวศยแ เพชรทองชวย บานบวัถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22197. นายระวิ เสาเกลียว บานบุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22198. นายสุธี ประกอบดี บานบุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22199. นางสาวธนธรณ นิยมชื่น บานบญุชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22200. นางสุนทรียแ กิจคณะ บานบญุชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22201. นายวชัรพงศแ วรุิณพนัธแ บานบญุชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22202. นายศรชัย เปยีนประโคน บานบญุชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22203. นายเอกชัย บํารุงแควน บานบญุชวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22204. นายชนะ แกวศรีใส บานประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22205. นางกฤติพฒันแกัญญา ภมูิศูนยแ บานปราสาทสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22206. นางเทวี วภิาดา บานปราสาทสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22207. นายวชิาญ แสงทอง บานปราสาทสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22208. นายสวาย บญุเรือง บานปราสาทสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22209. นางสาวสิริยาภรณแ คงพนิิจ บานปลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22210. นางประชุม รณสิทธิ์ บานปใงกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22211. นางพรพรรณ เพง็ประโคน บานปใงกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22212. นางวงเดือน ภณัฑประทปี บานปใงกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22213. นางวรรณี แจมถาวร บานปใงกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22214. นางสุนียแ ศรีวเิชียร บานปใงกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22215. นางอุทยัวรรณ ชัยวเิศษ บานปใงกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22216. นายนวน ชื่นประโคน บานปใงกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22217. นายสุพฒันแ หรีกประโคน บานปใงกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22218. นายอภศัิกด์ิ ชัยวเิศษ บานปใงกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22219. นางทวนิันทแ โยธกิา บานปาุชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22220. นางไพรินทรแ สรางดี บานปาุชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22221. นางมนัสดา สุพลัง บานปาุชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22222. นางสาวจรรยา สมเย็น บานปาุชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22223. นางสาวศรุตา ยอดน้ําคํา บานปาุชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22224. นางพกิุล ตุละวภิาค บานพาชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22225. นางจตุพร นิธรัุมยแ บานเพชรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22226. นางธญัญลักษณแ วงศแทมิารัตนแ บานเพชรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22227. นางเพิ่มสุข ทานผดุง บานเพชรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22228. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศ บานเพชรประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22229. นางกฤษณา บวัภา บานโพธิไ์ทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22230. นางปาริชาติ กลาวรัมยแ บานไพรวลัยแนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22231. นางเปรมสุชา พชิญแกาน บานไพศาลสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22232. นางวชิุตา จะรอนรัมยแ บานไพศาลสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22233. นางภาวณีิ ชาญประโคน บานมะมัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22234. นางสาวมนสัวัณณแ กระจางทอง บานมะมัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22235. นางอัทญา สายราม บานมะมัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22236. นางเพิ่มพนู กลีบมวง บานไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22237. นายจิตกร กะการดี บานไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22238. นางสายฝน ทรงประโคน บานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22239. นายสัญชัย พทิกัษแจิตตแอรุณ บานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22240. นางสาวพทุธอร จําปาแกว บานระกาเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22241. นางสุเพยีบ ตันสกุล บานระกาเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22242. นายไมตรี ภวูพนัธุแ บานระโยงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22243. นายศุภณัฐ พึ่งงาม บานราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22244. นายบรรพต สรวนรัมยแ บานราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22245. นางธรรพแณธร เสาวโร บานละเวีย้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22246. นางวรรณพร ผลออ บานละเวีย้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22247. นางสาวพจมาน แสงเศวต บานละเวีย้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22248. นางอรนภา อนุสิทธวิงศแ บานละเวีย้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22249. นายเกียรติศักด์ิ วงษแศรีญา บานละเวีย้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22250. นางนันทพร เชนรัมยแ บานละหานทรายใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22251. นางศรีสุดา ทาหนองเภา บานละหานทรายใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22252. นางสาวนิตยา ไชยพมิพแ บานละหานทรายใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22253. นายยวย สุขแกว บานละหานทรายใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22254. นางพรสวรรคแ คณาทรัพยแทวสุีข บานลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22255. นางสาวกนกวรรณ แกวยก บานลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22256. นางสาวจาตุพร กางทาสี บานลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22257. นางสาวสมศรี เนาวแประโคน บานลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒



603

22258. นางจิรวดี กรานประโคน บานศรีถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22259. นางโปรงศรี ปาประโคน บานศรีถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22260. นางสมจิต ปาประโคน บานศรีถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22261. นางญาณิศา นาถาบํารุง บานศรีภมูิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22262. นายอุกฤษฏแ สุขสําราญ บานศรีภมูิสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22263. นางบญุนาค วเิศษวงษา บานสวายสอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22264. นายดิเรก พมิพแรัตนแ บานสวายสอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22265. นายมานพ ลีประโคน บานสวายสอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22266. นางน้ําผ้ึง หายทกุขแ บานสังเคิล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22267. นางประหยัด เจริญยิ่ง บานสังเคิล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22268. นางสุพตัรา มะลิซอน บานสังเคิล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22269. นายสมเกียรติ มะเรืองศรี บานสังเคิล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22270. นายศักด์ินรินทรแ ธรรมบตุร บานสายตรี ๑๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22271. นางสดศรี เทนิสะเกตุ บานสายตรี ๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22272. นางสุดารัตนแ มณีพนัธแ บานสายโท ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22273. นายสุขเกษม จันทงาม บานสายโท ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22274. นางจารุณี ปใตเตยแ บานสายโท ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22275. นายฉลองชัย ดวงจิตร บานสายโท ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22276. นางราตรี กล่ันประโคน บานส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22277. นางละออง จรุงกัณฑแ บานส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22278. นายณรงคแ จิตตแใจรักษแ บานส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22279. นายพจนแ เสือรัมยแ บานส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22280. นายวชัรวฒันแ ศิลาชัย บานส่ีเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22281. นางน้ําออย เดสูงเนิน บานสูงเนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22282. นางวมิลลักษณแ ตนทอง บานสูงเนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22283. นางฉววีลัยแ สุภาคดี บานเสม็ดประขาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22284. นางสาวพมิพแพศิา เรืองรัมยแ บานเสม็ดประขาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22285. นางเจษฎา กันยาเลิศ บานแสลงโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22286. นางวาสนา บญุนาน บานแสลงโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22287. นางวไิลวรรณ แพพพิฒันแ บานแสลงโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22288. นางสุกัญญา สุขกูล บานแสลงโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22289. นายสมชีพ ชางทอง บานแสลงโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22290. นายไชยวฒันแ ไชยนา บานแสลงโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22291. นางสังวาร จาระณะ บานแสลงพนักระเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22292. นายมงคล นิพรรัมยแ บานแสลงพนักระเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22293. นายวบิลูยแ โพใครศรี บานหนองคูณพนิทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22294. นางณิชาภา ภทัรมณีนิล บานหนองตะขบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22295. นางน้ําทพิยแ วริศโรยนแชัย บานหนองตะขบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22296. นายสงกรานตแ ประเสริฐศรีศักด์ิ บานหนองตะขบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22297. นางจิราภา พลไร บานหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22298. นางสาณี โสประโคน บานหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22299. นายประชุม กลมประโคน บานหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22300. นางมาลีศิวเมศรแ สอนศิลปพงศแ บานหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22301. นางสาวเพ็ญนภา ปาสาวนั บานหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22302. นางจํารัด แกวศรีใส บานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22303. นางสุวรรณา เรืองรอบ บานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22304. นายวชิัย จุฑาจันทรแ บานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22305. นายอนุพงษแ ตนเสมอไทย บานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22306. นายอนุสรณแ เตือประโคน บานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22307. นางเพญ็ศิริ สายจันทรแหอม บานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22308. นางสาวถาวร ทะเรรัมยแ บานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22309. นางสุชาดา สระทอง บานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22310. นายนิโรจนแ ดาศรี บานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22311. นายสุทธชิัย นพตลุง บานหนองมวงพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22312. นางกานตแธรีา จงกูล บานหนองไมงาม ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22313. นางรัชนิดา เมียดประโคน บานหนองไมงาม ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22314. นางปใญจารียแ สวางสุข บานหนองไมงาม ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22315. นางพรภนิันทแ ผลเกิด บานหนองรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22316. นางสาวจริยาภรณแ ณัฐกิตต์ิกุล บานหนองรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22317. นางสํารวม จานรัมยแ บานหนองรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22318. นางอรนุช สุทารัมยแ บานหนองรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22319. นายสุทนิ เจริญวชัราวรีแ บานหนองรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22320. นายหตัถชัย ถือดียิ่ง บานหนองรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22321. นางสมสง ดุจจานุทศันแ บานหนองราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22322. นางสาววนัชพร ทองระยับ บานหนองราน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22323. นางเต็มดวง ดวงมณี บานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22324. นายยุทธศักด์ิ แสงฉาย บานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22325. นางนภา เตือประโคน บานหนองอาแมะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22326. นายศุภชัย แกวนะภา บานหนองอาแมะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22327. นายพยัคฆแ ศรีเหมือน บานหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22328. นายสนิท มะโนรมยแ บานหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22329. นายสวสัด์ิ บญุราช บานหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22330. นางจิตตวรีแ ศิรทรัพยแทวี บานหวยสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22331. นางโพธิศ์รี ปยุะติ บานหวยเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22332. นางวริิญญา สุมาลุยแ บานหวยเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22333. นางสายทอง บญุมาก บานหวยเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22334. นางสาวกอแกว นพพรหม บานหวยเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22335. นางสาวเพชรลดา กิตติชาญชัย บานหวยเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22336. นางอรุณี ภมูิประโคน บานหวยเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22337. นายจําลอง ยอดไธสง บานหวยเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22338. นายวโิรจนแ สุมาลุยแ บานหวยเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22339. นางวภิาวรรณ การเพยีร บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22340. นางสาวนิศารัตนแ คําแสง บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22341. นายบตุรดา สาคเรศ บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22342. นายเมธี โพธษิา บานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22343. นางขนิษฐา บํารุงแควน ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22344. นางนงเยาวแ เวชกามา ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22345. นางปราณีต บาลโสง ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22346. นางไปรยา ไชยอินทรแ ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22347. นางภทัรวดี บญุมาก ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22348. นางศศิธร โสกงโสด ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22349. นางสมหมาย สุดประโคน ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22350. นางสาวสุทธพิร ทลูประโคน ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22351. นางสุชาดา เสง่ียมศักด์ิ ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22352. นางอารี สิทธศัิกด์ิ ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22353. นายมนัส หรีกประโคน ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22354. นายอัครเดช กิจคณะ ประโคนชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22355. นางกมลวรรธนแ เพชรประโคน พทุธบารมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22356. นางเทวี พงษแเรืองหนู พทุธบารมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22357. นายยุทธพงษแ ยวงรัมยแ พทุธบารมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22358. นางเพ็ญวลัยภรณแ นาธานซอน เพยีงหลวง ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22359. นางมาลัย ปรังประโคน โรงเรียนบานโคกกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22360. นายธนภมูิศิลป จําปาทอง โรงเรียนบานจรเขมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22361. นางวนิดา สวยสะอาด โรงเรียนบานถนนโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22362. นางสุมิตรา บตุรศรีเมือง โรงเรียนบานถนนโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22363. นายนิพนธแ โพธิไ์ทร โรงเรียนบานถนนโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22364. นายประชัน บญุสุข โรงเรียนบานไทรโยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22365. นายสมคิด มณีวงศแ โรงเรียนบานนิคมสายโท ๑๒ เหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22366. นางฉัชยา สุทธิ โรงเรียนบานปราสาทสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22367. นางอรสา แสงทอง โรงเรียนบานปราสาทสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22368. นางทพิา แดงสาย โรงเรียนบานพาชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒



606

22369. นางภทัราภรณแ สิทธวิงศแ โรงเรียนบานพาชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22370. นางสายรุง ชัยชาญ โรงเรียนบานพาชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22371. นายดนัย ชัยกิตติพร โรงเรียนบานมะขามทานตะวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22372. วาที่ ร.ต.กฤษดา พงศแพรีะ โรงเรียนบานมะขามทานตะวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22373. นางพลูศรี มะเรืองศรี โรงเรียนบานละลมพนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22374. นางวนัทนียแ เทยีมศักด์ิ โรงเรียนบานละลมพนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22375. นายสวสัด์ิ สุขยอด โรงเรียนบานละลมพนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22376. นางนันทติา เวารัมยแ โรงเรียนบานเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22377. นายภภูภิคัพงศแ กระเชื่อมรัมยแ โรงเรียนบานเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22378. นางจารุวรรณ ศิริสําราญ โรงเรียนวดับานแสลงคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22379. นางพริาวลัยแ กระเชื่อมรัมยแ โรงเรียนวดับานแสลงคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22380. นางสาวศุภริน จันทรแสิงหแ โรงเรียนวดับานแสลงคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22381. นายอดิศร ศรีชัยชนะ โรงเรียนวดับานแสลงคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22382. นางสาวธญัณิชา ตางประโคน โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22383. นางสาวมนทยิา ลีประโคน โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22384. นายนิเวศนแ กุมเพช็ร โรงเรียนวดัพลับพลาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22385. นางสมจีน ปาประโคน วดัแจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22386. นายวรีวทิยแ ดุจจานุทศันแ วดัแจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22387. นางกอบกุล ปรุณะ วดัตะลุงเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22388. นางนิภาภรณแ ธนูศิลป วดัตะลุงเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22389. นางโสภา แกวนะภา วดัตะลุงเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22390. นางอุษา กิติสากล วดัตะลุงเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22391. นางธญัญาภรณแ กรรมแภริมยแ วดับานโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22392. นางสาวญานิตา ศรีอุทธา วดับานโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22393. นางสาวธัญลักษณแ สนโสม วดับานโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22394. นายณรงคแ อุนดาบทวงแศษา วดับานโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22395. นายธารินทรแ พรรณวรรณ วดับานโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22396. นายสาทพิยแ อ่ําประเวทยแ วดับานโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22397. นายสุทธพิงศแ ทนัแกว วดับานโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22398. นายอนันตแ อนันทชัยวรกุล วดับานโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22399. นายวชัเรนทรแ อึงวชัณปาน วดับานโคกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22400. นางวรรณา ศรีธรีะวโิรจนแ วดับานจันดุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22401. นางวภิาวรรณ กูนา วดับานตะโกตาพิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22402. นางสาวทชัชญา วรากุลพศิาล วดับานตะโกตาพิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22403. นายธนิต เสาวพนัธุแ วดับานตะโกตาพิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22404. นางสาวกาญจนรัตนแ สําโรงลุน วดับานตาเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22405. นางสุพฒันา คุณโน วดับานตาเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22406. นายสุวฒันแ ทองทพิยแ วดับานตาเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22407. นางองุน สากระจาย วดับานตาเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22408. นางจารุณี ทองดวง วดับานไทร(เสคุรุราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22409. นางจารุนัย เสขะกุล วดับานไทร(เสคุรุราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22410. นางนารี ใจตรง วดับานไทร(เสคุรุราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22411. นางปใญจรี ประไกรวนั วดับานไทร(เสคุรุราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22412. นางศรีสุข อยูพวง วดับานไทร(เสคุรุราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22413. นางสมศรี ออนทรวง วดับานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22414. นางกนิษฐา บตุรแกว วดับานปะทดับุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22415. นางรัชนี เอ็นมาก วดับานปะทดับุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22416. นางสาวกัญญนันทนแ อภริมยแนภเกตนแ วดับานปะทดับุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22417. นางสาวรฐสร แสนดัง วดับานปะทดับุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22418. นางสิภาลักษณแ นามวชิัยธนภทัรแ วดับานไพบลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22419. นางสุภาพ ชาญประโคน วดับานไพบลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22420. นางบงัอรศิริ ทบัทมิหนิ วดับานเมืองตํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22421. นายพชิัย อาจสังขแ วดับานเมืองตํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22422. นางไพรรินทรแ เจียมรัมยแ วดับานเมืองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22423. นางภาวณีิ กล่ินวงศแ วดับานเมืองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22424. นางสาลินี กุลวงษแ วดับานเมืองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22425. นางสาวติรี ไชยรัมยแ วดับานเมืองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22426. นายชุมพร ไชยรัมยแ วดับานเมืองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22427. นางทศันียแ สุขเกษม วดับานยาง(ชอยคุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22428. นางปยิะนุช เฮประโคน วดับานยาง(ชอยคุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22429. นางเพลินพศิ ยงทวี วดับานยาง(ชอยคุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22430. นางกนกพรรณ ชัยภยั วดับานสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22431. นางชะออม คีรีวชัรินทรแ วดับานสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22432. นางพรทพิยแ กาละซิรัมยแ วดับานสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22433. นางวนัทนา จันทรแสองศรี วดับานสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22434. นางสาวนิลาวลัยแ กะสินรัมยแ วดับานสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22435. นางสุภาพร แสงรัมยแ วดับานสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22436. นางอธษิฐาน สรอยศิริกุล วดับานสนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22437. นางฉวี อุดมศิลป วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22438. นางชัญญา ไกรศุทธกิานตแ วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22439. นางตวงทรัพยแ ศรีสุวอ วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22440. นางประดิษฐแ พาจันทกึ วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22441. นางปาณิสรา มงคลสุวภทัร วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22442. นางสุภาพ วจิันทมุข วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22443. นายคําพอง อุดมศิลป วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22444. นายนิรุตนแ อะทะขันธแ วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22445. นายเสฐียร เปลงเมือง วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22446. นายเอกชัย สัตยารักษแ วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22447. นายสมชาย ไกรศุทธกิานตแ วดับานหนองแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22448. นางจีราภรณแ ทองจันดา วดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22449. นางวไิลวรรณ ชุมพลวงศแ วดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22450. นางสาวญาณิตา กลาเชี่ยว วดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22451. นายสหวฒิุ สิบทศันแ วดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22452. นางพชัรา สินสวสัด์ิ วดัปทมุคงคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22453. นายประมวล สินสวสัด์ิ วดัปทมุคงคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22454. นางจันทรา ไชยรัตนแ วดัสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22455. นางปยิะรัตนแ สวสัด์ิรักษแ วดัสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22456. นางมลิวรรณ ผิวเกล้ียง วดัสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22457. นางรัตติยากร นาจําปา วดัสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22458. นางสาววนัดี กรุมรัมยแ วดัสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22459. นายกิตติศักด์ิ สายกระสุน วดัสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22460. นายประดิษฐ ปใกษา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมยแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22461. นายมงคล อรัญเพิ่ม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมยแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22462. นายมนทพิยแ จานเขื่อง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบรีุรัมยแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22463. นายกําพล กระมล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22464. นายสมศักด์ิ ชอบทําดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22465. นายสมาน แกวมน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22466. นายอนันตกรณแ สอนศิลปพงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22467. นางรัมภา ศรีวรานันทแ อนุบาลกระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22468. นางสัมฤทธิ์ ปราณีสร อนุบาลกระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22469. นางโสภติ เชื้อนิล อนุบาลกระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22470. นายธนกร เชียงโกมลคีต อนุบาลกระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22471. นางจิรกาล ราตรี อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22472. นางจิราภรณแ พลทม อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22473. นางธนพร ศักด์ิศรีพชรสกุล อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22474. นางรวรัีตนแ ปราบริปู อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22475. นางวรรณดี คําวรรณสิงหแ อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22476. นางเวยีงแกว ศรีงาน อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22477. นางสาวคณิศร ทาประโคน อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22478. นางสาวฐานิดา ยางงาม อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22479. นางโสภรี วงศแพรหมศิลป อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒
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22480. นางอัญชัญ พราหมณแกระโทก อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22481. นายราเมต กุยรัมยแ อนุบาลบานกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22482. นางจินตนา ยงทวี อนุบาลบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22483. นางจุฬาลักษณแ นากาจิมา อนุบาลบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22484. นางนิภาพร เข็มมา อนุบาลบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22485. นางภาวนิียแ ปติิมานนทแ อนุบาลบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22486. นางสัมฤทธิ์ จงพวงกลาง อนุบาลบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22487. นางสุนียแ เดือนประโคน อนุบาลบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22488. นางอุษา หานามชัย อนุบาลบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22489. นายวชัเรนทรแ สรอยสวสัด์ิ อนุบาลบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22490. นายสุรวฒันแ เดชชัยพทิกัษแ อนุบาลบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22491. นางจุฑารัตนแ ทะเรรัมยแ อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22492. นางดวงเดือน โรปรัมยแ อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22493. นางนีลวจันแ เสาวพนัธุแ อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22494. นางบวร กองกาญจโนภาส อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22495. นางปรียาวดี การินทรแ อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22496. นางเยาวลักษณแ กระฐินหอม อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22497. นางวชัรี หรีกประโคน อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22498. นางสาวปฏมิากร ชาญประโคน อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22499. นางอารียแ หรีกประโคน อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22500. นายดิลก หรีกประโคน อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22501. นายปติิภาคยแ สุดหลา อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22502. นายประกิจ เพง็ประโคน อนุบาลประโคนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22503. นางจินตภาณี ชื่นประโคน อนุบาลหวยราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22504. นางทศันียแ หวายฤทธิ์ อนุบาลหวยราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22505. นางมะไลทพิ ทองเงิน อนุบาลหวยราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22506. นางสาวสุณี ตีเวยีง อนุบาลหวยราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22507. นางสุชาดา พรศิริกาญจนแ อนุบาลหวยราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22508. นายนิสิต ประเสริฐศรี อนุบาลหวยราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22509. นายเบยีน นรินทรแรัมยแ อนุบาลหวยราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22510. นายสัญญา อนันตแ อนุบาลหวยราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๒

22511. นางสาวพณิชนก ซุยจันทกึ ร.ร. โคกโสนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22512. นายทรงเกียรติ พรหมทา ร.ร. โคกโสนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22513. นายประสาท ไชยทองรัตนแ ร.ร. โคกโสนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22514. นายทองเบิ้ม ทองภู ร.ร. โคกโสนทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22515. นางนุชวรา พทิธยานันทแ ร.ร. จตุคามราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22516. นายฤทธชิัย เกล้ียงรส ร.ร. จตุคามราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22517. นางอัจฉรา หร่ังแร ร.ร. ชุมชนบานกระเด่ือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22518. นางนิธพิร แจงประโคน ร.ร. ชุมชนบานโคกวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22519. นางสายปใญญา แกวผลึก ร.ร. ชุมชนบานโคกวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22520. นางอํานวย ชอบทําดี ร.ร. ชุมชนบานโคกวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22521. นายสิงหนาท ศรีณรงคแ ร.ร. ชุมชนบานโคกวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22522. นางชูสี จบสัญจร ร.ร. ชุมชนบานดอนนางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22523. นางยุพา ทองดี ร.ร. ชุมชนบานดอนนางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22524. นางสุเนตร กมลมา ร.ร. ชุมชนบานดอนนางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22525. นายเจษฎา ปใญญาใส ร.ร. ชุมชนบานดอนนางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22526. นายธนพงศแ เนื่องนา ร.ร. ชุมชนบานดอนนางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22527. นายศักรินทรแ มากนาคา ร.ร. ชุมชนบานดอนนางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22528. นางปใทมา สลวนรัมยแ ร.ร. ชุมชนบานดอนอะราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22529. นางพเิศษ เสยกระโทก ร.ร. ชุมชนบานดอนอะราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22530. นางสาวธนัยพร มุงดี ร.ร. ชุมชนบานดอนอะราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22531. นางโสภา แกนนาคํา ร.ร. ชุมชนบานดอนอะราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22532. นายณรงคแ อุทก ร.ร. ชุมชนบานดอนอะราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22533. นายทองปาน แกนนาคํา ร.ร. ชุมชนบานดอนอะราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22534. นายเมทนิ สุระแสน ร.ร. ชุมชนบานดอนอะราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22535. นายเสง่ียม กลางพฒันา ร.ร. ชุมชนบานดอนอะราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22536. นายอภเิดช เสยกระโทก ร.ร. ชุมชนบานดอนอะราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22537. นางนงนุช เกิดแสงรัตนแ ร.ร. ชุมชนวดัโคกกลาง(สระมะคาวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22538. นางลดา ชนะพนัธแ ร.ร. ชุมชนวดัโคกกลาง(สระมะคาวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22539. นายศักด์ิสิทธิ์ เกิดแสงรัตนแ ร.ร. ชุมชนวดัโคกกลาง(สระมะคาวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22540. นางนิธพิตัตแ ศิริพยัคฆแ ร.ร. ชุมชนวดัชุมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22541. นางปทมุทพิยแ ศรีภู ร.ร. ชุมชนวดัชุมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22542. นางฤกษแ หมานจันทรแ ร.ร. ชุมชนวดัชุมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22543. นางสาวกฤติยา นาราช ร.ร. ชุมชนวดัชุมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22544. นายชัยวฒันแ ชุมศิริวงษแ ร.ร. ชุมชนวดัชุมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22545. นายวภิาคยแ หมานจันทรแ ร.ร. ชุมชนวดัชุมพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22546. นางฉววีรรณ นามมูลตรี ร.ร. ชุมชนวดับานหนองกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22547. นางรมิดา ชนะกิตติคุณ ร.ร. ชุมชนวดับานหนองกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22548. นางสุธนัญา เครือบคณโท ร.ร. ชุมชนวดับานหนองกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22549. นางจิตติพร แกวกํากง ร.ร. ดงใหญพฒันา(ดงใหญ ๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22550. นางสาวเมธาวี โสภกัดี ร.ร. ดงใหญพฒันา(ดงใหญ ๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22551. นางชรินทรแทพิยแ ดวงศรีแกว ร.ร. ไทยรัฐวทิยา ๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22552. นางสาวธนัชพร มีพวงผล ร.ร. ไทยรัฐวทิยา ๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22553. นายจํารัส ไวไธสง ร.ร. ไทยรัฐวทิยา ๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓



611

22554. นายสนอง แกวอําไพ ร.ร. ไทยรัฐวทิยา ๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22555. นายดุษนัยนแ สุขสบาย ร.ร. ไทยรัฐวทิยา ๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22556. นางสาวชลิดา พงษแสุวรรณ ร.ร. บานกองพระทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22557. นางกัลยา เทยีนวรรณ ร.ร. บานกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22558. นางสุนียแ วเิสโส ร.ร. บานกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22559. นายวชิัย โพธิท์อง ร.ร. บานกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22560. นางนันทพิร เทศสวสัด์ิวงศแ ร.ร. บานโกรกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22561. นางปยิวดี คงสอดทรัพยแ ร.ร. บานโกรกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22562. นายประดิษฐแ จิตรแสนธิ ร.ร. บานโกรกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22563. นางสาวสุจรรยแจริา ไชยพมิพา ร.ร. บานขลุงไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22564. นางพชัรแอัมพร พนิิจสิงหปรีชา ร.ร. บานขามนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22565. นางสมหวงั สารโชติ ร.ร. บานขามนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22566. นางสาวสุพชิชา กลาวรัมยแ ร.ร. บานขามนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22567. นายเพิ่มวธุ บบุผามาตะนัง ร.ร. บานขามนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22568. นางพมิพแลดา ไชยสุทธวิฒันแ ร.ร. บานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22569. นางศศิธร เกตขจร ร.ร. บานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22570. นายพรีวฒันแ โพธิท์บัไทย ร.ร. บานคลองโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22571. สมัย ยอดกระโทก ร.ร. บานคลองโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22572. นายทองอินทรแ บญุทลู ร.ร. บานคลองโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22573. นายพรีะพงษแ สุขแสวง ร.ร. บานโคกกระชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22574. นายบญุนํา เทยีบฤทธิ์ ร.ร. บานโคกกระชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22575. นายสุรพล รินทะ ร.ร. บานโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22576. นางเกวะรินทรแ โพธิแ์สงดา ร.ร. บานโคกเขาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22577. นางสาวรัตนา สุวรรณวเิศษภมูิ ร.ร. บานโคกเขาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22578. นายภกัวจิิตร เหงาละคร ร.ร. บานโคกเขาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22579. นายสุขุม เกตุใหม ร.ร. บานโคกเขาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22580. นางนารินทรแ ยาทาว ร.ร. บานโคกง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22581. นางบญุพร้ิง สําแดงภยั ร.ร. บานโคกตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22582. นางปรียาภรณแ ชาติพพิฒันแพร ร.ร. บานโคกตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22583. นางลําพนู เมฆมนตแ ร.ร. บานโคกตาพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22584. นายอภสิิทธิ์ ดอนเหนือ ร.ร. บานโคกตาพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22585. นายอนุรัตนแ พมิไธสง ร.ร. บานโคกปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22586. นางณัฐวรรณ สนหอม ร.ร. บานโคกเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22587. นางอารยา พนิิจนาม ร.ร. บานโคกเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22588. นายทวชิ ศิริวรรณ ร.ร. บานโคกเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22589. นายภาณุวฒันแ แมลงผ้ึง ร.ร. บานโคกเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22590. นายธนกฤติ พรมบตุร ร.ร. บานโคกเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22591. นางณัฐยา เจียมผักแวน ร.ร. บานโคกมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22592. นางมาลินี พึ่งภพ ร.ร. บานโคกมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22593. นางรุงทวิา พทุไธสง ร.ร. บานโคกมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22594. นางอัชดาพร พรมกลาง ร.ร. บานโคกมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22595. นายสุพรม พึ่งภพ ร.ร. บานโคกมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22596. นางมะลิวลัยแ ปานใจนาม ร.ร. บานโคกไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22597. นางปาริฉัตร เนาไธสง ร.ร. บานโคกไมแดงหวักระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22598. นางเพญ็แข จูกูล ร.ร. บานโคกไมแดงหวักระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22599. นางสาวศศิมา บญุคง ร.ร. บานโคกไมแดงหวักระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22600. นายธนวรรธนแ จันทรแโนนมวง ร.ร. บานโคกไมแดงหวักระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22601. นางจิตภนิันทแ พพิฒันะวโรทยั ร.ร. บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22602. นางบงัอร สายวงศแ ร.ร. บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22603. นางประไพ คงทพิยแ ร.ร. บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22604. นางวจิิตรา กิมาวะหา ร.ร. บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22605. นางศิริพร เทยีนวรรณ ร.ร. บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22606. นางสิริฉัตร สหวริิยะสิน ร.ร. บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22607. นางอัมพาพนัธแ วงศแประมวล ร.ร. บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22608. นายสากล หนูนอย ร.ร. บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22609. นายวโิรจนแ เพง็ประโคน ร.ร. บานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22610. นางชวลัลักษณแ คชชาญ ร.ร. บานโคกยางหนองตาสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22611. นางวนันิดา เทยีนเจษฎา ร.ร. บานโคกยางหนองตาสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22612. นางวนันิดา สังขแศรีฤทธไิกร ร.ร. บานโคกยางหนองตาสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22613. นางสมศรี อุทพนัธแ ร.ร. บานโคกยางหนองตาสี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22614. นางลําภู เสาวกูล ร.ร. บานโคกยางหนองถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22615. นางยุพนิ แหวนมุข ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22616. นางวารินทรแ เย็นเพชร ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22617. นางวมิล เผาเวยีงคํา ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22618. นางวณีา จันทรแสองศรี ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22619. นางสุกัญญา เมืองปราง ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22620. นายโกเมน คาดสนิท ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22621. นายบรรจง โคตรประทมุ ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22622. นายพชิาภพ ลักขษร ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22623. นายวรวฒิุ เหลาด้ิม ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22624. นายไอศูรยแ ประทมุตรี ร.ร. บานโคกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22625. นางคําเสร็จ ปใกเคเต ร.ร. บานโคกสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22626. นางกิตติมา สวยรูป ร.ร. บานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22627. นางทรงศิลป จันทะนันทแ ร.ร. บานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22628. นางทศัวลัยแ ชะวาลิสันตแ ร.ร. บานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22629. นางสาวศรัญญา แวงชิน ร.ร. บานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22630. นางสาวติรี บญุดี ร.ร. บานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22631. นางขุสุนัณชแ แสนเมือง ร.ร. บานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22632. นางนงลักษณแ นามะสงคแ ร.ร. บานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22633. นายบรรพต สายบตุร ร.ร. บานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22634. นายไพรศาล โมกหอม ร.ร. บานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22635. นางนงคราญ พลกระโทก ร.ร. บานโคกสูงคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22636. นางศิริวรรณ พนัสมบติั ร.ร. บานโคกสูงคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22637. นายสุภาษติ เยี่ยมมโน ร.ร. บานโคกสูงคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22638. นางพวงชมพู ดีสวาสด์ิ ร.ร. บานโคกหลวงพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22639. นางสาวจินดามณี แกวสด ร.ร. บานโคกหลวงพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22640. นางอัจฉราวรรณ อัครกิตติธาดา ร.ร. บานโคกหลวงพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22641. นางราตรี เวชชศาสตรแ ร.ร. บานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22642. นางสาวนกเล็ก วรนุช ร.ร. บานเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22643. นางสุภาภรณแ ทะนานทอง ร.ร. บานเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22644. นายวเิชาวแ สุวรรณโณ ร.ร. บานเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22645. นางสิทธพิร วรปรียากุล ร.ร. บานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22646. นางสาวสมนรัชตแ มวงชาติ ร.ร. บานชุมแสง (บญุคุรุราษฎรแบํารง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22647. นายวรัิตนแ ภกัดีพนิิจ ร.ร. บานชุมแสง (บญุคุรุราษฎรแบํารง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22648. นางจรัสศรี โพธิเ์หมือน ร.ร. บานซับคะนิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22649. นางธดิารัตนแ รักสัตยแ ร.ร. บานดงบงัซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22650. นางมณีวรรณ พรมมณี ร.ร. บานดงบงัซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22651. นางสมพร นุชพทิกัษแ ร.ร. บานดงบงัซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22652. นางสุขพนิช เนาวแชารี ร.ร. บานดงบงัซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22653. นางสุรัสวดี สุทธรัิกษา ร.ร. บานดงบงัซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22654. นายพงษแพนัธแ วฒันะ ร.ร. บานดงบงัซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22655. นายอราม นุชพทิกัษแ ร.ร. บานดงบงัซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22656. นายศรัณยู สินรัมยแ ร.ร. บานดอนไมไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22657. นางประกายแกว บวัจันอัด ร.ร. บานดอนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22658. นายณรงคแ เฮงสวสัด์ิ ร.ร. บานดอนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22659. นายสิทธชิัย กาละสี ร.ร. บานดอนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22660. นางสาวสุกัญญา สยามประโคน ร.ร. บานตะกรุมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22661. นายสุภาพ สิงหแโตหนิ ร.ร. บานตะโก (วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22662. นางชุดา หลอดทอง ร.ร. บานตากอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22663. นางณัฐิยา จัตุกูล ร.ร. บานตากอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22664. นางดวงดาว นอยโลมา ร.ร. บานตากอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22665. นางพมิพแพมิล จรเอกา ร.ร. บานตากอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22666. นางอุไร วรนุช ร.ร. บานตากอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22667. นายทศพล พมิพแพทิกัษแ ร.ร. บานตากอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22668. นายวศิรุต ทศพกัตรแ ร.ร. บานตากอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22669. นายสุเทพ จรเอกา ร.ร. บานตากอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22670. นางจิตรลดา ธญัญศิรินนทแ ร.ร. บานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22671. นางสุรัตนแ โรจนพนัธุแ ร.ร. บานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22672. นายประสิทธิ์ ภาระราช ร.ร. บานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22673. นายวรชัย แสงดาว ร.ร. บานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22674. นายพนิิจ เมฆะสุวรรณแ ร.ร. บานถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22675. นางเพลินจันทรแ โสตขวญัฟาู ร.ร. บานถนนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22676. นางเสาวณียแ ทองทพิยแ ร.ร. บานถนนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22677. นางอัจฉรา ไชยชวย ร.ร. บานถนนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22678. นายประจักษแ แกวอําไพ ร.ร. บานถนนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22679. นายปใญญา ภาพยนตรแ ร.ร. บานถนนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22680. นายสงบ เสาวโร ร.ร. บานถนนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22681. นางสาวสมมาตร รอดจากเข็ญ ร.ร. บานถนนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22682. นายโผน คําลอย ร.ร. บานถนนหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22683. นางขวญัใจ สีหราช ร.ร. บานถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22684. นางทศันียแ เชษฐราช ร.ร. บานถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22685. นางธนัชญา มิ่งไธสง ร.ร. บานถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22686. นางโสภา คําละออ ร.ร. บานถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22687. นายปใญญา ไขสาร ร.ร. บานถาวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22688. นางรําไพ ทองทา ร.ร. บานทรัพยแสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22689. นายธนภณ ธนะสีรังกูร ร.ร. บานทรัพยแสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22690. นายผดุงไทย ยอมมี ร.ร. บานทุงไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22691. นางพิมพแภากานตแ ศรีกระสังขแ ร.ร. บานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22692. นายบญัชา อันดี ร.ร. บานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22693. นายไสว มีแกว ร.ร. บานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22694. นายสิทธชิัย ศรีชุม ร.ร. บานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22695. นางตุลยา ศรีการุญ ร.ร. บานทุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22696. นางประเทอืง กันหาทพิยแ ร.ร. บานทุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22697. นางบวัลอย สอนดี ร.ร. บานเทพพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22698. นางสุปราณี เกิดศรีทอง ร.ร. บานเทพพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22699. นายจํารูญ เนืองภา ร.ร. บานเทพพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22700. นายรัฐฐกรณแ วชิญะปใณณกรณแ ร.ร. บานเทพพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22701. นางนงชกร ประสีระเตสังขแ ร.ร. บานแทนบลัลังกแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22702. นายสมชาย อุมออนสี ร.ร. บานไทรออ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22703. นายชูชาติ คิดโสดา ร.ร. บานไทรออ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22704. นางสงบ ลีกระโทก ร.ร. บานนอยสะแกกวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22705. นางวชัรี ชุมพลวงศแ ร.ร. บานนอยหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22706. นางสาวพรุิณ คะกะเนปะ ร.ร. บานนอยหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22707. นายมนตรี ใสโพธิ์ ร.ร. บานนอยหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22708. นายราเชนทรแ สิงหแมนัส ร.ร. บานนอยหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22709. นางสาวละมอม ปิๆนศิริ ร.ร. บานนิคมเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22710. นางสุจิตรา อุดม ร.ร. บานนิคมเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22711. นายกมลสิงหแ สิงหแหวง ร.ร. บานนิคมเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22712. นางจุรารัตนแ มั่งมี ร.ร. บานโนนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22713. นางปรียานุช สุระภี ร.ร. บานโนนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22714. นางภทัรแชนก เล่ียมนางรอง ร.ร. บานโนนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22715. นางปใญจนา กล่ินสุข ร.ร. บานโนนง้ิวตลาดใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22716. นายไพศาล คาดสนิท ร.ร. บานโนนศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22717. นายราชเสถียน เชื้อหงษแ ร.ร. บานโนนสูงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22718. นางพรอม เรืองจํารัส ร.ร. บานบวัตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22719. นางรัตนา ราชประโคน ร.ร. บานบวัตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22720. นางสาววไิลวรรณ แกวอําไพ ร.ร. บานบวัตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22721. นางจินตนา ศรีตะสังขแ ร.ร. บานบุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22722. นางพชัราภรณแ เฉลียวรัมยแ ร.ร. บานบุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22723. นางจิตรดา ราษเีมษ ร.ร. บานบกุระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22724. นางสมปอง เชื้อรัมยแ ร.ร. บานบกุระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22725. นางสาวณัฐปนียแ พรัิกษา ร.ร. บานบกุระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22726. นางสาวองุน แมตส่ี ร.ร. บานบกุระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22727. นางสุรีมาศ ปานงูเหลือม ร.ร. บานบกุระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22728. นางเสาวณียแ โสนนอก ร.ร. บานบกุระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22729. นายสุดใจ สุภาพ ร.ร. บานบกุระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22730. นายชาติชาย สิทธธิรรม ร.ร. บานบกุระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22731. นายนิโรจนแศักด์ิ พรัิกษา ร.ร. บานบกุระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22732. นางเจรจิฬา โกยชัย ร.ร. บานบตุาเวสนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22733. นางทกัษณิา เพยีรคํา ร.ร. บานบตุาเวสนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22734. นางภทัรานี เธยีรวรรณแ ร.ร. บานบตุาสุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22735. นายเล็ก หมายดี ร.ร. บานบตุาสุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22736. นายจริยะ สุขเกษม ร.ร. บานบตุาสุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22737. นางสาวขวญัจิต จงกลาง ร.ร. บานปรือพวงสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22738. นางกฤตยา กัญญาพงษแ ร.ร. บานปล้ืมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22739. นางสาวสุรัลชนา เสมารัมยแ ร.ร. บานปล้ืมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22740. นางอมรรัตนแ วฒันานุกูลกิจ ร.ร. บานปล้ืมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22741. นางรัดดาวรรณ จันทรแแกว ร.ร. บานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22742. นางวรางคณา สวยสะอาด ร.ร. บานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22743. นางสาวศุภลักษณแ จงโยธา ร.ร. บานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22744. นายกิตติพงษแ นามวงศแ ร.ร. บานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22745. นายไกร ธริาชรัมยแ ร.ร. บานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22746. นายจงไกร โสภาพล ร.ร. บานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22747. นายทวปี สิงสาท ร.ร. บานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22748. นายสุทศันแ โยวะผุย ร.ร. บานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22749. นายชาลี ภกัดีแกว ร.ร. บานปากชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22750. นางพศิมัย ทรงบนัดิษฐแ ร.ร. บานปาุไมสหกรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22751. นางสาวสุจินดา มีแยมภกัด์ิ ร.ร. บานปาุไมสหกรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22752. นายวนิัย มาตา ร.ร. บานปาุไมสหกรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22753. นายวโิรจนแ เหลือหลาย ร.ร. บานปาุไมสหกรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22754. นางขนิษฐา หาญสมบติั ร.ร. บานฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22755. นางประกอบกานตแ ปะกิระคะ ร.ร. บานฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22756. นางสิริปใญญแ ศรนอก ร.ร. บานฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22757. นางสุวจันา ประราชิโก ร.ร. บานฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22758. นางแสงเดือน คงพลปาน ร.ร. บานฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22759. นายไสว ปะกิระคะ ร.ร. บานฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22760. นางสมร ภาเจริญสุข ร.ร. บานพนูสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22761. นายบญุลือ เภตรา ร.ร. บานพนูสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22762. นายประพนัธแ ลาดนอก ร.ร. บานพนูสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22763. นางณัฏยา เพชรสุก ร.ร. บานเพชรเจริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22764. นางพรทวี วฒันะ ร.ร. บานเพชรเจริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22765. นายพงษแศักด์ิ สุสมบรูณแ ร.ร. บานเพชรเจริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22766. นางฉันทแชนก กันตะบตุร ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22767. นางชนัญชิตา วงคแทอง ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22768. นางนภสัสรณแ วเิชียรพรลภสั ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22769. นางพมิพแณัฐชยา ไชยอุดม ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22770. นางราวดี รัตนเพช็รแ ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22771. นางรําไพวรรณ เสาโร ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22772. นางศศมล สมานชาติ ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22773. นางสาวจิตตวดี สุขสบาย ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22774. นางสุวรรณี ศรีสุข ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22775. นางอัจฉรา สายเสน ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22776. นางเอมอร ปุุนประโคน ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22777. นางเสาวลักษณแ ทพิยแอักษร ร.ร. บานแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22778. นายบญุญารักษแ เกาะโคง ร.ร. บานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22779. นายวสิิทธิ์ สกิจขวา ร.ร. บานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22780. นายณัฐวตัร รัชนะปกิจ ร.ร. บานยายคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22781. นางสาวจินตหรา ปใจจัยยา ร.ร. บานราษฎรแรักแดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22782. นายสนั่น เกตุชาติ ร.ร. บานราษฎรแรักแดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22783. นายสมพงษแ เจริญ ร.ร. บานไรโคกหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22784. นายสําราญ เทพเนาวแ ร.ร. บานไรโคกหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22785. นายสุชาติ แกวดวง ร.ร. บานไรโคกหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22786. นางจรณา หาญณรงคแ ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22787. นางดรุณี ศรีจันทรแ ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22788. นางทศันี เกาแกกุลวงศแ ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22789. นางทพิวรรณ ชํานาญเนาวแ ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22790. นางพมิสมร กิตติวริิยกุล ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22791. นางรัตนาภรณแ ธรรมมา ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22792. นางลัดดา เชื้อฉุน ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22793. นางสมหมาย ภญิมุขสาหแ ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22794. นางสาวรัตติมา โคนถอน ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22795. นางสุธาทพิยแ ถานสีมี ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22796. นางอาภรณแ คะเชนทร ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22797. นายเริงณรงคแ ไชยบรุะ ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22798. นายสงกรานตแ เจริญจิต ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22799. นายสันติ โรจนแสุกิจ ร.ร. บานละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22800. นางศศิภทัร ปรักมานนทแ ร.ร. บานลํานางรอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22801. นางสาวสุภาพ ไขรัมยแ ร.ร. บานลํานางรอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22802. นางสาวสุภาวดี ชุมแสง ร.ร. บานลํานางรอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22803. นายธนสาร เจริญลาภ ร.ร. บานลํานางรอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22804. นายสิน ผาสุขโสม ร.ร. บานลํานางรอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22805. นายเกลา เหลืองสีนาค ร.ร. บานลํานางรอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22806. นางนุชธริาภรณแ แกวยก ร.ร. บานลุงขี้หนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22807. นางเสาวนียแ เรืองศรี ร.ร. บานลุงขี้หนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22808. นางจารุวรรณ ปใตเตยแ ร.ร. บานวงักระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22809. นายรังสิต ปใตเตยแ ร.ร. บานวงักระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22810. นายวโิรจนแ ศรีภกัดี ร.ร. บานวงักระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22811. นางนิภาวรรณ ปอูงจันทรแลา ร.ร. บานศรีภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22812. นางพรพมิล พางาม ร.ร. บานศรีภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22813. นางมาลา พทุธา ร.ร. บานศรีภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22814. นางสาวจรัสศรี วงละคร ร.ร. บานศรีภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22815. นางสุมาลี รุงอรุณ ร.ร. บานศรีมวงแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22816. นายทวี ศรีนาม ร.ร. บานศรีมวงแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22817. นายไพฑูรยแ ยุทไธสง ร.ร. บานศรีมวงแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22818. นายวชัรินทรแ รอดไธสง ร.ร. บานศรีมวงแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22819. นางจิรัชยา สีชุมแสง ร.ร. บานสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22820. นางฤชาพร กรวยสวสัด์ิ ร.ร. บานสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22821. นางละมอม ปใตตาเทสัง ร.ร. บานสระขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22822. นางวนิดา หรีกประโคน ร.ร. บานสระขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22823. นางสาวสุพัชยากานตแ ใตกระโทก ร.ร. บานสระขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22824. นายสุนทร บรรเทาพล ร.ร. บานสระขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22825. นายชานนทแ อรัญสาร ร.ร. บานสระขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22826. นางฉววีรรณ จันทรแแดง ร.ร. บานสระขุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22827. นางสริญญา มาตนอก ร.ร. บานสระขุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22828. นางสุพรรณี สีลาคุปตแ ร.ร. บานสระขุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22829. นางอัมพร รักสนาม ร.ร. บานสระขุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22830. นายสมชาติ ธนูศิลป ร.ร. บานสระขุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22831. นางนิรมล จันทรแแดง ร.ร. บานสระตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22832. นางชวนชม ไถกระโทก ร.ร. บานสระสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22833. นางฐิติมา พลูเพิ่ม ร.ร. บานสระสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22834. นายวเิชียร เทยีบสี ร.ร. บานสระสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22835. นายสายัณตแ สุขกลาง ร.ร. บานสระสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22836. นางปาริชา นวลไธสง ร.ร. บานสวายสอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22837. นางปราณี ธรีวโิรจนแ ร.ร. บานสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22838. นายประจักษแ ชิดสุข ร.ร. บานสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22839. นางรัชนีพร เนียมหตัถี ร.ร. บานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22840. นายวรัิตนแ จินันทยุา ร.ร. บานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22841. นายสมเดช มาวรรณ ร.ร. บานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22842. นางเจือ โพธิท์า ร.ร. บานสะเดาหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22843. นายพลภทัร พองโนนสูง ร.ร. บานสะเดาหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22844. นางจินตนา ตรากลาง ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22845. นางมาลี พะเนาวแศรี ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22846. นางศรีสกุล โสภา ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22847. นางศรุตตาญา แสนดัง ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22848. นางสมบติั จูมวนัทา ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22849. นางสายันตแ สิงหแทอง ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22850. นางสาวทิพยแวรรณ สวนสวรรคแ ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22851. นางสาวธดิา จันทธแกระจาง ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22852. นางสาวสมปอง จันทรแแจมภพ ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22853. นางสุนิสา โรจนบณัฑิต ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22854. นางสุภาพร ทพิยแโภชนแ ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22855. นางอาภรณแ สัทธวงศแ ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22856. นางอุดมลักษณแ ธรณีวงศแ ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22857. นายเพิ่มพล เทพทอง ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22858. นายสุธรรม ทองทํากิจ ร.ร. บานสิงหแ(ราษฎรแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22859. นางกนกพร จันทรแเทศ ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22860. นางนารี สงากลาง ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22861. นางพนิตดา แดงหนองแปน ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22862. นางพรรณทพิยแ ศักด์ิศรีวฒันา ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22863. นางรติยา ดวงนางรอง ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22864. นางรัชนี มีดวงจันทรแ ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22865. นางสุมิตรา สมจิตร ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22866. นายพเิชษฐแ สงากลาง ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22867. วาที่ รอยเอกทววีฒันแ ดึงสุวรรณ ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22868. นางสกุณา บญุรอดรัมยแ ร.ร. บานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22869. นายผดุง ชูชาติ ร.ร. บานเสลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22870. นางกรรณิการแ จักสูงเนิน ร.ร. บานเสาเดียวอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22871. นางนัยนา ประกอบกัน ร.ร. บานเสาเดียวอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22872. นางบวร พลแกว ร.ร. บานเสาเดียวอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22873. นางธนิสรา เฮประโคน ร.ร. บานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22874. นางคําพู งุนทอง ร.ร. บานหนองกกตะแบงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22875. นางจีรภทัร มากทรัพยแไพศาล ร.ร. บานหนองกกตะแบงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22876. นางอรอนงคแ แกวมุกดา ร.ร. บานหนองกกตะแบงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22877. นายศิริวตัร เหมจามร ร.ร. บานหนองกกตะแบงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22878. นายสมคิด แตงพรม ร.ร. บานหนองกกตะแบงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22879. นางวราภรณแ คเชนกูล ร.ร. บานหนองกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22880. นางอุนเรือน นาคศิริชัยกุล ร.ร. บานหนองกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22881. นายพงษแศิริ นาคศิริชัยกุล ร.ร. บานหนองกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22882. นายสงกรานตแ คเชนกูล ร.ร. บานหนองกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22883. นายทวโีชค ใจเฉื่อย ร.ร. บานหนองกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22884. นางฉววีรรณ แสนมณี ร.ร. บานหนองกราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22885. นางรุงนภา สิงหเสนี ร.ร. บานหนองกราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22886. นางสาวนิลรัตนแญาณแ รุงไรโคก ร.ร. บานหนองกราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22887. นายประดิษฐแ มาตราช ร.ร. บานหนองกวางทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22888. นายสุรพล สนทนาสัมพนัธแ ร.ร. บานหนองกี่ประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22889. นางจิรวรรณ ใจคง ร.ร. บานหนองกี่สุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22890. นางรัชฎาภรณแ เลาศิริ ร.ร. บานหนองกี่สุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22891. นางราตรี จันชู ร.ร. บานหนองกี่สุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22892. นางจิรฐา สมมาตรแ ร.ร. บานหนองโคลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22893. นางถวลิ ตาชูชาติ ร.ร. บานหนองโคลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22894. นางบานเย็น บตุรศรี ร.ร. บานหนองโคลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22895. นางพรเพญ็ คุมบุงคลา ร.ร. บานหนองโคลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22896. นางสาวบงัอร สีดาพรม ร.ร. บานหนองโคลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22897. นายสุรชัย จําเนียรกุล ร.ร. บานหนองง้ิวหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22898. นางรุงนภา ศรีมะเรือง ร.ร. บานหนองแชไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22899. นางจารุวรรณ บวรชาติ ร.ร. บานหนองตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22900. นางสัมฤทธิ์ บวรเกิด ร.ร. บานหนองตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22901. นายอภรัิกษแ จงวงศแ ร.ร. บานหนองตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22902. นายทนงศักด์ิ กุยลอยทาม ร.ร. บานหนองตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22903. นางเนรมิต สงวนสิน ร.ร. บานหนองตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22904. นางรันดร เหล็กกับทอง ร.ร. บานหนองตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22905. นางสมศรี อินทรแแสง ร.ร. บานหนองตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22906. นายเฉลิมชัย ทพิยแจันทรแ ร.ร. บานหนองตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22907. นายถนอม บญุเล้ียง ร.ร. บานหนองตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22908. นายพชิัย ถิ่นสถาพร ร.ร. บานหนองตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22909. นายศิริศักด์ิ สงวนสิน ร.ร. บานหนองตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22910. นายสุเมธ ทพิยแศรีหา ร.ร. บานหนองตะครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22911. นางจิราภรณแ กัณหา ร.ร. บานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22912. นางวนัทนา รอไธสง ร.ร. บานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22913. นางศิโรรัตนแ ทองคําดี ร.ร. บานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22914. นายสมชาย พนัธแสมบติั ร.ร. บานหนองตะลุมปฺุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22915. นางวภิาวรรณ งาหอม ร.ร. บานหนองตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22916. นางสายรุง จุยเปีๆยม ร.ร. บานหนองตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22917. นางสุจิตรา สุขชวย ร.ร. บานหนองตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22918. นายจงรัก ยิ้มผุ ร.ร. บานหนองตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22919. นายประเสริฐ จุยเปีๆยม ร.ร. บานหนองตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22920. นายธวชั แพงไธสง ร.ร. บานหนองตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22921. นายสมศักด์ิ แสวง ร.ร. บานหนองตาดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22922. นายทองดี พลพฤกษแ ร.ร. บานหนองตาเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22923. นายวสิิต สุธรรม ร.ร. บานหนองถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22924. นางณฐอร วฒิุรัญญกูล ร.ร. บานหนองทองล่ิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22925. นางธรีภทัรแ สุขไสยาสนแ ร.ร. บานหนองทองล่ิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22926. นางไพฑูรยแ จิตรากูล ร.ร. บานหนองทองล่ิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22927. นางละออง ทพิยแอักษร ร.ร. บานหนองทองล่ิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22928. นางสาวระเบยีบ สามารถ ร.ร. บานหนองทองล่ิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22929. นางสาววจันา เสาวพนัธแ ร.ร. บานหนองทองล่ิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22930. นางสาวสอิ้ง ฉิมกูล ร.ร. บานหนองทองล่ิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22931. นางณัฎฐณิชา คํากังวาฬ ร.ร. บานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22932. นางนกเขียน สุวรรณหงษแ ร.ร. บานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22933. นายสมคิด คํากังวาฬ ร.ร. บานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22934. นายสมบติั อาจิณกิจ ร.ร. บานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22935. นายโกรมยแ หาญวารี ร.ร. บานหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22936. นายสมสวน ไทยยินดี ร.ร. บานหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22937. นายอมร วเิศษกุล ร.ร. บานหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22938. นางนวลฉวี อินทรามาลัย ร.ร. บานหนองบอนฐานเจาปาุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22939. นางสุคนธแทพิญแ เจริญลาภ ร.ร. บานหนองบอนฐานเจาปาุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22940. นายถนอมศิลป ทรงบนัดิษฐแ ร.ร. บานหนองบอนฐานเจาปาุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22941. นางดนตรี พเิศษ ร.ร. บานหนองบวัลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22942. นางแสงจันทรแ สีหะวงษแ ร.ร. บานหนองบวัลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22943. นางอางทอง ศิริสันติเมธาคม ร.ร. บานหนองบวัลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22944. นางกรองจิตตแ ปานกลาง ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22945. นางกฤติกา ประสงคแทรัพยแ ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22946. นางกัญญา คําเกิด ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22947. นางบวัผัน สุปะเม ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22948. นางเบญ็จา วรารุจนนทแ ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22949. นางประไพ ดิษฐแกระโทก ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22950. นางรอยพมิพแ ทพิยแโภชนแ ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22951. นางสาววไิลลักษณแ ประสงคแทรัพยแ ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22952. นางอรชร มาระศรี ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22953. นางอรชร ภาระราช ร.ร. บานหนองโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22954. นายอรรทพล คงทพิยแ ร.ร. บานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22955. นางเพียงกาญจนแ ปรีชาพดู ร.ร. บานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22956. นายอําไพ สุขแสวง ร.ร. บานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22957. นางสุพรรณี สุภาพ ร.ร. บานหนองเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22958. นายพนิิจ ภกัดีแกว ร.ร. บานหนองเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22959. นายถนอม เยี่ยมรัมยแ ร.ร. บานหนองเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22960. นางยุพนิ ศิริพทิกัษแ ร.ร. บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22961. นางละมุน เพทไสย ร.ร. บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22962. นางสารภี เฉื่อยฉ่ํา ร.ร. บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22963. นางลําดวน สุภศร ร.ร. บานหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22964. นางสําเนียง อบเหลือง ร.ร. บานหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22965. นางบวัหลัน บํารุงพงษแ ร.ร. บานหนองยางหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22966. นางสาวมริาวรรณ จันผกา ร.ร. บานหนองยางหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22967. นางอภญิญา ปองนาน ร.ร. บานหนองยางหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22968. นางเมตตา ชมภวูงศแ ร.ร. บานหนองยายพมิพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22969. นางศิริ สมานชาติ ร.ร. บานหนองยายพมิพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22970. นางสาวสุทนิ มรมิตร ร.ร. บานหนองยายพมิพแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22971. นางจารุวรรณ พนูทกัษณิ ร.ร. บานหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22972. นางอัญนิภา ศรีชุม ร.ร. บานหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22973. นางจารุวรรณ จีนแส ร.ร. บานหนองละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22974. นายคํานวณ บญุปก ร.ร. บานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22975. นางฉววีรรณ สุวรรณโณ ร.ร. บานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22976. นางสังเขป แสนจะบก ร.ร. บานหนองสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22977. นางวนัเพญ็ สาระคร ร.ร. บานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22978. นางสาวจริาวรรณ ภาวะสุทธพิงษแ ร.ร. บานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22979. นางสาวอรวรร สุขสบายกุลเดช ร.ร. บานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22980. นายธติิพนัธแ อะทาโส ร.ร. บานหนองเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22981. นางสาวชุลีพร เรือโปะฺ ร.ร. บานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22982. นางสังวาลยแ ทมิพทิกัษแ ร.ร. บานหนองหมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22983. นายปรุะกานตแ นาคปทมุมา ร.ร. บานหนองหมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22984. นายสุเทพ อัปมะโน ร.ร. บานหนองหมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22985. นางบญุจันทรแ อัตนโถ ร.ร. บานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22986. นางประภสัสร รามวงศแ ร.ร. บานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22987. นางสาววนัเพญ็ จันสระบวั ร.ร. บานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22988. นางสาวสาวณี กรรโณ ร.ร. บานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22989. นางอวยพร พลพฤกษแ ร.ร. บานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22990. นายสกล ไชยชิน ร.ร. บานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22991. นายสุพนัธแ ศรีทบัทมิ ร.ร. บานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22992. นายสมนึก การเกษ ร.ร. บานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22993. นางวรดาพร สุขเขียว ร.ร. บานหนองหวาขุนอัดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22994. นางสุนันตแทา กอนโทนพะเนา ร.ร. บานหนองหวาขุนอัดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22995. นางสุดารัตนแ วชิัยรัมยแ ร.ร. บานหนองหวัหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22996. นายสมชาย มนุษยแชาติ ร.ร. บานหนองหวัหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22997. นางชลธดิาพร เลือดกุมภา ร.ร. บานหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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22998. นางบญุชู แสนศิริ ร.ร. บานหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

22999. นางสาวกัญญาพัชร รสหอม ร.ร. บานหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23000. นายสันติ พวงไธสง ร.ร. บานหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23001. นายสุวทิยแ จันทคณานุรักษแ ร.ร. บานหนิโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23002. นางเกศตะวนั เจริญผิว ร.ร. บานหทูํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23003. นางสาวสมาพร ละอองดี ร.ร. บานหทูํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23004. นางสาวออมฤดี เมืองศรี ร.ร. บานหทูํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23005. นายประเชิญ คํากิ่ง ร.ร. บานหทูํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23006. นายประศาล กระฐินเทศ ร.ร. บานหทูํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23007. นายวชัรินทรแ รังพงษแ ร.ร. บานหทูํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23008. นายกิตติรัชตแ ประยูรคง ร.ร. บานอุบลสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23009. ณรงคแ จําปามูล ร.ร. เบญจมาศกุญชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23010. นางภทัรพร มัดถาปะตัง ร.ร. เบญจมาศกุญชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23011. นางสงศรี สอนบตุร ร.ร. เบญจมาศกุญชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23012. นายพนงคแ ชิดนอก ร.ร. เบญจมาศกุญชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23013. นายสวสัด์ิ วเิศษดี ร.ร. เบญจมาศกุญชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23014. นายสุวรรณ ปองนาน ร.ร. เบญจมาศกุญชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23015. นางเบญจพร จรเอกา ร.ร. มารดาวนารักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23016. นางเพญ็ประภา วาปสัีงขแ ร.ร. มารดาวนารักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23017. นางสาวคนึงนิตยแ พงษแดวง ร.ร. มารดาวนารักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23018. นางสาววภิา วาปโีส ร.ร. มารดาวนารักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23019. นางสาวอํานวยพร บวัสอน ร.ร. มารดาวนารักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23020. นายสมควร ศรีแสง ร.ร. มารดาวนารักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23021. นายสําเริง แสนแกว ร.ร. มารดาวนารักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23022. นายอรุณ กมลมา ร.ร. มารดาวนารักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23023. นายเอกชัย เหลาชุมพล ร.ร. มารดาวนารักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23024. นางสาวสุรีรัตนแ แกกลา ร.ร. มารีพทิกัษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23025. นางสาวบญุสม ปิๆนสุวรรณ ร.ร. มารีพทิกัษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23026. นางบวัสาย ทศมาศ ร.ร. มิตรภาพโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23027. นางเบญจพร ธรุะพนัธแ ร.ร. มิตรภาพโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23028. นางรวงทอง พมิพาสรอย ร.ร. มิตรภาพโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23029. นางไสว ปะวะเค ร.ร. มิตรภาพโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23030. นางชณากาญจนแ คําสอน ร.ร. วราวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23031. นางพนม วเิศษชาติ ร.ร. วราวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23032. นางวรรณา วสุมงคลพจนแ ร.ร. วราวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23033. นางภมูิสวรรคแ เหลืองสีนาค ร.ร. วดักัลยาณธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23034. นางกาญจนา มากชุมแสง ร.ร. วดักานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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23035. นางสาวจรูญรัตนแ สนทนา ร.ร. วดักานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23036. นายสมสวน เสาวกูล ร.ร. วดักานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23037. นางณัฐธดิา แจงสูงเนิน ร.ร. วดัน้ําไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23038. นางดวงมาลยแ สุวรรณหงษแ ร.ร. วดัน้ําไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23039. นางวไิลลักษณแ โชติชวง ร.ร. วดัน้ําไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23040. นางสาวทองหยบิ แซหวอง ร.ร. วดัน้ําไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23041. นางสํารวย คนชุม ร.ร. วดัน้ําไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23042. นางแสงทอง วงษแวฒันะ ร.ร. วดัน้ําไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23043. นางจรินทร ปใดตาเทสัง ร.ร. วดัโนนศรีคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23044. นายเฉลิมพร สารศรี ร.ร. วดัโนนศรีคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23045. นายวลัลภ อานาม ร.ร. วดัโนนศรีคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23046. นายสรศักด์ิ ซุนเฮงกุล ร.ร. วดัโนนศรีคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23047. นางสุธดิา ศิริสันติเมธาคม ร.ร. วดับานหนองตราดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23048. นายปยิะพนัธแ ทองดวง ร.ร. วดับานหนองตราดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23049. นายวมิุตติ ปองนาน ร.ร. วดับานหนองตราดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23050. นางธราวรินทรแ นพเดชนันทพนัธแ ร.ร. วดัเยยปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23051. นางพะเยาวแ อุดมดี ร.ร. วดัเยยปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23052. นางสาวบษุบง โฉมงาม ร.ร. วดัเยยปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23053. นางสาววนสันนัทแ สุขแสวง ร.ร. วดัเยยปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23054. นายวนิัย ออมวหิาร ร.ร. วดัเยยปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23055. นายธนศักด์ิ อภยัจิตตแ ร.ร. วดัสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23056. นายธาํรง ศอวหิค ร.ร. วดัสุขสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23057. นางสาวรัชนี ศรีบญุเรือง ร.ร. วดัหวยหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23058. นายบลัลังกแ แคนสิงหแ ร.ร. วดัหวยหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23059. นางพนิดา วงศแประมวล ร.ร. วดัอัมภาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23060. นางพชัรินทรแ วนัศุกรแ ร.ร. วดัอัมภาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23061. นางศิริบรูณแ เบญ็ณรงคแ ร.ร. วดัอัมภาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23062. นางสุทนิ สุขกิตติ ร.ร. วดัอัมภาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23063. นางสาวสุภาพ วนัสารัมยแ ร.ร. วดัอัมภาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23064. นายทรงศักด์ิ แกวจันทรแ ร.ร. วดัอัมภาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23065. วาที่ ร.ท.ณัฐพงษแ ออนวาที ร.ร. อนุบาลโคกใหมละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23066. นายสมพาน เบญ็ณรงคแ ร.ร. อนุบาลโคกใหมละหานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23067. นางนงเยาวแ อาจอาสา ร.ร. อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23068. นางนงลักษณแ เทพา ร.ร. อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23069. นางประทนิพร สุริยันตแ ร.ร. อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23070. นางปราณีต พรหมลักษณแ ร.ร. อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23071. นางละมัย เกาศักดา ร.ร. อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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23072. นางสาวอภญิญา ตราชูชาติ ร.ร. อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23073. นางสุดารัตนแ อยูสาโก ร.ร. อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23074. นางสุพรรณี สิงหแประโคน ร.ร. อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23075. นายไชยนันทแ บําเพญ็กุล ร.ร. อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23076. นางเคลือวนั ธญัญศิรินนทแ ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23077. นางทพิยวรรณ อาภรณแพงษแ ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23078. นางบรรจบ พรหมภเูบศรแ ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23079. นางพรพรรณ จันดาลี ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23080. นางพรสุรียแ ลิไธสง ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23081. นางเพยีงลภสั บญุรอด ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23082. นางมุกดา ประโลมรัมยแ ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23083. นางวลัยภรณแ เหมือนพรอม ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23084. นางวนัทา เวชชศาสตรแ ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23085. นางสาวชญาดา อึ้งวานิช ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23086. นางสุธรัีกษแ เชียงเงิน ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23087. นางสุพตัรา สุสมบรูณแ ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23088. นายนพดล กุยศรีกุล ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23089. นายสุเทพ ประสงคแ ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23090. นายอําพร เย็นเพชร ร.ร. อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23091. นางเกษร สวนบรีุ ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23092. นางบงัอร จันทรแศิริ ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23093. นางพรทพิยแ ลักษณมนตรี ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23094. นางพลอย นระดี ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23095. นางสาวสมพักตรแ สุขัมพรรณแ ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23096. นางอัญชลี สวสัลํ้า ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23097. นายเจริญชัย มีสมาน ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23098. นายโชคดี ชาภกัดี ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23099. นายประยูร ปรักมานนทแ ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23100. นายสุทติยแ พวงทาว ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23101. นางอํานวย โคนนะโล ร.ร. อนุบาลโนนดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23102. นางสาวปนัดดา จอสูงเนิน ร.ร. อนุบาลโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23103. นางสาวสุพรรณี ครํ่าทอง ร.ร. อนุบาลโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23104. นางสุภาพร สามนคร ร.ร. อนุบาลโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23105. นายจุฬพงษแ ประสงคแทรัพยแ ร.ร. อนุบาลโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23106. นายประสิทธิ์ งามผักแวน ร.ร. อนุบาลโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23107. นายราเมษ ลางกระโทก ร.ร. อนุบาลโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23108. นายวรีะศักด์ิ พชิัยกุล ร.ร. อนุบาลโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓
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23109. นายชูชีพ ประสงคแทรัพยแ ร.ร. อนุบาลโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23110. สิบตํารวจโทนพกร พทุธา ร.ร. อนุบาลโนนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23111. นางบษุบา รัตนจริยา ร.ร. อนุบาลปะคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23112. นางสมจริง แปนูดวงเนตร ร.ร. อนุบาลปะคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23113. นางสุวคนธแ แกวจงกุล ร.ร. อนุบาลปะคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23114. นายประวทิยแ หลอเภรี ร.ร. อนุบาลปะคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23115. นายสุพจนแ รัตนจริยา ร.ร. อนุบาลปะคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23116. นายจรูญ มะณี ร.ร. อนุบาลปะคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23117. นางแกวขวญั นาคะพนัธแ ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23118. นางจริยา หวงจริง ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23119. นางธญัญา ราชคีรี ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23120. นางบงัอร บบุผา ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23121. นางสาวจินดา ปรีชาพานิชพัฒนา ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23122. นางสาวทองหลอ ทองวดัพะเนาวแ ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23123. นางสาวอังคณา ครองสุข ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23124. นางอนงคแนุช รุงกลาง ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23125. นายวฒันา บบุผา ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23126. นายณฐภทัร ปองนาน ร.ร. อนุบาลหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23127. นางเบญจพร ธาตุทะนะ ร.ร. อนุบาลหนองหงสแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23128. นางพรทพิยแ คงหาญ ร.ร. อนุบาลหนองหงสแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23129. นางละมอม แสงสวาง ร.ร. อนุบาลหนองหงสแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23130. นางละมุน บญุปใญญา ร.ร. อนุบาลหนองหงสแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23131. นางอรุณี ศรีจันทรแบญุ ร.ร. อนุบาลหนองหงสแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23132. นายคมสัน สิมวงษแ ร.ร. อนุบาลหนองหงสแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23133. นายประชุม บญุเย็น ร.ร. อนุบาลหนองหงสแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23134. นายสํารวย ศรีจันทรแบญุ ร.ร. อนุบาลหนองหงสแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23135. นายประจญ สอนกระโทก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23136. นางสาวศศิธร มานทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23137. นางอัจฉรา ฉายววิฒันแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23138. นายมาโนช กล่ินพยอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๓

23139. นางเทยีบทพิยแ สุพฒันจันทรแ โรงเรียนจุฬางกูรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23140. นางปยิมาศ พวงไธสง โรงเรียนจุฬางกูรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23141. นางพศิสมัย นุตสินานันทแ โรงเรียนจุฬางกูรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23142. นายสุรีพงศแ กาศไธสง โรงเรียนจุฬางกูรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23143. นางกิตติกร หนองพราว โรงเรียนชุมชนบานดอนมนตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23144. นางนิตยาพร ศรีประดู โรงเรียนชุมชนบานดอนมนตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23145. นางลัดดา ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบานดอนมนตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔
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23146. นางสมทรง กาดนอก โรงเรียนชุมชนบานดอนมนตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23147. นางสุพรรณิภา แพงวงษแ โรงเรียนชุมชนบานดอนมนตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23148. นางสุรียแวรรณ พนมรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานดอนมนตแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23149. นางเพลินพศิ เกรียงไกรยศ โรงเรียนชุมชนบานนาแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23150. นางเยาวภา รอดรักษแ โรงเรียนชุมชนบานนาแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23151. นางสาวเสาวลักษณแ ชนะพาล โรงเรียนชุมชนบานนาแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23152. นางสุพตัร ปใญญาสิทธิ์ี โรงเรียนชุมชนบานนาแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23153. นางจําเนียร สวางนอก โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ ์(ต.ม.ธ.ก.รุน ๗ อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23154. นางซิวเกียง รอดโฉม โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ ์(ต.ม.ธ.ก.รุน ๗ อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23155. นางสาววรางคณา ดาโสม โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ ์(ต.ม.ธ.ก.รุน ๗ อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23156. นายบญุสวน ไลไธสง โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ ์(ต.ม.ธ.ก.รุน ๗ อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23157. นายประหยัด เลไธสง โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ ์(ต.ม.ธ.ก.รุน ๗ อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23158. นายโอภาส โพธขิํา โรงเรียนตงศิริราษฎรแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23159. นางศุศราภรณแ คิดเหน็ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23160. นางแสงประกาย เรืองไพศาล โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23161. นางอุษณียแ แจบไธสง โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23162. นายบญัญัติ เรืองไพศาล โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23163. นายมังกร คําสุวรรณ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23164. นายวเิชียร แจบไธสง โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23165. นางวราลักษณแ ปรักษแเจริญ โรงเรียนทศพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23166. นางสาวรัตนา เที่ยงผดุง โรงเรียนทศพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23167. นายสมศักด์ิ วงศแคํา โรงเรียนทศพรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23168. นางเกษรามาศ ชะลุนรัมยแ โรงเรียนบานกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23169. นางสุชญา สอดทรัพยแ โรงเรียนบานกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23170. นางณัฏฐแชนินทแ ศิริสุข โรงเรียนบานกระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23171. นางบวร นันทะพนัธแ โรงเรียนบานกระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23172. นางอัจฉรา ฤทธริณ โรงเรียนบานขามพมิาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23173. นายสมพงษแ เกิดสาย โรงเรียนบานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23174. นางนงคราญ บญุปใด โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23175. นางสาวลําพงึ ดวงบญุชู โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23176. นางสาวสุพชีา ชัยชนะวงศแ โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23177. นางสุกัญญา นามมูล โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23178. นางหอมจันทรแ ทองสุข โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23179. นายเฉลิมชัย ศรีสุวฒันพงศแ โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23180. นายณัฐนนทแ วทิยาประโคน โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23181. นางปใณชญา เจริญราช โรงเรียนบานคู (คุรุศิษยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23182. นางศริญญา เงินไธสง โรงเรียนบานคูณสระแกว (วิชานนทแประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔
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23183. นายภาคภมูิ แกวกูล โรงเรียนบานคูบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23184. นางจุฬาพร คําพมิูล โรงเรียนบานคูบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23185. นางสาวศิริพร โสภณ โรงเรียนบานคูบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23186. นายณรงคแชัย บํารุงธรรม โรงเรียนบานคูบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23187. นายทองพนู บษุบงคแ โรงเรียนบานคูบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23188. นายอุเทน สรอยสูงเนิน โรงเรียนบานคูบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23189. นางสมพร ศาลางาม โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23190. นายสิทธชิัย สิทธจิินดา โรงเรียนบานโคกสิงหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23191. นางระพพีรรณ นานรัมยแ โรงเรียนบานง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23192. นางรุงทวิา กองพนัธแ โรงเรียนบานจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23193. นางสาวจิตติมา บตุรศรีภมูิ โรงเรียนบานจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23194. นางวมิาลี จีระออน โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23195. นางสาวกิตติยา เจริญศิริ โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23196. นายทวศัีกด์ิ ลาสอน โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23197. นายพยุงศักด์ิ ถวนนอก โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23198. นายชวลิต ชูทรัพยแ โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23199. นางกชภร แผนสุวรรณ โรงเรียนบานซาดหวัหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23200. นางสาวธญัทพิยแ วฒันพฒันแกุลธร โรงเรียนบานซาดหวัหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23201. นายทรงเดช มากมน โรงเรียนบานซาดหวัหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23202. นางรัมณียแ ล้ิมอุบติัตระกูล โรงเรียนบานดงยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23203. นางชฎาวรรณ ใสงาม โรงเรียนบานดงยายเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23204. นางสมใจ มะลิงาม โรงเรียนบานดงยายเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23205. นายวญิโูชัย วรสีหะ โรงเรียนบานดงยายเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23206. นางพรทพิยแ แกวลอย โรงเรียนบานดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23207. นางสุพนิ เจนไธสง โรงเรียนบานดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23208. นางรัชนี วาระรัมยแ โรงเรียนบานตาหลํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23209. นางสํารวย มูลปอูม โรงเรียนบานตาหลํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23210. นางพทุธชาติ ฉ่ําเมืองปใกษแ โรงเรียนบานตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23211. นางวนิดา วรุิฬพฒันแ โรงเรียนบานตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23212. นางสําราญ มะรังศรี โรงเรียนบานตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23213. นายกําจัด สุขประเสริฐ โรงเรียนบานตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23214. นายสัว โพธิภ์กัดี โรงเรียนบานตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23215. นายเจริญ สิงหแไธสง โรงเรียนบานทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23216. นายภาณุพงษแ วงเวยีน โรงเรียนบานทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23217. นางรัชนี คลองแคลว โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23218. นายสุวชิ พื้นแสน โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23219. นายอัศวเดช ชาติรัมยแ โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔
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23220. สิบเอกทสันา สุวรรณไตรยแ โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23221. นางสาวพิชญาภัค วงศาสนธิ์ โรงเรียนบานทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23222. นางกานดา วริะกา โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23223. นางธติิยา ลาหนองแคน โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23224. นางปราณี คํามี โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23225. นางเพชรรัตนแ สายแสงจันทรแ โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23226. นางวมิล แตมสีคราม โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23227. นางสาวขนิษฐา ศรีเจริญ โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23228. นางสาวรักษแสุดา ทรัพยแมาก โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23229. นายบณัฑิต วงศาสนธิ์ โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23230. นายประยูร ศรีธรรมมา โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23231. นายประยูร จินดาศรี โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23232. นายวรยุทธ สายแสงจันทรแ โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23233. นายวลัิยศักด์ิ อาจทวกีุล โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23234. นายสมาน วงษแสมบติั โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23235. นายถวลิ แสนเมืองแกว โรงเรียนบานทุงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23236. นางกัณฑแหา กมล โรงเรียนบานนาลาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23237. นางดวงมณี ขวญัจันทรแ โรงเรียนบานนาลาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23238. นางยุพาพร ลายสุขัง โรงเรียนบานโนนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23239. นางยุพาวดี ศรเสนา โรงเรียนบานโนนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23240. นายจันทรแเพง็ ทาระเวท โรงเรียนบานโนนธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23241. นายเจิด ภมูิกระจาง โรงเรียนบานโนนเพกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23242. นายธงศักด์ิ ประเสริฐสุข โรงเรียนบานโนนเพกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23243. นางปริญภรณแ อุไรรัมยแ โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23244. นายสัมพนัธแ รุงแจง โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23245. นายจําลอง เพง็ปอพาน โรงเรียนบานโนนไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23246. นางศรีสุนันทแ เอกวารียแ โรงเรียนบานบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23247. นางอรุณวรรณ ศาลางาม โรงเรียนบานบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23248. นางพนิดา ทาหนองบวั โรงเรียนบานปรือเกียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23249. นางพมิพแลดา ชัยมนตรี โรงเรียนบานปรือเกียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23250. นางเสาวภา โขงรัมยแ โรงเรียนบานปะคําสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23251. นางรจนา บญุมี โรงเรียนบานพรสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23252. นางรําเพย จินตนสถิตยแ โรงเรียนบานพรสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23253. นางชนิษฐา ต้ังทรัพยแ โรงเรียนบานเพยีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23254. นางนันทพร พนาจันทรแ โรงเรียนบานเพยีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23255. นางประภากูล ลิไธสง โรงเรียนบานเพยีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23256. นางอุมาพร เจริญศิริ โรงเรียนบานเพยีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔
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23257. นายสัญชัย มาลี โรงเรียนบานเพยีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23258. นายอนนทแ อําพนิธแ โรงเรียนบานเพยีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23259. นางจารุวรรณ บญุพมิพแ โรงเรียนบานเมืองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23260. นายกสิณ งามสนิท โรงเรียนบานเมืองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23261. นายพรชัย บญุพมิพแ โรงเรียนบานเมืองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23262. นางสาวพัชราภรณแ ศรีแกนจันทรแ โรงเรียนบานเมืองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23263. นายชาตรี เชยรัมยแ โรงเรียนบานเมืองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23264. นายวเิชียร เยียวรัมยแ โรงเรียนบานยางทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23265. นางสุรัตนแ โพธขิํา โรงเรียนบานยางนกคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23266. นายพบิลูชัย โพธขิํา โรงเรียนบานยางนกคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23267. นายสุริวงษแ ณรงคแศักด์ิ โรงเรียนบานยางนกคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23268. นางธนัดฐา สามสี โรงเรียนบานรอนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23269. นางสมปอง สนหอม โรงเรียนบานรอนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23270. นางสาวรัชนีกร ประสาร โรงเรียนบานรอนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23271. นางสาวอภญิญา ประสาร โรงเรียนบานรอนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23272. นางสุวรรณา โสบตุร โรงเรียนบานรอนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23273. นางเพญ็จรียแ ไหวดี โรงเรียนบานสตึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23274. นางรัญจวน ฉัตรนันทภรณแ โรงเรียนบานสตึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23275. นางวชัราภรณแ แซบวง โรงเรียนบานสตึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23276. นางสาววชุรภา ภรธนบรูณแ โรงเรียนบานสตึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23277. นางสุนทราภรณแ สุขสบาย โรงเรียนบานสตึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23278. นายวนัชัย ฉัตรนันทภรณแ โรงเรียนบานสตึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23279. นายรักชาติ ไชยบํารุง โรงเรียนบานหญาคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23280. นางนารินทรแ ดําขํา โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23281. นางวราภรณแ แมคมิลาน โรงเรียนบานหนองกับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23282. นางสาวรัตนภรณแ ทาหนองบวั โรงเรียนบานหนองกับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23283. นายนุรักษแ สระสงคราม โรงเรียนบานหนองกับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23284. นางธญัญพทัธแ วาจิรัมยแ โรงเรียนบานหนองเกาะ (คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23285. นางนารีรัตนแ รักษแศุภชนมแ โรงเรียนบานหนองเกาะ (คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23286. นางประนอม ทมุรินทรแ โรงเรียนบานหนองเกาะ (คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23287. นางปราณี อูตรวเิชียร โรงเรียนบานหนองเกาะ (คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23288. นางปใทริน มงคลอินทรแ โรงเรียนบานหนองเกาะ (คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23289. นางสุธาสินี ตรีวเิศษ โรงเรียนบานหนองเกาะ (คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23290. นายประทปี ศรีสุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานหนองเกาะ (คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23291. นายประพนัธแ ทมุรินทรแ โรงเรียนบานหนองเกาะ (คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23292. นางนิตยแรดี เย็นรมภแบวรภคั โรงเรียนบานหนองขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23293. นางสาระภี มนุษยแ โรงเรียนบานหนองขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔
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23294. นางอุบล ประดับโชติ โรงเรียนบานหนองขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23295. นายชวลิต จิตไทย โรงเรียนบานหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23296. นางจันทรแเพญ็ มหามาตร โรงเรียนบานหนองดุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23297. นายสุบนั นันเสนา โรงเรียนบานหนองดุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23298. นางเดือนเพญ็ แยมศรี โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23299. นางสาวมยุรี ชาติมนตรี โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23300. นางสุดาพร มาลัยโคตร โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23301. นางโสภา นุนไธสง โรงเรียนบานหนองตาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23302. นางกาญจนา ชํานิกลา โรงเรียนบานหนองต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23303. นางจันเพญ็ คะรานรัมยแ โรงเรียนบานหนองต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23304. นางชูจิต วรรณวจิิตร โรงเรียนบานหนองต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23305. นางประทปี พนัธุแพงศแ โรงเรียนบานหนองต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23306. นางพฒันี แสนมณี โรงเรียนบานหนองต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23307. นางพมิลพรรณ ดีมาก โรงเรียนบานหนองต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23308. นางสุนิษา แสนโคตร โรงเรียนบานหนองต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23309. นางสุมิตรา ชุนรัมยแ โรงเรียนบานหนองต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23310. นายสุขุม วรรณวจิิตร โรงเรียนบานหนองต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23311. นางลัดดาวลัยแ แสงตา โรงเรียนบานหนองนกเกรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23312. นางอนัญญา ทมงาม โรงเรียนบานหนองนกเกรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23313. นายพร พรหมบตุร โรงเรียนบานหนองนกเกรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23314. นายไพฑูรยแ ชื่นศรี โรงเรียนบานหนองนกเกรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23315. นายบญุเพง็ พลิาลํ้า โรงเรียนบานหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23316. นางบปุผา วาจาจิตตแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23317. นางสุขุมาล กัณหา โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23318. นางสุทธภา โพธิศ์รี โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23319. นางอัจฉราวรรณ แสนจันทรแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23320. นางนพวรรณ ขุนธวิงศแ โรงเรียนบานหนองปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23321. นางผองศรี ปยุภงูา โรงเรียนบานหนองปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23322. นางอําไพ โพธิร์าม โรงเรียนบานหนองปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23323. นายพรพพิฒันแ สอื้นรัมยแ โรงเรียนบานหนองปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23324. นางกฤติกา เรียนไธสง โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23325. นางจันทรแเพญ็ แสงเนตร โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23326. นางชื่น จงปใตนา โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23327. นางนิตยา สุง้ิวงาม โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23328. นางศิริลักษณแ ศลาประโคน โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23329. นางสุวรรณา ล่ิมไธสง โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23330. นางอาภาวรรณ หนูนา โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔
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23331. นายทองอยู ไกรเพชร โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23332. นายศิวานนทแ สวยสวาง โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23333. นางจุฬาภรณแ ตันเต็ง โรงเรียนบานหนองยาง-หนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23334. นางกุหลาบ ชวนิฉัตรพร โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23335. นางจินตนา สุวรรณทา โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23336. นางนวลอนงคแ วาระสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23337. นางสรอยทอง ศรีธรรมมา โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23338. นายขันทอง ศาลางาม โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23339. นางละไม วรรณจักรแ โรงเรียนบานหนองสองหอง (เทพผาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23340. นายเทา วรรณจักรแ โรงเรียนบานหนองสองหอง (เทพผาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23341. นางจุฬาลักษณแ พนัธแงาม โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23342. นางสาวรวงทอง อัปมรกัง โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23343. นางสาวรัตนาวดี กิ่งแกว โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23344. นางอรจิรา นะมิตรัมยแ โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23345. นายรชฏ ชะรุมรัมยแ โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23346. นายวนายุทธ พนัธแงาม โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23347. นางกานตแสินี สกุลพรรณวฒันแ โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23348. นางเรวดี เพช็รโกมล โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23349. นางอาทติยา กาดนอก โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23350. นายประจบ สีลาสม โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23351. นางนันธกิา ไปแดน โรงเรียนบานหนิเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23352. นางนิลวดี บตุรศรีภมูิ โรงเรียนบานหนิเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23353. นางรัชดา ไวยวฒิุนันทแ โรงเรียนบานหนิเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23354. นางลัดดาพร ลาภใหญ โรงเรียนบานหนิเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23355. นายสุทนิ จริยาโสวรรณ โรงเรียนบานหนิเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23356. นางพรอมจิต สิงหแไธสง โรงเรียนวดัชายอรัญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23357. นางสาวศิรินันทแ เกษศรี โรงเรียนวดัทาเรียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23358. นางอรอนงคแ สรอยคํา โรงเรียนวดัทาเรียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23359. นายเฉลิมชัย ปใดสา โรงเรียนวดัเทพรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23360. นางสาวปิยามรรัตนแ เศรษฐดาวทิยแ โรงเรียนวดัธรรมประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23361. นางนภา สุยะ โรงเรียนวดับวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23362. นางรัชการดา เหลาแกว โรงเรียนวดับวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23363. นางสุวณัณา เจริญตา โรงเรียนวดับวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23364. นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น โรงเรียนวดับานเบานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23365. นายวฒันชัย ชูณรงคแ โรงเรียนวดับานเบานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23366. นางทตัติกา จําปาศรี โรงเรียนวดับานพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23367. นางพวงทอง ราชประโคน โรงเรียนวดับานพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔
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23368. นางสุภทัราภรณแ วงศาสนธิ์ โรงเรียนวดับานพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23369. นายประนอม ขันธแโพธิน์อย โรงเรียนวดับานพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23370. นางปราณี วงศแมั่น โรงเรียนวดับานสวายตางวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23371. นายวรานนทแ วงศแมั่น โรงเรียนวดับานสวายตางวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23372. นางละไม คําพลิา โรงเรียนวดัวรดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23373. นางสุนิทรา ลิไธสง โรงเรียนวดัวรดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23374. นางทองสี ภบูาลชื่น โรงเรียนวดัสมณาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23375. นางพฤกษชาติ วงเวยีน โรงเรียนวดัสระจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23376. นางมะลิ หมัดเจริญ โรงเรียนวดัสระจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23377. นางอังคณา ทาไธสง โรงเรียนวดัสระจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23378. นางนภสัสร เทยีมไธสง โรงเรียนวดัสุคันธารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23379. นางบศุรินทรแ แพนแกว โรงเรียนวดัสุคันธารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23380. นางประภาพร เทพไพฑูรยแ โรงเรียนวดัสุคันธารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23381. นางสารภี เผือกเอี่ยม โรงเรียนวดัสุคันธารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23382. นางสาวทรรศนียแ ปะเมโท โรงเรียนวดัสุคันธารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23383. นายสุนทร ไชยสุริยวรัิตนแ โรงเรียนวดัสุคันธารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23384. นางรุงทพิยแ พวงไธสง โรงเรียนวดัสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23385. นางประกอบแกว บญุแผน โรงเรียนวดัอิสาณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23386. นายชํานาญ แฟมไธสง โรงเรียนวดัอิสาณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23387. นายมิตรวนัชัย วดัไธสง โรงเรียนวดัอิสาณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23388. นายสุรศักด์ิ ภวูลานนทแ โรงเรียนวดัอิสาณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23389. นางกนกกาญจนแ โอชารส โรงเรียนอนุบาลแคนดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23390. นางเบญจวรรณ อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลแคนดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23391. นายสถิตยแ ศรีวเิศษ โรงเรียนอนุบาลแคนดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23392. นางดวงตา จงปใตนา โรงเรียนอนุบาลทรัพยแปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23393. นางสุณี จันดารัตนแ โรงเรียนอนุบาลทรัพยแปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23394. นางอริษรา โพธขิํา โรงเรียนอนุบาลทรัพยแปใญญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23395. นางกุลจิรา ฤทธริณ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23396. นางนิชชาวลัยแ ครองสุข โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23397. นางเนตรนภา พทิยานันทแ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23398. นางประเสริฐ สารสุข โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23399. นางวนิดา วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23400. นางสัมฤทธิ์ บญุยัง โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23401. นางสาวนุตญา มณีพงษแ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23402. นางสุพรรณี ครองสุข โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23403. นางสุภาวดี ตรีเหรา โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23404. นางอรพณิ โพธขิํา โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔
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23405. นางเรณู เล่ือยไธสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23406. นางสาวจัตุพร แปวไธสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23407. นายมงคล ฤทธริณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมยแ เขต ๔

23408. นางกัญญา สงศิริ โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23409. นางบญุนาค สุริสาร โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23410. นางวรรณพร ศรีคเรศ โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23411. นางวกิุลวรรณ วฒิุโภค โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23412. นางศิริพรรณ ไถเงิน โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23413. นางสาวดวงใจ ภมะราภา โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23414. นางสาวนิอร อนวมิล โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23415. นางสาวประภารัตนแ โดษะนันทแ โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23416. นางสาวสุชีวา กุดแถลง โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23417. นายชินกร แสนโสภา โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23418. นายวชิิต สุโพธิ์ โรงเรียนขจรทรัพยแอํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23419. นางภทัรพร นวลใย โรงเรียนคลองเจาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23420. นางสาวรังศิมา กําบงักาย โรงเรียนคลองเจาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23421. นายชัยยะ ฐิตะยารักษแ โรงเรียนคลองเจาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23422. นายวฑูิรยแ กองศิริ โรงเรียนคลองเจาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23423. นางดวงธดิา บรรเทงิจิตรแ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23424. นางสาววาสนา สุขอนันตแ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23425. นายวฒิุชัย ศรีโยธา โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23426. นางกัณญพสัตรแ กิจศิลป โรงเรียนคลองบานพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23427. นางเกสร อสุชีวะ โรงเรียนคลองบานพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23428. นางสาวน้ําคาง ยี่สุนซอน โรงเรียนคลองบานพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23429. นางสาวพรพรรณ เสนาจักรแ โรงเรียนคลองบานพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23430. นางสาววไิล พนัโท โรงเรียนคลองบานพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23431. นางสาวเสาวคนธแ บรรดาศักด์ิ โรงเรียนคลองบานพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23432. นางสาวเอมอร เขียนขยัน โรงเรียนคลองบานพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23433. นางมานิตยแ จันทรแแจม โรงเรียนคลองพระอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23434. นางวริยาพชัร วรภสัรแสรกุล โรงเรียนคลองพระอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23435. นางสมพงษแ สุขสวาง โรงเรียนคลองพระอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23436. นางอาภา จันทรแแจม โรงเรียนคลองพระอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23437. นายมนตแชัย เปรมปราณี โรงเรียนคลองพระอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23438. นางชะมอย เครือโชติ โรงเรียนคลองสระ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23439. นางละมาย มะลิทอง โรงเรียนคลองสระ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23440. นางสมพร บวัหอม โรงเรียนคลองสระ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23441. นางณัฐชานันทแ โชตินิรันตนานุกูล โรงเรียนคลองสระ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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23442. นางเดือนเพญ็ ศรีวเิศษ โรงเรียนคลองสอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23443. นางสาวจุฑามาศ รัตนพนัธแ โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบรูณแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23444. นางณัฐณิชา ทพิกรรณแ โรงเรียนคลองหนึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23445. นายสุกรี อาดํา โรงเรียนคลองหนึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23446. นางอารมณแ ลอยทะเล โรงเรียนคลองหา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23447. นายอนุ อนุศาสนนันทนแ โรงเรียนคลองหา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23448. นางสิรีรัศมิ์ พลสมัคร โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23449. นางอัญชัน นัยสถิตยแ โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23450. นางอารียา วฒิุยางกูร โรงเรียนชุมชนวดัไกเต้ีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23451. นางสาวอุษณี วงษแตระกูลพดั โรงเรียนชุมชนวดัจันทนแกะพอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23452. นางพชิณัท อ่ํามิดเอิบ โรงเรียนชุมชนวดับางกะดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23453. นายธเนศ ลําใย โรงเรียนชุมชนวดับางกะดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23454. นางนันทวนั วงศแอภยั โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23455. นางบงัอร ภทัรโกมล โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23456. นางปทมุ แสงแดง โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23457. นางปรารมยแ รัตตะเวทนิ โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23458. นางปยินุช เพชรมณี โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23459. นางศุภวรรณ การุญญะวรีแ โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23460. นางสาวบงัอร กระจะจาง โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23461. นางสุกัญญา แสงเทยีนประไพ โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23462. นางสุรีรัตนแ จีระตระกูล โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23463. นางอุษา จริตธรรม โรงเรียนชุมชนวดับางขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23464. นางชวนชม มีบญุญา โรงเรียนชุมชนวดัเสด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23465. นางนงลักษณแ แทนบญุ โรงเรียนชุมชนวดัเสด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23466. นางสาวนิภา ประยงคแหอม โรงเรียนชุมชนวดัเสด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23467. นายกิติศักด์ิ คําแผง โรงเรียนชุมชนวดัเสด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23468. นายประภาส ปรูณานนทแ โรงเรียนชุมชนวดัเสด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23469. นางสาวนภกช นิลประดับ โรงเรียนชุมชนวดัหนาไม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23470. นางสาวนัดดา สวาศรี โรงเรียนชุมชนวดัหนาไม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23471. นางสาวอรวรรณ กล่ินหอม โรงเรียนชุมชนวดัหนาไม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23472. นางสาวศริญญา มากเปีๆยม โรงเรียนชุมชนวเัสด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23473. นายนพรัตนแ คําประดิษฐแ โรงเรียนชุมชนวเัสด็จ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23474. นายอภสิิทธิ์ รังษอีรุณ โรงเรียนไทยรัฐวทิย ๖๙ (คลองหลวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23475. นางวรรณหทยั คํารัตนแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา  ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23476. นางสาวสายฟาู อาชีวะประดิษฐ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา  ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23477. นางอังคณา พรอมเชื้อแกว โรงเรียนไทยรัฐวทิยา  ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23478. นางวราวรรธแน เพง็ขํา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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23479. นายประเสริฐ เจือจาน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23480. นางอุไร ปิๆนแกว โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23481. นางสาวจิตตรา ตุธรรมมา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙   (คลองหลวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23482. นางสาววนิดา ศรีปใญญา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙   (คลองหลวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23483. นางสุคนธา มั่งพรอม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙   (คลองหลวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23484. นายเติม ปรุาถาเน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ (คลองหลวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23485. นายทวศัีกด์ิ จําปาทอง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๙ (คลองหลวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23486. นางภาณุมาส กลํ่าอยูสุข โรงเรียนบางชวดอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23487. นางวไิลพร สายจันทรแยูร โรงเรียนบางชวดอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23488. นางสาวกาหลง ทศันะ โรงเรียนบางชวดอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23489. นางอัษฎาภรณแ ฉออนโฉม โรงเรียนบางชวดอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23490. นางละออ พทิกัษา โรงเรียนบางโพธิเ์หนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23491. นางสาวจุฑาทิพยแ ทพิวารี โรงเรียนบางโพธิเ์หนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23492. นายวบิลูยแชัย ทองงาม โรงเรียนบางโพธิเ์หนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23493. นายสักรินทรแ ยะลา โรงเรียนบางโพธิเ์หนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23494. นางดารารัตนแ แสงเทศ โรงเรียนบานบงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23495. นายสกล กล่ินโกมล โรงเรียนบานบงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23496. นางพกิุล งามภกัด์ิ โรงเรียนบานพราวใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23497. นางสุริยา แกวลาย โรงเรียนบานพราวใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23498. นายวทิยา บตุรมาตร โรงเรียนบานพราวใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23499. นางเกษรา วุนเหล่ียม โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23500. นางขวญัทนา กอแกว โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23501. นางจิราพร พึ่งความสุข โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23502. นางธนวรรณ วชิาพร โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23503. นางประภาภรณแ วงัยายฉิม โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23504. นางสาวธญัรัศมแ ฮาดดา โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23505. นางสาวเรืองรัตนแ สุนทรสัจจะศิลป โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23506. นางสาววนิดา นาลาด โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23507. นางสาวสุกัญญา จันทรแเปรม โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23508. นางสาวอัญชลี นูโพนทอง โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23509. นางอริสา ศรีวเิชียร โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23510. นางอลิสา ศิริลักษณแ โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23511. นางอุไรวรรณ เกล้ียงสอาด โรงเรียนบญุคุมราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23512. นางโกสุม แกวประสิทธิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23513. นางจํารัส แกววลัิย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23514. นางดวงพร วองสุนทร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23515. นางเบญจมาศ ครุฑนวม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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23516. นางปยิะวดี ถือทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23517. นางไพรวรรณ แจมแจง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23518. นางวนัเพญ็ ศรสาเกตุ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23519. นางสุพรรณนิภา ทองมอญ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23520. นางสุรินทรแ จันทรแเปรม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23521. นางจันจิรา เชิมชัยภมูิ โรงเรียนลําสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23522. นางนิจจารียแ ลอยรัตนแ โรงเรียนลําสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23523. นางสโรชา บตุรรักษแ โรงเรียนลําสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23524. นายกําธร เสริฐสอน โรงเรียนลําสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23525. นางกาญจนา แกววเิศษ โรงเรียนวดักลางคลองสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23526. นางขวญัชนก ภมูิจันทรแ โรงเรียนวดักลางคลองสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23527. นางจรรยา ทองนอย โรงเรียนวดักลางคลองสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23528. นางผกาพรรณ จเรรัชตแ โรงเรียนวดักลางคลองสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23529. นางวนิดา ชมภู โรงเรียนวดักลางคลองสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23530. นางสาวจันทนา เผาเพง็ โรงเรียนวดักลางคลองสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23531. นางสาวประภาศรี สีทอง โรงเรียนวดักลางคลองสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23532. นางสาวสุขกาย คงรอด โรงเรียนวดักลางคลองสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23533. นางสุทนิ พรหมสูงวงษแ โรงเรียนวดักลางคลองสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23534. นางสาวกิตติวรา มลัยคํา โรงเรียนวดักลาชอุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23535. นางสาวรัชนีกร คําไฮ โรงเรียนวดักลาชอุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23536. นางสาวรัตนาลักษณแ พนัจักร โรงเรียนวดักลาชอุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23537. นางสาววนัเพญ็ ถาวรกุล โรงเรียนวดักลาชอุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23538. นางปรียานุช อศิรางกรู ณ อยธุยา โรงเรียนวดัเกิดการอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23539. นางสาววิลัยวัณยแ ชูบาล โรงเรียนวดัเกิดการอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23540. นางสาวสุชีรา ชางเยาวแ โรงเรียนวดัเกิดการอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23541. นางสาวสุพา อูตะเภา โรงเรียนวดัเกิดการอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23542. นางปรานี อัมระปาล โรงเรียนวดัเกิดการอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23543. นายสมบติั สนธิ โรงเรียนวดัจันทาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23544. นางสาวกาญจนา เกษร โรงเรียนวดัฉาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23545. นางสิรินทรแทพิยแ เกษร โรงเรียนวดัฉาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23546. นายปลูก นัดสูงวงศแ โรงเรียนวดัเชิงทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23547. นายสมเจตนแ วงศแศุปไทย โรงเรียนวดัเชิงทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23548. นางชนัญญา ศิริวฒิุ โรงเรียนวดัทายเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23549. นางสาวกนกรัตนแ ฤทธไิชยกูล โรงเรียนวดัทายเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23550. นางสาวปนิตา สมานเมือง โรงเรียนวดัทายเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23551. วาที่รอยตรีธนารักษแ ชาญชัยสิทธิ์ โรงเรียนวดัเทยีนถวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23552. นางภทัรแนรินทรแ ขุนทรง โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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23553. นางระววีรรณ นระสิงหแ โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23554. นางสาวศุลีมาศ สวสัด์ิศรี โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23555. นางสาวอารยา ปานวงษแ โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23556. นางสุพศิ ทบัอุดมนระสิงหแ โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23557. นางสุวรรณา สุปการ โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23558. นายจําเรียง ไวยโรจนแ โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23559. นางสมร เดชาฤทธิ์ โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23560. นายสุทศันแ ตุรงคแเรือง โรงเรียนวดันาวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23561. นายสุทศันแ อิ่มสะอาด โรงเรียนวดัเนกขัมมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23562. นางประนอม มีจันทรแ โรงเรียนวดับวัขวญั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23563. นางนลินทพิยแ เจิมแปนู โรงเรียนวดับวัสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23564. นางประไพ บตุรโพธิ์ โรงเรียนวดับวัสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23565. นางปราณีต ทองอราม โรงเรียนวดับวัสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23566. นางยมนา อรุณไพร โรงเรียนวดับวัสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23567. นายนาวนิ อรุณไพร โรงเรียนวดับวัสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23568. นายธานัน เขมะวานิช โรงเรียนวดับวัหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23569. นางจํารัส แจมประทปี โรงเรียนวดับางกุฎทีอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23570. นางชุตินันทแ ศรีกําปใง โรงเรียนวดับางกุฎทีอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23571. นางนารี วรรณโชติ โรงเรียนวดับางกุฎทีอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23572. นางสุวมิล ตันไชยยา โรงเรียนวดับางกุฎทีอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23573. นางรุงศรี เอี่ยมวงษา โรงเรียนวดับางคูวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23574. นางลําเพยีง มาตราเงิน โรงเรียนวดับางคูวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23575. นางศิรินาถ อินทรแแกว โรงเรียนวดับางคูวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23576. นางสาวขวญัดาว พลขุนทด โรงเรียนวดับางคูวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23577. นางอนง วปิลุากร โรงเรียนวดับางคูวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23578. นายจักรกฤษณแ ขุนหนังสือ โรงเรียนวดับางคูวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23579. นายศุภโชติ ดํารงรักษแ โรงเรียนวดับางคูวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23580. นางวลีรัตนแ เสริฐศิริกุล โรงเรียนวดับางเตยใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23581. นายประสาตรแ พนัธุแขนุน โรงเรียนวดับางนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23582. นางพฒันแนรี วบิลูยแเพง็ โรงเรียนวดับางพนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23583. นางรุงทวิา คงปรีชา โรงเรียนวดับางพนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23584. นางวชิิตา ดุลยปวณี โรงเรียนวดับางพนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23585. นางสาวบญัจบ จารโพธิ์ โรงเรียนวดับางพนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23586. นางสาววยิะดา ใจอิ่มสิน โรงเรียนวดับางพนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23587. นายบรรชา จันทบาล โรงเรียนวดับางพนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23588. นางยุพนิ ประเสริฐกุล โรงเรียนวดับานพราวใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23589. นางประพนิ บญุศิริ โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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23590. นายวรีพงศแ เพิ่มมี โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23591. นางฉววีรรณ นิลสูงเนิน โรงเรียนวดัเปรมประชากร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23592. นางธติิมา ไชยยศ โรงเรียนวดัเปรมประชากร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23593. นางมลัยภรณแ อินทรแฉาย โรงเรียนวดัเปรมประชากร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23594. นางระพพีรรณ พทิกัษแรัตนแ โรงเรียนวดัเปรมประชากร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23595. นางสาวฐพชั สีแสงฉ่ํา โรงเรียนวดัเปรมประชากร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23596. นางสาวภทัรา นพคุณ โรงเรียนวดัเปรมประชากร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23597. นางสาวโสมสุดา ชื่นงาม โรงเรียนวดัเปรมประชากร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23598. นางสุนทรี บญุประเวศ โรงเรียนวดัเปรมประชากร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23599. นางสาวรัชนีกร บดุดีดวง โรงเรียนวดัพชืนิมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23600. นายณัฐภทัร แกวบวัโฮม โรงเรียนวดัพชืนิมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23601. นางกุลธดิา คอโนนแดง โรงเรียนวดัเพิ่มทาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23602. นางสาวจิดาภา บญุสรางสม โรงเรียนวดัโพธิเ์ล่ือน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23603. นางจงรัก กะปกุนาก โรงเรียนวดัไพรฟาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23604. นางเดือนเพญ็ สายฟาู โรงเรียนวดัไพรฟาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23605. นางสมใจ เปรมปราณี โรงเรียนวดัไพรฟาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23606. นางสินีนาฎ มิใย โรงเรียนวดัไพรฟาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23607. นางนนัทนาพรรณ สรุป โรงเรียนวดัมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23608. นางปราณี พลูสวสัด์ิ โรงเรียนวดัมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23609. นางสุวรรณา ทรงวจิิตรแ โรงเรียนวดัมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23610. นางอาภรณแ เลิศศักด์ิเจริญกุล โรงเรียนวดัมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23611. นายชุมศักด์ิ เหมวภิาต โรงเรียนวดัมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23612. นางสาวยุพา ต้ังตน โรงเรียนวดัมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23613. นางเจริญศรี สุพรรณสาร โรงเรียนวดัรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23614. นางบษุยา โลดํารงรัตนแ โรงเรียนวดัรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23615. นางวดิาวรรณ ธรีะภทัรานันทแ โรงเรียนวดัรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23616. นางสมถวลิ เสรีเจริญกิจ โรงเรียนวดัรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23617. นางเอื้ออารียแ จันทรนิมะ โรงเรียนวดัรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23618. นางภทัวดี รอดวงษแ โรงเรียนวดัรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23619. นางญาณี แกนพรหมมา โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาทํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23620. นางสาวยุพนิ โพธิค์าย โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาทํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23621. นางอุไร แสงเกร็ด โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาทํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23622. นายสุรินทรแ อุดมประมวล โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาทํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23623. นายวชัรินทรแ บญุคําภา โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาทํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23624. นางจันทรแฉาย เพชรเรือง โรงเรียนวดัลากคอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23625. นางมณี เขียวบษุบง โรงเรียนวดัลาาดหลุมแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23626. นายวสุวฒันแ กาญจนะ โรงเรียนวดัลาาดหลุมแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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23627. นางขวญัจิตร จริยวณิชชากร โรงเรียนวดัวดัฉาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23628. นางนิรมาน มงคลสาร โรงเรียนวดัสวางภพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23629. นางสุนทรี พลายพนัธุแ โรงเรียนวดัสวางภพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23630. นายประเสริฐ สุขสมทพิยแ โรงเรียนวดัสวางภพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23631. นางชฎาพร เธยีรศิริพพิฒันแ โรงเรียนวดัสวางภพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23632. นายสุภาพ บวัหอม โรงเรียนวดัสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23633. นายณฐกฤต ชื่นชนะ โรงเรียนวดัสะแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23634. นางสาวปรีญา บญุไพโรจนแ โรงเรียนวดัสามัคคิยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23635. นางสาวสมพร อุมญาติ โรงเรียนวดัสามัคคิยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23636. นางอารีลักษณแ วงษแชุม โรงเรียนวดัสามัคคิยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23637. นางกัลยา ศรีพรอม โรงเรียนวดัสุทธาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23638. นางบปุผชาติ พนัธแเนตร โรงเรียนวดัสุทธาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23639. นางประภา ขนุนกอน โรงเรียนวดัสุทธาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23640. นายอุดม ยี่สมบญุ โรงเรียนวดัสุทธาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23641. นางสาวสุกัญญา ณ  ลําปาง โรงเรียนวดัสุวรรณจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23642. นางจิราพร พลาชัย โรงเรียนวดัหงสแปทมุมาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23643. นางนิยะดา คุณมาศ โรงเรียนวดัหงสแปทมุมาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23644. นางมะลิวลัยแ เปรมปยิะกิจ โรงเรียนวดัหงสแปทมุมาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23645. นางสาววงเดือน กลาแข็ง โรงเรียนวดัหงสแปทมุมาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23646. นางสาวโศภษิฐแ รอดแจม โรงเรียนวดัหงสแปทมุมาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23647. นางสาวสุจิตร ไชยนันทนแ โรงเรียนวดัหงสแปทมุมาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23648. นางอําไพพรรณ ชัยสูงเนิน โรงเรียนวดัหงสแปทมุมาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23649. นายทวี นิลวรรณ โรงเรียนวดัหงสแปทมุมาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23650. นายวบิลูยแ ศรีพวงเล็ก โรงเรียนวดัหงสแปทมุมาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23651. นางศุภวรรณ วรรณโสภณ โรงเรียนวดัหวานบญุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23652. นางสมใจ ปนิตา โรงเรียนวดัหวานบญุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23653. นายมานิตยแ จริตไวทยแ โรงเรียนวดัหวานบญุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23654. นางสมบติั แสงเทศ โรงเรียนวดัอูขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23655. นางอุมากร ออยตาล โรงเรียนวดัอูขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23656. นางบรูณี เดชมานนทแ โรงเรียนวนัครู ๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23657. นางพลูศรี สราญชื่น โรงเรียนวนัครู ๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23658. นางเยาวรัตนแ คงประเสริฐ โรงเรียนวนัครู ๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23659. นางสมจิตร จับจิตตแ โรงเรียนวนัครู ๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23660. นางสาวทพิยแภา จิตตแประทมุ โรงเรียนวนัครู ๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23661. นางสาวปใณณพร เขตตรง โรงเรียนวนัครู ๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23662. นางสาววาสนา ทองเหงา โรงเรียนวนัครู ๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23663. นางสุธนี พวงผาด โรงเรียนวนัครู ๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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23664. นางเอื้ออารียแ ถินนอก โรงเรียนวนัครู ๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23665. นางสายสุนียแ จอดนอก โรงเรียนวนัครู๒๕๐๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23666. นางพจนียแ ลําใย โรงเรียนสวางราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23667. นางสาวภษูณิศา มวงเกษม โรงเรียนสังขแอําีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23668. นางศิญทพิยแ มีปรีดี โรงเรียนสังขแอ่ําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23669. นางสาวทกัษอร พงษแศิริ โรงเรียนสังขแอ่ําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23670. นางสาวพชัรี คชทอง โรงเรียนสังขแอ่ําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23671. นางสาวพชิามญชุแ สุขกําเนิด โรงเรียนสังขแอ่ําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23672. นางสาวรุงเพช็ร บตุรเอก โรงเรียนสังขแอ่ําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23673. นางสาวเรวดี กิจพฒันาสมบติั โรงเรียนสังขแอ่ําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23674. นางสินทยั ไชยเสริฐ โรงเรียนสังขแอ่ําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23675. นายสุวจิักษณแ มะลิรัมยแ โรงเรียนสังขแอ่ําวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23676. นางสมพศิ นิยม โรงเรียนสามวาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23677. นางบบุผา ไชยคิรินทรแ โรงเรียนสามัคคิยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23678. นางสาวณัชชา เพทไสย โรงเรียนสามัคคิยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23679. นางสาวศิวาพร มงคลขันธแ โรงเรียนสามัคคิยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23680. นางกฤติยา นาสมภกัด์ิ โรงเรียนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23681. นางกิ่งกมล เพยีราช โรงเรียนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23682. นางนิภา รุงแสงศรี โรงเรียนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23683. นางรัชดาภรณแ พรหมจันทรแ โรงเรียนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23684. นางวรีวรรณ เล็กวงษแ โรงเรียนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23685. นางสาวกรรณอมรฉัตร วองปใญญาเจริญ โรงเรียนส่ีแยกบางเตย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23686. นางสาววนัเพญ็ ถนอมเงิน โรงเรียนส่ีแยกบางเตย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23687. นางสาวสุรินทรแ เขมาปทมุศักด์ิ โรงเรียนส่ีแยกบางเตย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23688. นายกอบอญัธรณแ วองปใญญาเจริญ โรงเรียนส่ีแยกบางเตย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23689. นายอธคิม จิตประเสริฐ โรงเรียนส่ีแยกบางเตย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23690. นางขวญันุช โรจนวภิาต โรงเรียนสุลักขณะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23691. นางจิตะราภรณแ ศรีวงษา โรงเรียนสุลักขณะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23692. นางสาวสมใจ คนตรง โรงเรียนสุเหราใหมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23693. นางอนงคแนาฏ ยุวะเวช โรงเรียนสุเหราใหมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23694. นางสาวนุจรินทรแ อิ่มเสถียร โรงเรียนอทนรนาวรีาษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23695. นางสาวภคัรดา สิริกุลนวรัตนแ โรงเรียนอทนรนาวรีาษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23696. นางกฤษณา พศิวง โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23697. นางจารุณี นาคนาม โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23698. นางจีรภทัรแ ทองยน โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23699. นางฐิติมา อุนใจ โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23700. นางทติยาภรณแ พดูสงคราม โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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23701. นางปใทมา ราษฎรแดุษดี โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23702. นางพมิล พลูสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23703. นางพมิลมาศ คงศิริ โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23704. นางรัตนา จตุรพรชัย โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23705. นางสาวโชษติา ฟใกแฟง โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23706. นางสาวเรืองศิริ เรียงขัน โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23707. นางสาวศรีสําอางคแ มหาสุภาพ โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23708. นางสาวโสภดิา ทองคํา โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23709. นางสาวอนิสา สังขแเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23710. นางหทยัรัตนแ วฒิุรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23711. นางอมรรัตนแ งามบญุสราง โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23712. นางอารียแวรรณ ราษฎรแดุษดี โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23713. นายสถาพร บญุเรือง โรงเรียนอนุบาลปทมุธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23714. นางลาวณัยแ สมิธ สาธติแหงมหาวทิยาลัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23715. นางสาวศศินวภา การะหงษแ สาธติแหงมหาวทิยาลัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23716. นางสาวสายชล ปใญญามี สาธติแหงมหาวทิยาลัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23717. นางสาวอัจฉราณี อัจฉริยศิลป สาธติแหงมหาวทิยาลัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23718. นางอินทริา หรัิญสาย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23719. นายอมรเทพ คูหาเรืองรอง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

23720. นางพรทพิยแ มีมิ่งขวญั ปยิวฒันศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23721. นางเพช็รินทรแ ศรีชัยสุวรรณ ปยิวฒันศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23722. นางสาวจิตรัตนแ เกียรติสมชาย ปยิวฒันศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23723. นางสาวจรีาวรรณ ณ พทัลุง ปยิวฒันศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23724. นางสาวชุลีพร สาระไกร ปยิวฒันศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23725. นางสาวธัญญาทิพยแ ปใตตาชารี ปยิวฒันศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23726. นางสุกัลยา ดีหมี ปยิวฒันศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23727. นางสุทมิา มะเฟอืง ปยิวฒันศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23728. นางสุรีพร สัมพนัธแ ปยิวฒันศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23729. นางนงคแคราญ อรรถานิธิ รร.กลางคลองสิบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23730. นางปทมุ ทองสุข รร.กลางคลองสิบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23731. นางสาวอาภาภรณแ แกวพลงาม รร.กลางคลองสิบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23732. นางจารุณี ภูพรายงาม รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23733. นางชรินทรแทพิยแ กันพนภยั รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23734. นางเบญจพร ตันวนิิตกุล รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23735. นางแววตา เย็นละมอม รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23736. นางสาวกานดารัตนแ ญาณอรรถ รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23737. นางสาวนุชนาถ ผลไม รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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23738. นางสาวศรีทอง ทองเจริญ รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23739. นางอัมพนัศรี สุจินพรัม รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23740. นายมานัด เหล็งนุย รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23741. นายสุวทิยแ ขวญัเจริญ รร.เจริญดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23742. นางกรัณฑรัตนแ นิติอัครพฒันแ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23743. นางเจริญศรี ผาพงษา รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23744. นางทวทีรัพยแ เกษรศรี รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23745. นางธญัทพิยแ คงมีธนาเศรษฐแ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23746. นางประณยา เอกญาติ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23747. นางพชัมณ กัลยาศิลปนิ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23748. นางรัตนา พนัธุแชัย รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23749. นางวรงคแพร ทองในธรรม รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23750. นางสาวนงนุช สูญยี่ขันธแ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23751. นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23752. นางสาวนันทนา วรรณรัตนแ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23753. นางสาวบษุบา บษุมาลี รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23754. นางสาววรรณา วรรธนะบรูณแ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23755. นางสาวสิริรัตนแ สังสุทธิ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23756. นางสุภาพ แสงเงิน รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23757. นางสุภาภรณแ บญุยะแสงสวสัด์ิ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23758. นางโสภา สังวาลยแ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23759. นางอนงคแ สารทอสี รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23760. นางอุไรวรรณ กิจเมธี รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23761. นายดนัยพงศแ อุดมยิ่งเจริญ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23762. นายราชินทรแ ศิริผลา รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23763. นายพษิณุ คนซ่ือ รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23764. นายสมพร กฤตศิลป รร.ชุมชนประชาธปิใตยแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23765. นางประเทอืง บญุมั่น รร.ชุมชนวดัทําเลทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23766. นางรัตนา มาสุวรรณ รร.ชุมชนวดัทําเลทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23767. นางศรียา แกวมณี รร.ชุมชนวดัทําเลทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23768. นางสุรีรัตนแ ขอพลอยกลาง รร.ชุมชนวดัทําเลทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23769. อรรถสิทธิ์ เนตรทพิวลัยแ รร.ชุมชนวดัทําเลทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23770. นางกาญจนา ปใจจะมูล รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23771. นางจินตา สลีสองสม รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23772. นางณัชชา บญุสุทธวิงษแ รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23773. นางปณิชา ประภานุมาศ รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23774. นางพมิพแสุรางคแ ชูสติ รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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23775. นางศิริพนัธแ ศาสตรแสงา รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23776. นางสาวปภาดา ไชยคาน รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23777. นางสาวเมตตา นิ่มสนิท รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23778. นางสาวศิริพร ศรีมูล รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23779. นางสุรียแ สหวฒันแ รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23780. นายอุดม ปใจจะมูล รร.โชคชัยรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23781. นางตองตา นุทศั รร.เตรียมบณัฑิต(บริบรูณแศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23782. นางสาวทศันียแ สรางนานอก รร.เตรียมบณัฑิต(บริบรูณแศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23783. นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศแ รร.เตรียมบณัฑิต(บริบรูณแศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23784. นางสาวรัชนี คงดี รร.เตรียมบณัฑิต(บริบรูณแศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23785. นางสาวสุดา แสงอรุณวานิช รร.เตรียมบณัฑิต(บริบรูณแศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23786. นางสาวสุพรรณี ชัยผัน รร.เตรียมบณัฑิต(บริบรูณแศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23787. นางสาวโสภณา ชื่นชม รร.เตรียมบณัฑิต(บริบรูณแศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23788. นางสิริอมร สินอําพล รร.เตรียมบณัฑิต(บริบรูณแศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23789. นางอรุณวดี สิงหแเถื่อน รร.เตรียมบณัฑิต(บริบรูณแศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23790. นางสาวกรรณิการแ สีเหลือง รร.ทองพลูอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23791. นางทบัทมิ อัศวพนัธแ รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23792. นางประภาพรรณ อิ่มกะดี รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23793. นางพมิพแพรรณ ปาละทา รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23794. นางละออง นุมเอี่ยม รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23795. นางวรรณวมิล คลายรัศมี รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23796. นางสาววฑัฒิกา นามวงษแ รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23797. นางสุนันทแ ทองออน รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23798. นางสุวลักษณแ พวงผะกา รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23799. นายเศกศักด์ิ รุงเรือง รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23800. นายสิทธศัิกด์ิ บวัเผ่ือนหอม รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23801. นายอาทติยแ สายเนตร รร.ทพิพากรวทิยาการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23802. นางกมลทพิยแ เชียงสิน รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23803. นางจันทรแเพญ็ ไชยมงคล รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23804. นางฉววีรรณ สุขหงษแทอง รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23805. นางณัฐธดิา เพช็รสวาง รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23806. นางดุษฎบีณัฑิต อินทรแหอม รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23807. นางนงนุช ทองรอด รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23808. นางปราณีต อาจศิริ รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23809. นางมาลีวรรณ กิ่งกาน รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23810. นางรสริน พนัธุแวชิาติกุล รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23811. นางรัตติยา สุนทรสิงหแ รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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23812. นางวริษฐแฐาวรรณ กล่ันบดิา รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23813. นางวไลวณัยแ โพธิม์ะฮาด รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23814. นางวฒันา ธาํรงพล รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23815. นางสาวกนัตแกมล รักษแโพธวิงศแ รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23816. นางสาวฉันทนา ยุรยาตรแ รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23817. นางสาวทิพวรรณแ อวมทอง รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23818. นางสาวธดิานุช ทรัพยแมูล รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23819. นางสาวนัฐการณแ เสนาะคํา รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23820. นางสาวเบญจวรรณ นุชโส รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23821. นางสาวสันตแสินี เขียนชานาจ รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23822. นางสุภาพร พงษแปวโรภาส รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23823. นางอารมยแ ศรีทบัทมิ รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23824. นายเวททรง พงษแปวโรภาส รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23825. นายสมยศ ขันธสะอาด รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23826. นายสุขุม จูสนิท รร.ธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23827. นางสาวชัชชญา เผือกบวัขาว รร.ประสานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23828. นางสาวเบญจพร บญุปก รร.ประสานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23829. นางสาวมลิวลัยแ ดํารงคแฤทธิ์ รร.ประสานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23830. นายโกวทิยแ เสวกทรัพยแ รร.ประสานมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23831. นางเมษา ธรีุ รร.เปรมฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23832. นางปาริฉัตร นาสมบรูณแ รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23833. นางไพเราะ ทําพนม รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23834. นางรุงทพิยแ สุนทรา รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23835. นางสาวกมลวรรณ มนตแอุน รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23836. นางสาวเกยีรติมณี สกุลเกียรติศักด์ิ รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23837. นางสาวณัฐนิชา ใจการ รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23838. นางสาวอารียแ อินทโชติ รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23839. นางสาวอุมาพร อรุณลักษณแ รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23840. นายจรัญ หบีเงิน รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23841. นายบญุรุง ศรีสุข รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23842. นายศักด์ิดา สดชื่น รร.พระวสุิทธวิงสแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23843. นางเฉลิมศรี ภเูกษม รร.พฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23844. นางศุภลักษณแ เครือครุฑ รร.พฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23845. นางสาวกุลยา สุวภริมยแโชติ รร.พฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23846. นางสาวปราณี คําเลิศ รร.พฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23847. นางสาวภณิตา นิ่มชูชีพ รร.พฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23848. นางสุนิษา ดวงสกาวพสุิทธิ์ รร.พฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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23849. นางกุลสิริ แนบชิด รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23850. นางจุฬาลักษณแ ฝใ็นแกว รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23851. นางทพิยแอมร ทวโีชติภทัรกุล รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23852. นางปาริชาด สัตยวณิช รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23853. นางรุงตวนั อนันตโท รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23854. นางวลิาวลัยแ สวสัดิชัย รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23855. นางสาวธญัญรักษแ เย็นวนัประเสริฐ รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23856. นางสาวน้ําทพิยแ กระแกวพนัธแ รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23857. นางสาวพิราภรณแ คะสุวรรณ รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23858. นางสาวภทัชราวดี สังขมณี รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23859. นางสาวยุพนิ สอนสตรี รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23860. นางสาววนิิด กเงดวง รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23861. นางสาวสุกันยา เกิดนรินทรแ รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23862. นางสาวสุจินตแ สงวนรัตนแ รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23863. นางสาวสุนียแ จําปาศรี รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23864. นางสาวสุพตัรา มณฑาทพิยแ รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23865. นางสาวสุพชิฌายแ พลูสวสัด์ิ รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23866. นายเชิดชัย บวัแกว รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23867. นายพยุงศักด์ิ จินดาศรี รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23868. นายศักดา เครือทอง รร.แยมสอาดรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23869. นางวนิดา ทพิณียแ รร.รวมใจประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23870. นางวณีา หนูเต็บ รร.รวมใจประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23871. นายวนัชัย ศรียุคุณธร รร.รวมใจประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23872. นายสุเทพ อาสนเสวตรแ รร.รวมใจประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23873. นางจิตพทยั รุณกระโทก รร.รวมราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23874. นางจินตนา วรรณทอง รร.รวมราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23875. นางรัฐวพิร มาระกล รร.รวมราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23876. นางสาวสมร ประดับญาติ รร.รวมราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23877. นางอราม เกงการ รร.รวมราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23878. นายถาวร เกงการ รร.รวมราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23879. นางไลลา ร่ืนสุข รร.รวมราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23880. นายสมชาย สังขแสี รร.รวมราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23881. นางเตือนใจ แสงนิล รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23882. นางประไพ คงชุม รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23883. นางวรุณพร รัตนโท รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23884. นางวาสนา ทองคําเปลว รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23885. นางศรีวรรณ รอดสวสัด์ิ รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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23886. นางสาวสอนศรี สิงหพงศแ รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23887. นางสาวสุวรรณ ธรรมโชติ รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23888. นางอุทยั นิลพงษแ รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23889. นายธนกร พมุมาลา รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23890. นายพรศิลป ศรีเรืองไร รร.วดักลางคลองส่ี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23891. นางจรินทรแทพิยแ ไวสูงเนิน รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23892. นางชลิตตา สีเสือ รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23893. นางทรรศนแมน สุขประเสริฐ รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23894. นางสังวาล ศรีสุข รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23895. นางสาวไขศรี อยูเย็นจิตรแ รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23896. นางสาวแพรรัตนแ ภมูิสาขา รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23897. นางสาวมณีวรรณ นรินยา รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23898. นางสาวสุคนธแ สุวรรณขํา รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23899. นางสุชีรา ไพสาระ รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23900. นางสุนันทแ แกวมณี รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23901. นางสุวลี นิรมานสกุลพงศแ รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23902. นางอนงคแ จิตจรูญ รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23903. นางอุมาภรณแ วเิชียรรักษแ รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23904. นายเจษฎาภรณแ ศรีพี รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23905. นายนิวฒันแ วรีประพนัธแ รร.วดัเขียนเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23906. นางกัญญาวดี ณรงคแฤทธไิกร รร.วดัคลองชัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23907. นางชนิดา ชื่นวดั รร.วดัคลองชัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23908. นางนิศากร เอี่ยมสาย รร.วดัคลองชัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23909. นางวริะวรรณ สุภานันทแ รร.วดัคลองชัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23910. นางหฤทยั แหยมศรีไทร รร.วดัคลองชัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23911. นางอักษร ทนคง รร.วดัคลองชัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23912. นางจุรียแ สุวรรโณ รร.วดัชัยมังคลาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23913. นางสําราญ ตรีกลางดอน รร.วดัชัยมังคลาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23914. นางสุภชัชา ศิริวรรณ รร.วดัชัยมังคลาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23915. นายวราชิต มุยคํา รร.วดัชัยมังคลาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23916. นางจารุณี ปลอดโปรง รร.วดัดอนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23917. นายอังศุธร จุยเจริญ รร.วดัดอนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23918. นางพชัรี องคแเพลาเพลิด รร.วดัทศทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23919. นางพรนิพา โตเล็ก รร.วดัประชุมราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23920. นางสมจิตรแ สาสาร รร.วดัประชุมราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23921. นางจินตนา แสงกรด รร.วดัพชือุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23922. นางมะลิ มีสน รร.วดัพชือุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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23923. นางรัตนาภรณแ สุทธสิมบรูณแ รร.วดัพชือุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23924. นางรัศมี ผลสุวรรณแ รร.วดัพชือุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23925. นายธรีศักด์ิ เสือจุย รร.วดัพชือุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23926. นางนงลักษณแ อินทริง รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23927. นางบญุเสริม ดิษฐจันทรแ รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23928. นางปรียนันทแ เจษฎางคแกูร ณ อยุธยา รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23929. นางพรทพิยแ ศรีรักษแ รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23930. นางเพชรรัตนแ ศรีมี รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23931. นางมนทพิ ณ กาฬสินธุแ รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23932. นางมาลี แจมสุวรรณ รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23933. นางยุพาพร อินตานนทแ รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23934. นางวรรณวมิล ตรีวรรณ รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23935. นางวไิลวลัยแ ธรรมสุวรรณ รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23936. นางสมบรูณแ ขําบญุ รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23937. นางสริตา พงษแแตง รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23938. นางสาวสุจิตรา อินทน้ําเงิน รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23939. นางอํานวยพร ทองศรี รร.วดัโพสพผลเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23940. นางกาญจนา มณีอินทรแ รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23941. นางกานตแรวี เกิดสมศรี รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23942. นางจิราพร เล้ียงพนัธุแ รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23943. นางชนาภา พนัปี รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23944. นางเทพนิทรแ ชอบบวั รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23945. นางนพมาศ ไชยศิลป รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23946. นางนลินนุช อํานวยสิน รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23947. นางประคอง พื้นชมภู รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23948. นางมาลีวรรณ มณีโชติ รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23949. นางศิริอาภา เจติกานนทแ รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23950. นางสาวภาวนิี เกตุมอญ รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23951. นางสาวมยุรี คมขํา รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23952. นางสาวศิริรัตนแ เฟืๆองแกว รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23953. นางสุดาพร สิงหแสุข รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23954. นางสุนันทแ จันทรแวนีุกูล รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23955. นางสุนียแ ฤกษแพนิัย รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23956. นางอันธกิา แสงมณี รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23957. นางอุดมศรี ตรีทพิศิริศีล รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23958. นายสุรชัย ปใ็นสนิท รร.วดัลาดสนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23959. นายจิระศักด์ิ อินทรแหอม รร.วดัศรีสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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23960. นางธญัดา สุวรรณคล รร.วดัสมุหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23961. นายศิวะพร สุนทรเกตุ รร.วดัสมุหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23962. นางกันธมิา พลายเพช็รแ รร.อนุบาลฟาูสิรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23963. นางสาวบงัอร ขุมทอง รร.อนุบาลฟาูสิรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23964. นางจารุพร นิลแกว รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23965. นางดารา เรืองประพนัธแ รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23966. นางธญัญาณียแ บวักลํ่า รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23967. นางนวลจันทรแ อักษรมัต รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23968. นางประภา จันทรแวจิิตรแ รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23969. นางปราณี เพชรนิล รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23970. นางพชันี ทวมตะเคียน รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23971. นางพชัรี ภกัดีวลัิย รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23972. นางสาวกานใจ แสงหวัชาง รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23973. นางสาวกิตติมา คงมณี รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23974. นางสาวณิชมล เพง็ผอง รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23975. นางสาวปรียาภรณแ เสนาหาร รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23976. นางสาววไิลพร ขาวขํา รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23977. นางสาวสนอง สุริรัมยแ รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23978. นางสาวสุจิตรา สีสนิท รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23979. นางสาวสุชิน สําราญรมยแ รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23980. นางอรอรุณ เจริญชีพ รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23981. นายณัฐธร ขจรคํา รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23982. นายบณัฑิต สีออน รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23983. นายประวทิยแ แกวฉิมพลี รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23984. นายเพช็รนอย เส็งสุข รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23985. นายรุงโรจนแ เจริญตัว รร.อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23986. นางกนกวรรณ เรืองประโคน ระเบยีบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23987. นางจันทรแสา แสงมา ระเบยีบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23988. นางภคอร ราศรีสวสัด์ิ ระเบยีบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23989. นางสมหมาย นุชแดง ระเบยีบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23990. นางสาววภิา จันทรแประเสริฐ ระเบยีบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23991. นางสาวสมทรง เปลงอรุณ ระเบยีบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23992. นางสุริยา ตรีมงคล ระเบยีบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23993. นายชัยมงคล แกวมณี โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23994. นางจําลองลักษณแ กอนทอง โรงเรียนชุมชนบงึบา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23995. นางบงัอร รัตนพนัธแ โรงเรียนชุมชนบงึบา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23996. นางเพลินพศิ บญุวงศแ โรงเรียนชุมชนบงึบา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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23997. นางรัตนา เข็มนาค โรงเรียนชุมชนบงึบา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23998. นางสายสุณียแ ไหวติง โรงเรียนชุมชนบงึบา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

23999. นางสุนันทา โคตะสิน โรงเรียนชุมชนบงึบา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24000. นายนิพนธแ ดาวแจง โรงเรียนชุมชนบงึบา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24001. นายนิรุตต์ิ สุขเจริญ โรงเรียนชุมชนบงึบา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24002. นายไพโรจนแ กอนทอง โรงเรียนชุมชนบงึบา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24003. นางณณัท ไทยประคอง โรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24004. นางรสรินทรแ ชาประเสริฐ โรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24005. นางสารภี เพญ็ประพฒันแ โรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24006. นางสาวศรีเวยีง เตาสุวรรณ โรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24007. นายวเิชียร เย็นทรวง โรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24008. นายสรายุทธ ทมุเชื้อ โรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24009. นายสุพฒันา สารศรี โรงเรียนชุมชนเลิศพนิิจพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24010. นางกมลรัตนแ ระโหฐาน โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24011. นางจรรยา ณ สงขลา โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24012. นางจรัสกร พวงจินดา โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24013. นางจันทนา ล้ีกุล โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24014. นางจิรารัตนแ จันทรแหอม โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24015. นางดวงสมร กล่ินกระจาย โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24016. นางปรีดา คุมภยั โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24017. นางพชัรี วมิลศิลปนิ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24018. นางยุพนิ ศรีนิธี โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24019. นางรชยา รัชตะวรรณ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24020. นางรัญตี รัตนเลิศธาดา โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24021. นางเรณู ฉั่วชื่นสุข โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24022. นางวชัรินทรแ ดีที่สุด โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24023. นางวลิาวณัยแ พนภยั โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24024. นางศรีไพล เกษร โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24025. นางศรีรัตนแ อรรถพรพมิล โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24026. นางสนองวรรณ ชางเชื้อ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24027. นางสมพร ตรีนุสนธิ์ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24028. นางสมพร รอดประชา โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24029. นางสมฤดี ใจมา โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24030. นางสาวนนทลี โมลิสกุลมงคล โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24031. นางสาวประไพพรรณ อยูไพศาล โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24032. นางสาวลัดดา รักสอน โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24033. นางสาววนัทนา แจงเหตุผล โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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24034. นางสาววนัทนา ไชยพร โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24035. นางสาวววิธันี ไตรธาตรี โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24036. นางสาวสิริกร รุสิตานนทแ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24037. นางสาวเสาวณียแ พงษแทอง โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24038. นางสาวเสาวนียแ นามดี โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24039. นางสาวอัจฉราพร รุกขเจริญ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24040. นางสาวอุษา นอยสนิท โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24041. นางสุมนา นอยวรรณะ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24042. นางอุบลวรรณ แสงทองสมานสิน โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24043. นายณัฐพงศแ ทมิยองใย โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24044. นายธนชัย จูสนิท โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24045. นายนิรันดรแ ษรสกุลทรัพยแ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24046. นายบญุยงคแ ดีที่สุด โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24047. นายยงยศ ศรีภริมยแ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24048. นายสมใจ โพธิ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24049. นายสุนทร พลูประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24050. นางนวลนอย พรรณพลีวรรณ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24051. นางยุพนิ นอยพนัธุแ โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24052. นางลออศรี โรจนดุล โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24053. นายทรงวฒิุ สุขนาวี โรงเรียนชุมชนวดัพชิิตปติยาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24054. นายสุเทพ รุจิวทิยากุล โรงเรียนธญัญสิทธศิิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24055. นางกิ้มเอีย เหมทานนทแ โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24056. นางพรรณประไพ บวัเทศ โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24057. นางศรีจันทรแ สิทธิ โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24058. นางสมจิต บวัทอง โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24059. นางสาวจรรยา อุเทน โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24060. นางสาวจินตนา เอกอํานวย โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24061. นางสาวนภสั สุวรักษแ โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24062. นางสาวพไิลลักษณแ บริบรูณแสกุลสุข โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24063. นางสาวเอื้อมพร อรามแสงเทยีน โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24064. นางหทยั ไทยานนทแ โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24065. นายสมิทธิ โมกกรานตแ โรงเรียนธญัวทิยา(ตงมิ้น) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24066. นางราตรี แยมผกา โรงเรียนนิกรราษฎรแบํารุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24067. นายสมชาย ไตรสโมสร โรงเรียนนิกรราษฎรแบํารุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24068. นางสาวสุพตัรา เลิศฤทธิเ์รืองสิน โรงเรียนนิกรราษฎรแบรูณะ(เหราบตัยแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24069. นางชุติมา มาระเนตร โรงเรียนบริบรูณแศิลปรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24070. นางสาวกมลวรรณ แกวแดง โรงเรียนบริบรูณแศิลปรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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24071. นางสาวจริยา แกวแดง โรงเรียนบริบรูณแศิลปรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24072. นางสาวจุฑามาศ วงศแอาสา โรงเรียนบริบรูณแศิลปรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24073. นางสาวมยุรี กั้วพงษแ โรงเรียนบริบรูณแศิลปรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24074. นางสาวรัชนก กระถินไทย โรงเรียนบริบรูณแศิลปรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24075. นางสาวรัชนี ไชยวรรณแ โรงเรียนบริบรูณแศิลปรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24076. นางสาววาทนิ แสงแกว โรงเรียนบริบรูณแศิลปรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24077. นางสาวพุทธชาติ พนัธุแเวยีง โรงเรียนวดัขุมแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24078. นายธนากร ฉันทปราโมทยแ โรงเรียนวดัคลองชัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24079. นางสาวดุษฎี สุรารักษแ โรงเรียนวดัจุฬาจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24080. นางสาวภรณพรรษ นวกวงคแ โรงเรียนวดัจุฬาจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24081. นางกิ่งกนก ฉัตรแกวมณี โรงเรียนวดัเจริญบญุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24082. นางพชัราภรณแ สุดลาภา โรงเรียนวดัเจริญบญุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24083. นายสมชาย มีอุสาหแ โรงเรียนวดัเจริญบญุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24084. นางธนัญญา บรรลือ โรงเรียนวดัแจงลําหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24085. นางสุภาพร งามเนตร โรงเรียนวดัแจงลําหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24086. นายอาภรณแ บญุญวงศแ โรงเรียนวดัแจงลําหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24087. นางสาวขนิษฐา จันทรแเกาะ โรงเรียนวดัธรรมราษฎรแเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24088. นางพนมวนั วรดลยแ โรงเรียนวดันาบญุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24089. นางอุไรวรรณ เจียมทอง โรงเรียนวดันาบญุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24090. นายประดิษฐแ ปาเลยแ โรงเรียนวดันาบญุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24091. นางรัตนา สีสัน โรงเรียนวดัปทมุนายก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24092. นางสาวกัญชลี กองวเิศษพงศแ โรงเรียนวดัปทมุนายก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24093. นายชลิต มังกร โรงเรียนวดัปทมุนายก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24094. นายวนิัย ชมภู โรงเรียนวดัปทมุนายก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24095. นางปราณี กรุณวงษแ โรงเรียนวดัปทมุนายก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24096. นางชุติกาญจนแ บญุสุข โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24097. นางปล้ืมจิตรแ ทองเล็ก โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24098. นางราณี พึ่งสกุล โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24099. นางรุงทพิยแ วารี โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24100. นางวมิลรัตนแ ทองเหลือ โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24101. นางวไิลรัตนแ ปึ็งผลพลู โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24102. นางศณีนาท พรหมพลู โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24103. นางสาวภัทรีภรณแ เปล้ืองทกุขแ โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24104. นายศุภกิจ วเิศษนคร โรงเรียนวดัประยูรธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24105. นางภชัราภรณแ หลิมศิริวงษแ โรงเรียนวดัปใญจทายิกาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24106. นางรุงฟาู ทรงศิล โรงเรียนวดัปใญจทายิกาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24107. นางสาวมาเรียม แสงสีนิล โรงเรียนวดัปใญจทายิกาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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24108. นายจตุรงคแ สโรบล โรงเรียนวดัปใญจทายิกาวาส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24109. นายชัยวฒันแ จันทนั โรงเรียนวดัโปรยฝน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24110. นายสมศักด์ิ รอดคง โรงเรียนวดัโปรยฝน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24111. นางสายสุนียแ สุขทพิยแคงคา โรงเรียนวดัมงคลรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24112. นางสาวประภา อังกูรวฒันา โรงเรียนวดัมงคลรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24113. นายสดชื่น ตันดี โรงเรียนวดัมงคลรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24114. นางตรัยรัตนา ฉลวยศิริเลิศ โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24115. นางธติิกาล เกิดสมศรี โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24116. นางนวพร สีสมุทร โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24117. นางประพนิ เวฬุวนารักษแ โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24118. นางพชันี นามบตุร โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24119. นางเพญ็ศรี สุดตะไล โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24120. นางรุงนภา มหาเกตุ โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24121. นางสาวสมใจ ธญัญาโภชนแ โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24122. นายธงชัย เสนคราม โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24123. นายพนัศักด์ิ เสริฐศิริกุล โรงเรียนวดัมูลจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24124. นางเปรมฤดี พรมเสน โรงเรียนวดัราษฎรบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24125. นางวนัเพญ็ จิ๋วแกว โรงเรียนวดัราษฎรบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24126. นายสนั่น พรมเสน โรงเรียนวดัราษฎรบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24127. นางเสาวรัตนแ มีเดช โรงเรียนวดัลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24128. นางพมิพร อินทฤทธิ์ โรงเรียนวดัลานนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24129. นางนาตยา บญุประสงคแ โรงเรียนวดัศรีคัคณางคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24130. นางจุทยั พทัสาร โรงเรียนวดัสระบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24131. นางอุไร ภษูา โรงเรียนวดัสระบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24132. นางปรีดาพร ธวุงัควฒันแ โรงเรียนวดัสอนดีศรีเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24133. นางสาวยุพา ทองทวิ โรงเรียนวดัสอนดีศรีเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24134. นางอรวรรณ จิระกาล โรงเรียนวดัสอนดีศรีเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24135. นางปรานอม เปล่ียนสมัย โรงเรียนวดัสุขบณุฑริการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24136. นางสาวจุฑารัตนแ แตงออน โรงเรียนวดัสุขบณุฑริการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24137. นางดารา เกิดสุข โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24138. นางดํารงคแ เจียระนันทแ โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24139. นางทวิาพร อภสิิฎฐาภรณแ โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24140. นางนงนุช จุลประสิทธิพ์งษแ โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24141. นางนิทวิดี พารอด โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24142. นางรุงดาว บนุนาค โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24143. นางลัดดา ลาภหลาย โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24144. นางสาวสุริยา อุทศิผล โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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24145. นางสุกาญจนแดา สมนาม โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24146. นายธรรมนูญ เสนาะคํา โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24147. นายเสนหแ พารอด โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24148. วาทีร่อยตรีประจักษแ ใจหาญ โรงเรียนวดัแสงสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24149. นางประภา นอยสถิตยแ โรงเรียนวดัโสภณาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24150. นางพยุงมิตร วงษแเพง็ โรงเรียนวดัโสภณาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24151. นางสุพตัรา ปใๆนสุน โรงเรียนวดัโสภณาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24152. นางธญัชพร ฉิมพลอย โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24153. นางบณัฑิตาภรณแ ศรีคําภา โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24154. นางศิริพร มาเดช โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24155. นางสาวทพิากร ฮวบเจริญ โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24156. นางสาวมุกดา คําอานา โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24157. นางสาวสายสมร ชุตินันทแ โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24158. นางสาวสุวภา รังษภีโนดร โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24159. นางสุมล อาชวาคม โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24160. นางสุมิตรา คงสืบ โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24161. นายจุมจินตแ สลัดทกุขแ โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24162. นายทวี เครือจันทรแ โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24163. นายนิรัน นิลทองหลาง โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24164. นายพฒันา โรจนดุล โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24165. นายมานพ พุมเกษม โรงเรียนวดัอัยยิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24166. นางสาวอําพรรณ วโรหะ โรงเรียนศาลาลอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24167. นางนิตยา จันทรแตอน โรงเรียนสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24168. นางพทัธมน บวังาม โรงเรียนสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24169. นางสุมณฑา ผลหมู โรงเรียนสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24170. นายสุรศักด์ิ บญุเขตตแ โรงเรียนสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24171. นายบญุโชค ปานทบั โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24172. นางสาววรภร ธนสมสกุล โรงเรียนหรัิญพงษแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24173. นางพชัรียา เนยโอชา โรงเรียนอยูประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24174. นางยุพาพร แจงไพร โรงเรียนอยูประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24175. นางรัตนาภรณแ มีแสงเพชร โรงเรียนอยูประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24176. นางศรีไพร เพช็รหงึ โรงเรียนอยูประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24177. นางสมนึก กุลศิริ โรงเรียนอยูประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24178. นายพชิัย เสมอใจ โรงเรียนอยูประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24179. นายไพโรจนแ ถือธรรม โรงเรียนอยูประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24180. นายสรรเพชร นุมยองใย โรงเรียนอยูประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24181. นายชณวรรชฏแ พรหมประสาธนแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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24182. นางฉววีรรณ สุขสุนัย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24183. นางมารศรี เหลาบญุชัย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24184. นางสาวลฎาภา นาคคูบวั สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

24185. นางเกตุกนก ฝอยทอง โรงเรียนดานสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24186. นางนิภาภคั หอยทอง โรงเรียนดานสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24187. นางปราณี กลัดสมบรูณแ โรงเรียนดานสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24188. นางศิริมา บญุประภา โรงเรียนดานสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24189. นางสาวบญุลอม เพยีรเสมอ โรงเรียนดานสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24190. นางอุไรวรรณ ชูพรม โรงเรียนดานสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24191. นายกัมพล หรัิญวงศแ โรงเรียนดานสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24192. นางเพญ็ศรี วชิิตกุล โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24193. นางเพญ็ษร แยมพราย โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24194. นางมาลี พลอยทบัทมิ โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24195. นางสมหมาย สุสุทธิ โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24196. นางสาวเตือนใจ เกิดอารียแ โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24197. นางสุกัญญา ศิลาออน โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24198. นายบญุเจิด สุสุทธิ โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24199. นายประชุม สิทธชิัย โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24200. นายเอียด ทองศรี โรงเรียนธนาคารออมสิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24201. นายประทปี ทบัเนียม โรงเรียนบานคลองชายธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24202. นายชัยชนะ สระทองทา โรงเรียนบานคลองชายธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24203. นางพชัรี นามศรี โรงเรียนบานคลองลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24204. นายจรูญ เคหา โรงเรียนบานคลองลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24205. นางประสบศรี จันทรแฉาย โรงเรียนบานคอกชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24206. นางอรอนงคแ สุวชิยายนตแ โรงเรียนบานคอกชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24207. นายพนัส ศรีพลอย โรงเรียนบานคอกชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24208. นางรัชนี คุปตแกาญจนากุล โรงเรียนบานค่ันกระได คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24209. นางสาวพจนารถ เจียมจิตร โรงเรียนบานค่ันกระได คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24210. นางสุวรรณี พทุธอินทรแ โรงเรียนบานค่ันกระได คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24211. นางอรชร หะรังษี โรงเรียนบานชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24212. นายเดชา นามศรี โรงเรียนบานชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24213. นางกาญจนี เสียงเพราะ โรงเรียนบานดอนใจดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24214. นางณีวตัร จัดภยั โรงเรียนบานดอนใจดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24215. นางอรัญญา ผอูนรัตนแ โรงเรียนบานดอนใจดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24216. นางอุบลรัตนแ ปอนจับ โรงเรียนบานดอนใจดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24217. นายนําไทย ผอูนรัตนแ โรงเรียนบานดอนใจดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24218. นายเอกภพ กลําพบตุร โรงเรียนบานดอนใจดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑
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24219. นายสุรศักด์ิ สายนาค โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24220. นางกัญญาภรณแ ศรีแสง โรงเรียนบานทุงกะโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24221. นางโกสุมัลยแ ผองศรี โรงเรียนบานทุงกะโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24222. นางสาวแฉลม รัตนมนตแ โรงเรียนบานทุงกะโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24223. นางสาวรัตนา สมจิตร โรงเรียนบานทุงกะโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24224. นางสาวสุดารัตนแ พรหมมี โรงเรียนบานทุงกะโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24225. นางสุนทรี พวงเดช โรงเรียนบานทุงกะโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24226. นายโชคชัย ลัคนาชัยวงศแ โรงเรียนบานทุงกะโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24227. นางวรารัตนแ ใจใหญ โรงเรียนบานทุงตาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24228. นางสาวอรกัญญา เปรมสุข โรงเรียนบานทุงตาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24229. นางภาวณีิ บญุมีสงา โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24230. นางสาววนัเพญ็ เพช็รพรรณ โรงเรียนบานธรรมรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24231. นายสมคิด ไชยแกว โรงเรียนบานธรรมรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24232. นายเฉลิมเกียรติ แยมพราย โรงเรียนบานธรรมรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24233. นางธรีะวลัยแ แจมใส โรงเรียนบานเนินดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24234. นางอําไพ ใยบํารุง โรงเรียนบานเนินดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24235. นางพมิพนัธแ เจียพงษแ โรงเรียนบานบางสะพานนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24236. นางศิริลักษณแ พลิาวฒิุ โรงเรียนบานบางสะพานนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24237. นางสาวนงนาจ ทรายแกว โรงเรียนบานบางสะพานนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24238. นางสาวปฤษฎิ์การณแ ดิษฐอุดมโพธิ์ โรงเรียนบานบางสะพานนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24239. นางอนงคแนาถ กันเกตุ โรงเรียนบานบางสะพานนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24240. นางอุทมุพร ราชานาค โรงเรียนบานบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24241. นางสาวมัลลิกา แซอึ้ง โรงเรียนบานปากคลอง (ราษฎรแอุปกรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24242. นางสาวสุพฒันา หวลวงคแ โรงเรียนบานปากคลอง (ราษฎรแอุปกรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24243. นางสาวฐิติกร จักรแกว โรงเรียนบานมรสวบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24244. นายยงยุทธ เกิดทอง โรงเรียนบานมรสวบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24245. นางยุพา ขาวปลอด โรงเรียนบานมะเด่ือทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24246. นางสาวสุวรรณี วริิยะกมลพนัธแ โรงเรียนบานมะเด่ือทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24247. นางสุพร เกิดยินดี โรงเรียนบานมะเด่ือทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24248. นางอรพนิทแ เกาะนอย โรงเรียนบานมะเด่ือทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24249. นายวชัรินทรแ เกาะนอย โรงเรียนบานมะเด่ือทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24250. นางจริยา จันทรแลาด โรงเรียนบานไรใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24251. นางเต็มศิริ บญุชูชวย โรงเรียนบานวงัน้ําเขียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24252. นางเบญจมาศ แสงโพลง โรงเรียนบานวงัน้ําเขียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24253. นางวงเดือน วฒันา โรงเรียนบานวงัน้ําเขียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24254. นางสาวชนญา นอยเนตร โรงเรียนบานวงัน้ําเขียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24255. นางสิริภรณแ พาทธีรรม โรงเรียนบานวงัน้ําเขียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑
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24256. นางกุหลาบ อักษรวงศแ โรงเรียนบานวงัยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24257. นางชารินี ขวญัศรี โรงเรียนบานหนองจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24258. นางพรประภา สีมาพานิชกุล โรงเรียนบานหนองจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24259. นางภญิญแธดิา เล็กประเสริฐ โรงเรียนบานหนองจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24260. นางมารยาท อุณหะสูต โรงเรียนบานหนองมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24261. นางสาวดวงดาว ศรีธรรมราช โรงเรียนบานหนองมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24262. นางอรทยั เกิดแกว โรงเรียนบานหนองมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24263. นางชูศรี ฤกษแเมือง โรงเรียนบานหนองระแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24264. นางสาวทบัทมิ เอี่ยมแสง โรงเรียนบานหนองระแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24265. นางสาววรลักษณแ จันทรแผา โรงเรียนบานหนองระแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24266. นางพรพรรณ ศรีชาติ โรงเรียนบานหนองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24267. นางมนชยา นาคใหญ โรงเรียนบานหนองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24268. นางสาววภิา โรจนแเสถียร โรงเรียนบานหนองหวยฝาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24269. นางยุพา มะโนเลิศ โรงเรียนบานหวยยางมิตรภาพที่ ๓๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24270. นายณรงคแ ศรีสวาง โรงเรียนบานหวยยางมิตรภาพที่ ๓๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24271. นายไมตรี ผลประดิษฐแ โรงเรียนบานหวยยางมิตรภาพที่ ๓๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24272. นายเริงศักด์ิ เขาใหญ โรงเรียนบานหวยยางมิตรภาพที่ ๓๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24273. นายวทิยา ยนปลัดยศ โรงเรียนบานหวยยางมิตรภาพที่ ๓๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24274. นายโกมล หอมทั่ว โรงเรียนบานหวยยางมิตรภาพที่ ๓๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24275. นางสาวนันทยา ศรีสุภาวดี โรงเรียนบานหนิเทนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24276. นางพสิมัย จันทรแทพั โรงเรียนบานเหมืองแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24277. นางสาวภัทรานิษฐแ อินทรแเอี้ยง โรงเรียนบานเหมืองแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24278. นางจุฑามาศ ศรีวงษแชัย โรงเรียนประชาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24279. นางสาวประกอบ กิ่งสามี โรงเรียนประชาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24280. นางสาวลัดดาวรรณ ศิริกุล โรงเรียนประชาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24281. นายมาโนช คงหนุน โรงเรียนประชาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24282. นายสุภาพ หอมทั่ว โรงเรียนประชาพทิกัษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24283. นางชุลี สิงหวรลักษณแ โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24284. นางสาวบษุยา พยมธน โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24285. นางสาวภมิลพรรณ ถาวรประพฒันแ โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24286. นายวราชัย สุนทรนนทแ โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24287. นายวรีะ รุงแจง โรงเรียนพฒันาประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24288. นางจินตนา ซําเผือก โรงเรียนวงัมะเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24289. นางนุชจรี ธรรมสาลี โรงเรียนวงัมะเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24290. นางสุมนทพิยแ ศรเพชร โรงเรียนวงัมะเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24291. นายจุฑาวชัรแ เอกกะยอ โรงเรียนวงัมะเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24292. นายนัฐวฒิุ แกวศรี โรงเรียนวดักํามะเสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑
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24293. นางกาญจนา หอมทั่ว โรงเรียนวดัทุงกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24294. นางประคอง ศรีโมรา โรงเรียนวดัทุงกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24295. นางสาวนิยม เชื้อกรด โรงเรียนวดัทุงกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24296. นางสาวบงัเอิญ อบอุน โรงเรียนวดัทุงกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24297. นางอัญชลี ชูรส โรงเรียนวดัทุงกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24298. นางสาวสุดา แสงสวางเสรีกุล โรงเรียนวดัปากคลองเกลียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24299. นายมานิตยแ อักษรวงศแ โรงเรียนวดัหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24300. นางกันธมิา รวมวงษแ โรงเรียนเศรษฐพานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24301. นางกัลยรัตนแ อัฐระ โรงเรียนเศรษฐพานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24302. นางสุปรีญา แจมใส โรงเรียนเศรษฐพานิชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24303. นายสุรสิทธิ์ เปยีสังขแ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24304. นายอนุวตัรแ เล็กมาก โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24305. นางกาญจนา เกตุเกี้ยว โรงเรียนหาดสนุกราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24306. นางบษุบา สันทดังาน โรงเรียนหาดสนุกราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24307. นายอนุชิต ดีหร่ิง โรงเรียนหาดสนุกราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24308. นางดวงพร มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลทบัสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24309. นางบษุบา กลําพบตุร โรงเรียนอนุบาลทบัสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24310. นางรําพงึ จัดภยั โรงเรียนอนุบาลทบัสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24311. นางรุงทวิา มูลศรี โรงเรียนอนุบาลทบัสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24312. นางสาวสุดารัตนแ สังขแฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทบัสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24313. นางพรทพิา สังวรกาญจนแ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24314. นางพรเพญ็ กาญจนรัตนแ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24315. นางรพพีรรณ ศรีทองคํา โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24316. นางเรณู ไชยโย โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24317. นางลัดดา อิสระพานิชยแ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24318. นางสาวแพรวพรรณ ทองโปรง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24319. นางสาวสุมาลี ทองถึก โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24320. นางบญุเหลือ วงษแคลัง โรงเรียนอนุบาลบางสะพานนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24321. นายเลิศธวฒิุ สุขมาก โรงเรียนอนุบาลบางสะพานนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24322. นายสมชาย ชวยชูหนู โรงเรียนอนุบาลบางสะพานนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24323. นางจรรยา จันทรแศรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24324. นางทพิวรรณ สิงหแเล็ก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24325. นางธารา นาควงศแวาลยแ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24326. นางประนอม ขุนพรหม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24327. นางรัชนันทแ ธรรมาเจริญราช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24328. นางวภิาภรณแ จั่นเพชร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24329. นางศิรินันทแ สาตรา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑
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24330. นางศิริพร ชาญยุทธกูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24331. นางสาวกันทมิา มีจิตตแ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24332. นางสาวบษุกร อุรสาหแศิลป โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24333. นางสุภาภรณแ บวัทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24334. นางอุไรวรรณ ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24335. นายจีระยศ กิจตรอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24336. นางบญุดี ศรีกระจิบ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขนัธแ (สละชีพ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24337. นางลํายอง เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขนัธแ (สละชีพ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24338. นางสาวจินตนา พุมไสว โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขนัธแ (สละชีพ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24339. นางประไพพรรณ สวนจิตตแ โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24340. นางปารณียแ ศรีงาม โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24341. นางรัชดาวรรณ ดีหะสิงหแ โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24342. นางรุงทวิา เจือจํา โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24343. นางเรวดี สินสุขอุดมชัย โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24344. นางสาวนิรมล กล่ินพราหมณแ โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24345. นางสาวปณิตา สงสัย โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24346. นางสาวมยุรียแ ทองคํา โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24347. นางสาววรรณา จูสวย โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24348. นางสุมิตรา ทนุผล โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24349. นางอโนชา จิระรัตนแพศิาล โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24350. นางอมรรัตนแ เพชรนอย โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24351. นางอรทยั เจ็งสวสัด์ิ โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24352. นางอรุณศรี ไทยเอื้อ โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24353. นางอัญฐิฐา คําเปรม โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24354. นางอุบล ทองคํา โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24355. นายธนธปิใตยแ โชติเมืองปใก โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24356. นายพรีะพงษแ สินสุขอุดมชัย โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24357. นายองอาจ อยูบรรยงคแ โรงเรียนอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24358. นายเฉลิมพล พนิทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24359. นายต้ัง อสิพงษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24360. นายสมหวง ขุนพรหม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24361. นายสุรวทิ ทบัเหล็ก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24362. นางประไพ เกษแกว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24363. นางสาวขวญัตา วงศแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24364. นางสาวฉันทนา พวงเดช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24365. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑

24366. นายบดินทรแเดช แสงสุวรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๑
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24367. นางนารถนอย บตุรยิ่ง โรงเรียนดรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24368. นางเพยาวแ เจียมกุล โรงเรียนดรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24369. นางละมาย หอมภู โรงเรียนดรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24370. นางสาวอารียแ บญุทศิาล โรงเรียนดรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24371. นางสุคนธแ พกุราชวงศแ โรงเรียนดรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24372. นางสุพนิยา เข็มตรง โรงเรียนดรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24373. นางอมรทพิยแ พมิาน โรงเรียนดรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24374. นางอุทมุพร จันทรแโชติ โรงเรียนดรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24375. นางสังเวยีน แสงนิล โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟลุเลอรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24376. นายโสภณ ชื่นจิตตแ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟลุเลอรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24377. นายพนม เสียงใหญ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟลุเลอรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24378. วาที่รอยตรีชรินทรแ คงชาติ โรงเรียนนเรศวรหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24379. วาที่รอยตรีธนสาร แกมไทย โรงเรียนนเรศวรหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24380. นางบษุบา มณีวงศแ โรงเรียนบานเกาะนานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24381. นายจักรวาล วจิิตร โรงเรียนบานเกาะไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24382. นางวนัดี พนูจารุวฒันแ โรงเรียนบานเขาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24383. นางกุลญา ตรงศิริ โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24384. นายนิเวศ ถือแกว โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24385. นายประเชิญ เพลินจิตตแ โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24386. นางเสนอ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนบานดอนบอกุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24387. นายบรรจบ ศิริกุลววิฒันแ โรงเรียนบานดอนบอกุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24388. นายทศันัย นอยเมือง โรงเรียนบานดอนมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24389. นางเฉลิมศรี รุงเจริญ โรงเรียนบานตําหรุ(วงิประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24390. นางพรทพิยแ ธงไชย โรงเรียนบานตําหรุ(วงิประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24391. นางวาสนา สุนทรโสภา โรงเรียนบานตําหรุ(วงิประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24392. นางสาวจริาภรณแ จันทรักษา โรงเรียนบานตําหรุ(วงิประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24393. นางอนุชิดา เหลืองสอาด โรงเรียนบานตําหรุ(วงิประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24394. นางปราณีต โสภา โรงเรียนบานทบัใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24395. นางสุนิสา กิตติยายาม โรงเรียนบานทบัใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24396. นางสุวารี จงธรีะธรรม โรงเรียนบานทบัใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24397. นายสุชิน แกวประเสริฐ โรงเรียนบานทบัใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24398. นายชุมพร นาคประสบสุข โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24399. นางสววีรรณแ ภมรสูตร โรงเรียนบานนาวลัเปรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24400. นายปรีดี ภมรสูตร โรงเรียนบานนาวลัเปรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24401. นางสาวอําไพ ชื่นอารมยแ โรงเรียนบานเนินกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24402. นางสมหมาย บญุเทศ โรงเรียนบานเนินพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24403. นายชยพล บญุเทศ โรงเรียนบานเนินพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒
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24404. นายศิลปชัย บญุเกิด โรงเรียนบานบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24405. นางนพวรรณ จุลกะนาค โรงเรียนบานบางปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24406. นางอารียา ทองโปรง โรงเรียนบานบางปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24407. นางสุกัญญา บญุกอง โรงเรียนบานปรือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24408. นางจุไร ตนเถา โรงเรียนบานปรือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24409. นายชัยชนะ ทองเปีๆยม โรงเรียนบานปรือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24410. นางนันทชัพร ประกอบชาติ โรงเรียนบานปากน้ําปราณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24411. นางศริญญา จงสงากลาง โรงเรียนบานปากน้ําปราณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24412. นางสมโภชนแ ฤทธริงคแ โรงเรียนบานปากน้ําปราณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24413. นางสาวโสภา ขันติศรีสกุล โรงเรียนบานปากน้ําปราณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24414. นางสาวอมรรัตนแ ขอออ โรงเรียนบานปากน้ําปราณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24415. นางอรุณี แกวเพชร โรงเรียนบานปากน้ําปราณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24416. นางอัญชลี หนูสวี โรงเรียนบานปากน้ําปราณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24417. นางเนตรชนก แหงพษิ โรงเรียนบานโปงุกะสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24418. นางวงเดือน คชกฤษ โรงเรียนบานโปงุกะสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24419. นางเจริญศรี พนัธแเพยีร โรงเรียนบานพนุอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24420. นางรัชนี บญุรอด โรงเรียนบานพนุอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24421. นางราตรี เลือดแดง โรงเรียนบานพนุอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24422. นางสุขสม เมฆขยาย โรงเรียนบานพนุอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24423. นายบรรจง หทูพิยแ โรงเรียนบานพนุอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24424. นางทศันียแ หทูพิยแ โรงเรียนบานพใุหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24425. นางสุรินทรแ ดวงศิริ โรงเรียนบานพใุหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24426. นายพงษแพนิิจ แสงรุงจันทรฉาย โรงเรียนบานพใุหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24427. นางระเบยีบ ชุมภแูกว โรงเรียนบานยางชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24428. นางสิรามล วงศแทองดี โรงเรียนบานรวมไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24429. นางยุพนิ รัตนาธรรมวฒันแ โรงเรียนบานไรบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24430. นายทวศัีกด์ิ ตันตินิมิตรกุล โรงเรียนบานไรบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24431. นางสาวณัฐนิช ปานหอม โรงเรียนบานลาดวถิี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24432. นางสาวอุษา ศรีพนมวรรณ โรงเรียนบานลาดวถิี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24433. นางเสาวลักษณแ ฉิมโหมด โรงเรียนบานลาดวถิี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24434. นางพรรณี สังขแทอง โรงเรียนบานวงักแพง(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24435. นางรุจิรดาณแ ชัยยานุวฒันแ โรงเรียนบานวงักแพง(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24436. นางอรุณธรรม อินทรแประเสริฐ โรงเรียนบานวงักแพง(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24437. นางวลิาวลัยแ วเิชียร โรงเรียนบานวงัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24438. นางศรีสุภา ศรีวฑูิรยแ โรงเรียนบานวงัวน(ชูชีพ-สนิทพลอยนอยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24439. นางสาวกาญจนา เผ่ือนพทิกัษแ โรงเรียนบานวงัวน(ชูชีพ-สนิทพลอยนอยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24440. นางสาวอุบล ฮ้ีเกษม โรงเรียนบานวงัวน(ชูชีพ-สนิทพลอยนอยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒
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24441. นายณรงคแชัย สังขแลาโพธิ์ โรงเรียนบานวงัวน(ชูชีพ-สนิทพลอยนอยอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24442. นางกิ่งแกว บญุครอง โรงเรียนบานศาลาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24443. นางดวงพร มั่นนวม โรงเรียนบานศาลาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24444. นางพศิมัย พทุธาภบิาล โรงเรียนบานศาลาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24445. นางสาววรรณา เขียวอิ่ม โรงเรียนบานศาลาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24446. นายวรีะวฒันแ อยูยืด โรงเรียนบานศาลาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24447. นางถนอม เปล่ียนปราณ โรงเรียนบานสามกระทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24448. นายรณรงคแ เปล่ียนปราณ โรงเรียนบานสามกระทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24449. นางนงนภา สังขแศิลชัย โรงเรียนบานสามรอยยอด (บณุยรักษแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24450. นางวภิาดา กันตพฤกษแ โรงเรียนบานสามรอยยอด (บณุยรักษแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24451. นางสินีนาฏ พราหมณแวงศแ โรงเรียนบานสามรอยยอด (บณุยรักษแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24452. นางสุภชัชา พรภทัรพงษแ โรงเรียนบานสําโหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24453. นายสุรินทรแ บญุทรัพยแ โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24454. นางสาวรินนภา ฉิมเนตร โรงเรียนบานหนองเกด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24455. นางอัญชัน บญุเกิด โรงเรียนบานหนองเกด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24456. นางจันทรา ทองสําราญ โรงเรียนบานหนองขาม (สันติกาญจนแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24457. นายธรีะ กันตพฤกษแ โรงเรียนบานหนองขาม (สันติกาญจนแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24458. นายประพนธแ ทองสําราญ โรงเรียนบานหนองขาม (สันติกาญจนแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24459. นายเฉลิมเกียรติ สมัครรบ โรงเรียนบานหนองขาวเหนียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24460. นางชัดเจน หสัสเขตตแ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24461. นายบญุเกิด หนิชีระนันทแ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24462. นางธญัภคั สัมพนัธพงศแ โรงเรียนบานหนองตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24463. นางบศุรา จารุศิริสมบติั โรงเรียนบานหนองตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24464. นางบษุราภรณแ พทิกัษแชลทรัพยแ โรงเรียนบานหนองตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24465. นางวนิดา ครุฑกาศ โรงเรียนบานหนองตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24466. นางศิริภรณแ วองไว โรงเรียนบานหนองตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24467. นางศุลีรัตนแ จินดาสุทธกิุล โรงเรียนบานหนองตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24468. นายชัยวฒันแ ฤทธิอ์ินทรแ โรงเรียนบานหนองตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24469. นายพล ปใกษา โรงเรียนบานหนองตาเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24470. นายสุชาติ ขวญัเมืองแกว โรงเรียนบานหนองเตาปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24471. นายเกษม มวงนาค โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24472. นางมาลี เบญ็จกุล โรงเรียนบานหนองน้ํากลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24473. นางสาวสมควร เพช็รประดับ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24474. นายวรียุทธิ์ หอมหวล โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24475. นางอรชร จินาวฒันแ โรงเรียนบานหนองพรานพกุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24476. นางนริสา เลิศไชย โรงเรียนบานหนองพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24477. นางพยอม พุมรมไทร โรงเรียนบานหนองพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒
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24478. นางสาวมนทริา เจริญเนือง โรงเรียนบานหนองพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24479. นางพชัรี จิตแจง โรงเรียนบานหนองยิงหมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24480. นางสาวพมิพแพชิา ศรีวลัิย โรงเรียนบานหนองยิงหมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24481. นายยม อยูชมบญุ โรงเรียนบานหนองยิงหมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24482. นางหสัณียแ สังขศิลปชัย โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24483. นายวเิชียร ผลเจริญ โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24484. นายสมบรูณแ ปรางงาม โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24485. นางจิรัชญา พศิงาม โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24486. นางนวลพรรณ บวังาม โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24487. นางน้ําทพิยแ เรียนเวช โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24488. นางสาวชนรรนภรณแ สุนทรนนทแ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24489. นางพเยาวแ จิดอน โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24490. นางนันทแนภสั รองพนิิจ โรงเรียนบานหวยไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24491. นางนิภา ภทูศันแ โรงเรียนบานหวยไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24492. นางสมจิตรแ เลิศอาวาส โรงเรียนบานหวยไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24493. นางรุงนภา พมิโสดา โรงเรียนบานหวยพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24494. นายพฒัชัย วเิศษสมบติั โรงเรียนบานหวยพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24495. นางวาสนา ชองพทิกัษแ โรงเรียนบานหวัตาลแถว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24496. นางสุกันยา สิงหแคาร โรงเรียนบานหวัตาลแถว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24497. นางสุขุม ศุภรมยแ โรงเรียนบานหวัตาลแถว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24498. นายสมชาย คลายเพชร โรงเรียนบานหวัตาลแถว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24499. นายอุดมเดช หนูสวี โรงเรียนบานหวัตาลแถว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24500. นางขวญัจิตร รัชตวมิล โรงเรียนบานหาดขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24501. นางสุรียแพร มณีวงษแ โรงเรียนบานหาดขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24502. นางฉออน เกิดพนัธแ โรงเรียนพณิชยการหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24503. นางทศันียแ ศิริมงคล โรงเรียนพณิชยการหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24504. นางพเยาวแ พราหมณแคลํ้า โรงเรียนพณิชยการหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24505. นางสาวผาสุข ทพิยแเที่ยงแท โรงเรียนพณิชยการหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24506. นายวฒิุศักด์ิ ลีพรหมมา โรงเรียนพณิชยการหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24507. นางอัจฉรียา ออสุวรรณ โรงเรียนพณิชยการหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24508. นายเมืองแมน โมคบรุุษ โรงเรียนมัธยมสาธกุารวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24509. นางจุรีรัตนแ พงคแเพชร โรงเรียนวราวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24510. นางพชรพรรณ มนพลับ โรงเรียนวราวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24511. นางสาววราภรณแ แสงอุบล โรงเรียนวราวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24512. นางสาวศศิธร แสงอุบล โรงเรียนวราวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24513. นางหทยัชนก ใจแสวงทรัพยแ โรงเรียนวราวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24514. นางกชกร ธาราชีพ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒
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24515. นางกรรณิกา เพชรศรี โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24516. นางจรูญลักษณแ แปนูสุข โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24517. นางชนิดา ดวงแข โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24518. นางพกิุล เจี้ยมดี โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24519. นางมณทพิยแ สุวรรณทพิยแ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24520. นางวฒันา มะลิโชติ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24521. นางวาสนา เหมะ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24522. นางวไิล พรายศรี โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24523. นางศิริมา เนตรสุวรรณ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24524. นางสาวจุลีพร จุรุพนัธแ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24525. นางสาวฉันทนา เกษทอง โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24526. นางสาวนันทริกา ชื่นชม โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24527. นางสาวรัชนีพร พณิทอง โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24528. นางสาวสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24529. นางสาวอาภรณแ คําผา โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24530. นางเสาวนี โชคสุชาติ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24531. นางอัญชลี ประทานทรัพยแ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24532. นางเอมอร นามมนตรี โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24533. นายวเิชียร มีสม โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24534. นายสิปปกร ศรีพรหมทอง โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24535. นายวรวทิยแ กุลจิรกาญนแ โรงเรียนวงัไกลกังวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24536. นางทพิยแนฤน แสงรุง โรงเรียนวดักุยบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24537. นายปรีชา ศรีสมยศ โรงเรียนวดักุยบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24538. นางสุบรรณ ทพิยแเนตร โรงเรียนวดัเกษตรกันทราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24539. นางกนกวรรณ พรมสะอาด โรงเรียนวดัดอนยายหนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24540. นายวรีะ สองเมือง โรงเรียนวดัดอนยายหนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24541. นายสุธน จันทรแชูกล่ิน โรงเรียนวดัดอนยายหนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24542. นางสัญศิฎา เทพพชิิตสมุทร โรงเรียนวดัทุงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24543. นางวาทนิี ไมนอย โรงเรียนวดันาหวย(แสงกลาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24544. นางนวลอนงคแ บญุเกิด โรงเรียนสามแยกปาุถลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24545. นางเกวลี หนิแกว โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24546. นางชบา เกตุคง โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24547. นางปใณณพร สุขประเสริฐ โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24548. นางรุจี เตงตระกูล โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24549. นางศศิธร พวงมีชัย โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24550. นางสาวณรัณธญาณแ อนัณณภทัรกรณแ โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24551. นางสาวธนพร ริดกวาง โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒
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24552. นางสาวบญุพา จันทรแมั่น โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24553. นางสาวบษุบา ฉิ่งเล็ก โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24554. นางสาวพรรณี ทรัพยแประเสริฐ โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24555. นางสาวมาลีรัตนแ กระตายทอง โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24556. นางสาวเรไร วงคแชัย โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24557. นางสาววงเดือน สวสัด์ิใช โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24558. นางสาวศิริพร ดิษฐวงศแ โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24559. นางสาวสมทรง รุงเรือง โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24560. นางสาวสสิวมิล ศิริโม โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24561. นางสาวอภวิรรณ จันทะวงศแ โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24562. นางสาวอุมาพร เทยีมทดั โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24563. นางสุกัญญา ผิวขํา โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24564. นายปณตกร พณิทอง โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24565. นายมนตแชัย ชอเกตุ โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24566. นายวรากฤช สวสัด์ิใช โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24567. นายศักดา ภญิโญภาวศุทธิ โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24568. นายสมศักด์ิ เครือนาค โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24569. นายสุรศักด์ิ ยนปลัดยศ โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24570. นายสุวทิยแ เทยีมทดั โรงเรียนหวัหนิวทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24571. นางประจินดา ถาวรนันทแ โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วดัวงัยาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24572. นางปใญจมาพร ดาราวงษแ โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วดัวงัยาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24573. นางสาววาสนา ยาวงษแ โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วดัวงัยาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24574. นางสาวศุลีพร วงษแสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วดัวงัยาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24575. นางสาวสุทญัญา ภมรสูตร โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วดัวงัยาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24576. นางสุทาทพิยแ ตันตินิมิตรกุล โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วดัวงัยาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24577. นางอังคณา ลือกําลัง โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วดัวงัยาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24578. นางอําพร จีรัง โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วดัวงัยาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24579. นายเดช สนธิ โรงเรียนอนุบาลกุยบรีุ(วดัวงัยาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24580. นางนฤมล สมัครรบ โรงเรียนอนุบาลปราณบรีุ (บานเมืองเกา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24581. นางภทัรี หนูแดง โรงเรียนอนุบาลปราณบรีุ (บานเมืองเกา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24582. นางสุพตัรา บญุมา โรงเรียนอนุบาลปราณบรีุ (บานเมืองเกา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24583. นางอรุณี เย็นสุข โรงเรียนอนุบาลปราณบรีุ (บานเมืองเกา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24584. นายสมศักด์ิ เนตรเพชร โรงเรียนอนุบาลปราณบรีุ (บานเมืองเกา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24585. นางยุพนิ รักสม โรงเรียนอนุบาลสามรอยยอด(บานหนองแก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24586. นายดิเรก มีบํารุง โรงเรียนอนุบาลสามรอยยอด(บานหนองแก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24587. นางสาระภี เล็กนอย โรงเรียนอนุบาลหวัหนิ(บานหนองขอน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24588. นายนุกูล ปานมัจฉา โรงเรียนอานันทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒
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24589. นางนันทา เนรภศูรี โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24590. นางสาววาสนา ใจแสวงทรัพยแ โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24591. นางสาววณีา วรัิชเศรษฐกุล โรงเรียนอุดมศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24592. นางธนพร อรชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจวบคีรีขันธแ เขต ๒

24593. นางมาติกา ธรรมโชติ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24594. นางลลิตา สุนทรรักษแ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24595. นางวไิลวรรณ เพชรดีทน โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24596. นางศุภนัฐ บวัประเสริฐ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24597. นางสาวจุฬาลักษณแ ถนัดรบ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24598. นางสาวน้ําฝน ดีสวสัด์ิ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24599. นางสาวรัตติภรณแ สุดใจชื้น โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24600. นางสาวอรัญญา พทุธา โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24601. นางอารีวรรณ ศรีประยูรวงษแ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24602. นายศัพทนา อัมพวา โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแจักรพงษแพทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24603. นางสาวดวงหทยั ธนุศิลป โรงเรียนจงหมิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24604. นางสาวธนิดา เสมา โรงเรียนจงหมิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24605. นางอันธกิา พมิพแลอย โรงเรียนจงหมิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24606. นางมาลีวรรณ ปรากฏ โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ(สามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24607. นางทองเจือ ทองลี โรงเรียนชุมชนบานขอนขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24608. นางสุรางคแ พมิพาภรณแ โรงเรียนชุมชนบานขอนขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24609. นางจุรียแ นาคสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนวดับานโงง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24610. นางสมพศิ ดิษฐพลขันธแ โรงเรียนชุมชนวดับานโงง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24611. นางรุงระวี สุวรรณกลอม โรงเรียนชุมชนวดัศรีประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24612. นางแรมจันทรแ บญุกระพอื โรงเรียนชุมชนวดัศรีประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24613. นางสาวกษวรรณ เกิดทวี โรงเรียนชุมชนวดัศรีประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24614. นางกัลยา กิตติรัตนแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองจวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24615. นางญาติชฎา ดุษฎี โรงเรียนชุมชนวดัหนองจวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24616. นางปใญญา คงเจริญ โรงเรียนชุมชนวดัหนองจวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24617. นางสาวอัมพร นพนนทแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองจวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24618. นางสิฌารัตนแ นอยษา โรงเรียนชุมชนวดัหนองจวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24619. นางนวลจันทรแ สกุลแสง โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24620. นางบาหยัน เชาวนแดี โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24621. นางปใทมา โยธารักษแ โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24622. นางพนันิพา บญุทกัษแ โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24623. นางยุวดี บรรลือวงศแ โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24624. นางราตรี เทวาฤทธิ์ โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24625. นางละมัย ภมูิมาลา โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑
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24626. นางวรรณพร สายพรหม โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24627. นางสมพศิ ประดิษฐแนวกุล โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24628. นางสายใจ พทุธไทย โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24629. นางสายสมร ทองเชื้อ โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24630. นางสาวแกวตา เทยีบแกว โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24631. นางสาวโกศล พึ่งเกษม โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24632. นางสาวจุฑารัตนแ พนมเชื้อ โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24633. นางสาวดารา ลีทอง โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24634. นางสุวทิ คําพนันอย โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24635. นายสรวชัร สรรเพช็รแ โรงเรียนเทวรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24636. นางสมดัด ซอนกล่ิน โรงเรียนบอแร-ธารเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24637. นางสาวสมลักษณแ จันทหาร โรงเรียนบานคลองแกมช้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24638. นางธดิา ทพิยานนทแ โรงเรียนบานโคกพนมดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24639. นายทพิยแ ศรีกะชา โรงเรียนบานโคกพนมดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24640. นางจิระนุช โสมนัส โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24641. นางประรม ทองจริง โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24642. นางศิริมาศ อัครเนตร โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24643. นางเตือนใจ พวงดอกไม โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24644. นางนันทยิา กุลพงษแ โรงเรียนบานทาตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24645. นางพมิพแภรณแ ประสิทธิรั์ตนแ โรงเรียนบานทาตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24646. นางวภิารัตนแ ธนูเดช โรงเรียนบานทาตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24647. นางสุพตัรา ทบัทมิทอง โรงเรียนบานทาตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24648. นางกุลศรี ศิริรังษี โรงเรียนบานเนินหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24649. นางเกสินี วรีะสวสัด์ิ โรงเรียนบานเนินหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24650. นางสมจิตร วงศแสวางศิริ โรงเรียนบานเนินหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24651. นายอุดร ดํารงสุสกุล โรงเรียนบานเนินหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24652. นายมงคล ทวทีรัพยแ โรงเรียนบานเนินหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24653. นางสาวรุงอรุณ กันเหตุ โรงเรียนบานบางปลารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24654. นายสุเทพ ภามัง โรงเรียนบานบางปลารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24655. นางสุนันทแ เคียรประเสริฐ โรงเรียนบานประเถท(โพธพิทิยาราม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24656. นางสุภาส จันทรแบวั โรงเรียนบานประเถท(โพธพิทิยาราม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24657. นางนุสรา ชูศรี โรงเรียนบานประพาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24658. นางบงัอร ไชยฤทธิ์ โรงเรียนบานประพาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24659. นางสาวสุรีรัตนแ ไทยอุดม โรงเรียนบานประพาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24660. นางสําราญ เกษร โรงเรียนบานประพาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24661. นายเปลง ชูศรี โรงเรียนบานประพาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24662. นางภสัราวรรณแ เจนการ โรงเรียนบานปรือวายใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑
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24663. นางอารียแ เจริญ โรงเรียนบานปรือวายใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24664. นางธนันตแพร สิงหแโตทอง โรงเรียนบานโปงุกะพอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24665. นางสาวศราวนิี กิตติวงศกร โรงเรียนบานโปงุตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24666. นายสมศักด์ิ พานิชยแ โรงเรียนบานโปงุตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24667. นายอดุลยแ ศิริธรรมพทิยา โรงเรียนบานโปงุตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24668. นางศศิภา มาลาสี โรงเรียนบานโปงุไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24669. นางสําราญ พวงศรี โรงเรียนบานโปงุไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24670. นางสุคนธา สารการ โรงเรียนบานยานนางวิง่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24671. นายสกล อัตโต โรงเรียนบานวงัขอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24672. นายทองคํา เพชรจิตตแ โรงเรียนบานวงัขอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24673. นางวาสนา แพนลา โรงเรียนบานวงัทะลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24674. นางสราญา หดุากร โรงเรียนบานวงัทะลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24675. นางสุมลมาลยแ ทพิยรัตนแสุนทร โรงเรียนบานวงัทะลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24676. นายสุนทร เกียรติสถิตกุล โรงเรียนบานวงัทะลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24677. นางชนิตา จิตรภกัดี โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24678. นายสุชล นาคพงษแ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24679. นายสุรัตนแชัย ชุมชูจันทรแ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24680. นายมุจลินทแ ปานสวสัด์ิ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24681. นางปยิาพร วอนวงษแ โรงเรียนบานหนองเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24682. นางสาววารุณี พยายาม โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24683. นายแผน ผาสุข โรงเรียนบานหวาเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24684. นายพบิลูยแ สวนเสริม โรงเรียนบานหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24685. นายถวลัยแ กงทะสร โรงเรียนบานหอย (เติมเอนยิเนียร่ิงอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24686. นายปรีชา เหลืองบงกช โรงเรียนบานหอย (เติมเอนยิเนียร่ิงอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24687. นางธญัมน ชนุตพงศแ โรงเรียนบานแหลมไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24688. นางพยงคแ นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนบานแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24689. นางพยอม รุณดิษฐแ โรงเรียนบานแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24690. นางรัชนี มนตรี โรงเรียนบานแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24691. นางวลิาภ มีเหม็ง โรงเรียนบานแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24692. นางสาวนวลจันทรแ ปิๆนเกตุ โรงเรียนบานแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24693. นางอรอนงคแ รัตนานนทแ โรงเรียนบานแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24694. นางอําไพพรรณ นพจํารูญศรี โรงเรียนบานแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24695. นายประยนตแ แพงสี โรงเรียนบานแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24696. นายนคเรศ เอกปใญญานุวฒันแ โรงเรียนบานแหลมหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24697. นายวสันต์ิ เยือกเย็น โรงเรียนประชุมเขตศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24698. นางฐิตวา หุนยนตแ โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยาประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24699. นางนิรชา สิทธบิรูณแ โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยาประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑
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24700. นางฤดี ชางฟอก โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยาประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24701. นางสมหทยั โพธิร์อด โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยาประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24702. นางสาวชมาภรณแ แจงจํารัส โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยาประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24703. นางสาวยุพนิ บญุเสริม โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยาประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24704. นายธานี จันทาโท โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยาประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24705. นายยอดชาย นพสูรยแ โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยาประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24706. นางเกษร บญุสวสัด์ิ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24707. นางขวญัหลา ศรีทอง โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24708. นางเครือวนั นัดไป โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24709. นางจันทรแเพญ็ ไผสมบรูณแ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24710. นางจิระพร ชุมแสง โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24711. นางฉววีรรณแ เจนธนากร โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24712. นางธตีรัตนแ หวายฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24713. นางปนัดดา ใจภกัดี โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24714. นางประภาภรณแ เกตุหรัิญ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24715. นางพศิวง หอยสังขแ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24716. นางภมุมริน ใหญเลิศ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24717. นางเยาวลักษณแ เพิ่งจันดา โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24718. นางรัตนา สุขเจริญ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24719. นางรัตนาพร คันทรุขา โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24720. นางสายพณิ กุลศรี โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24721. นางสาวจันทรแทิมา เปีๆยมจิตตแ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24722. นางสาวทัชนาธาร น้ํากระจาย โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24723. นางสาวลักขณา เกตุสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24724. นางสาววรัญญา สุดเย็น โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24725. นางสาวสุชานัน น้ําแกว โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24726. นางสาวสุณิสา ลิขิต โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24727. นางสาวสุทธรัิตนแ แสงจันทรแ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24728. นางสาวสุพร สัตยแซ่ือ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24729. นางสุดาภรณแ อาจสมพงษแ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24730. นางเสริมศรี สิงหะ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24731. นายกงจักร ทพัซาย โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24732. นายทองใบ ดานขับตอน โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24733. นายนิรันดร อินทรแธปู โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24734. นายวลัลพ แยมกล่ิน โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24735. นายสมชัย คุตปาุ โรงเรียนมัธยมวดัใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24736. นางเครือวลัยแ ชัยเจริญ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑
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24737. นางจารุพร จันทรแเจริญใจ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24738. นางจินตนา สรสันตแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24739. นางจุฬา มหนัตภาค โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24740. นางเฉลิมรัตนแ มานะตอ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24741. นางเดนดวง ทศันุรักษแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24742. นางนันทา กุลศรี โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24743. นางประนอม ศรีขาว โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24744. นางปราณี พึ่งแสงจันทรแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24745. นางปวณีา เปรมจิตรแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24746. นางปวณีา โพธิช์ู โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24747. นางพรทพิยแ พุมภกัดี โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24748. นางมณีรัตนแ คามรักขิต โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24749. นางรัชนี ยิ่งประเสริฐ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24750. นางวริดา จันทรไชย โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24751. นางสาวกนกรัตนแ จันทรแสีดา โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24752. นางสาวกรองกาญจนแ ปิๆนเกตุ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24753. นางสาวแจมศรี ไชยฮาด โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24754. นางสาวชนญัชิดา กลอมจิตร โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24755. นางสาวประชุมพร กระจางมล โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24756. นางสาววนิภา สัมฤทธิ์ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24757. นางสาวศิริลักษณแ ชุมชื่น โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24758. นางสาวศุภรา คํามี โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24759. นางสาวสาคร แขกพงษแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24760. นางสุรีพร ออนหวาน โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24761. นางสุวลักษณแ คชสีหแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24762. นางอมราภรณแ จุลเพญ็ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24763. นางอังคณา มุงพมิาย โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24764. นางอัจจิมา สุภกัดี โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24765. นางอารยา ทรัพยแเจริญ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24766. นายจําเนียร สมแสง โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24767. นายอาทติยแ ตาดเดิม โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24768. นางนิรมล โพธิช์ู โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24769. นางสาวอัจฉรา สุขพบิลูยแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24770. นางจินตนา เทพอรุณ โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24771. นางบงัอร จินดาหอม โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24772. นางประเทอืง เอี่ยมสุพรรณ โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24773. นางยุวดี กรกรรณแ โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑
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24774. นางสาวจารุณี ปกีกระโทก โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24775. นางสาวดวงใจ ศรีนิล โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24776. นางสาวดวงรัตนแ ยะคะเรศ โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24777. นางสาวทิพยแรัตนแ แสงทศันแ โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24778. นางสาวนาตยา แสงทศันแ โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24779. นางสิรินทร จงวศิาล โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24780. นางสาวจําเรียง ถาวรสิน โรงเรียนมารีวทิยาศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24781. นางวไิลวรรณ ศุภนิจวฒันา โรงเรียนวดักระทุมแพว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24782. นายนิพนธแ ระวงัเหตุ โรงเรียนวดักระทุมแพว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24783. นายสฤษด์ิ ทารัตนแ โรงเรียนวดัขิงกระชาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24784. นายประวทิยแ คํารอด โรงเรียนวดัคลองเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24785. นางจรัสศรี ฮะฮวด โรงเรียนวดัคลองเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24786. นายสุเทพ พนมฤทธสุินทร โรงเรียนวดัคูลําพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24787. นางสาวมัณฑนา บบุผา โรงเรียนวดัโคกเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24788. นางกรกนก นิลคํา โรงเรียนวดัไชยมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24789. นางสมพร มัยตรีเดช โรงเรียนวดัไชยมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24790. นายสุเทพ ศิริชัย โรงเรียนวดัไชยมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24791. นางอัชรา มากศิริ โรงเรียนวดัตนโพธิศ์รีมหาโพธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24792. นางประไพ นาดี โรงเรียนวดัตะเคียนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24793. นางสุจิตรา ลอยวรัิตนแ โรงเรียนวดัเนินสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24794. นางวลัลิกา แกวขจร โรงเรียนวดัเนินสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24795. นางอัมพร แสงเดช โรงเรียนวดับางกระเบา(สิทธสิารานุกุล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24796. นางจุรียแ หสัดิน โรงเรียนวดับางเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24797. นางสุวรรณา ปใ็นเจริญ โรงเรียนวดับางเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24798. นางสมบญุ วรชิต โรงเรียนวดับานโนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24799. นางสาวนงลักษณแ โมรัฐเสถียร โรงเรียนวดับานโนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24800. นางชาลินี สวนเสริม โรงเรียนวดัประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24801. นายวรียุทธ ชางกลึง โรงเรียนวดัประสาทรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24802. นางสุวรรณา จันทรแสวาง โรงเรียนวดัประสาทรัสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24803. นายศักดา จันทรแสูรยแ โรงเรียนวดัไผงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24804. นางปใญจมาส คุมสุภา โรงเรียนวดัพรหมรังษมีิตรภาพที่ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24805. นางภทัราวดี บวัหอม โรงเรียนวดัพรหมรังษมีิตรภาพที่ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24806. นางสมพร วฒิุเสน โรงเรียนวดัพรหมรังษมีิตรภาพที่ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24807. นางจีรภา บญุโยธา โรงเรียนวดัระเบาะไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24808. นางวจิิตตรา จันทรแศิริ โรงเรียนวดัระเบาะไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24809. นางสาวทพิรัตนแ ตะเภาพงศแ โรงเรียนวดัระเบาะไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24810. นางอนงคแ วาดถนน โรงเรียนวดัระเบาะไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑
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24811. นายภริมยแ โถมขํา โรงเรียนวดัระเบาะไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24812. นางสาวกุมารี อัษฎานุวฒันแ โรงเรียนวดัราษฎรแเจริญศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24813. นางสาวสายฝน กินรี โรงเรียนวดัราษฎรแเจริญศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24814. นางสาวแสงดาว ศิริจํารัส โรงเรียนวดัราษฎรแเจริญศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24815. นางเอมอร เพช็รแรัตนแ โรงเรียนวดัราษฎรแเจริญศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24816. นางฉววีรรณ รัตกสิกร โรงเรียนวดัลําดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24817. นางผกาวรรณ พฒันพงษแ โรงเรียนวดัลําดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24818. นายสมภพ สุขเกษม โรงเรียนวดัลําดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24819. นางสายสวาท ไชยสมบรูณแ โรงเรียนวดัลิรัญดอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24820. นางอรุณศรี วงศแกระจาง โรงเรียนวดัศรีสุทธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24821. นางสาวมณฑี ไชยทุงฉิน โรงเรียนวดัสระขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24822. นายประเสริฐ ศรีอยู โรงเรียนวดัสระขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24823. นางสาวนิสา ปอูมภู โรงเรียนวดัสระมะเขือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24824. นายไพโรจนแ ชินสรอย โรงเรียนวดัสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24825. นางพรรณี วฒิุเมธา โรงเรียนวดัสามัคคีภริมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24826. นางสาวจิราพร พรหมประเสริฐ โรงเรียนวดัหวักรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24827. นางสาวสอิ้ง ภริมวงษแ โรงเรียนวดัหวักรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24828. นายณัฐฒิกาญจนแ นาคํา โรงเรียนวดัหวักรด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24829. นางสาวเบญ็จา นาคพงษแ โรงเรียนวดัหวัไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24830. นางบษุกร คําสม โรงเรียนวดัหาดสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24831. นางสาววมิล สุพรรณกลาง โรงเรียนวดัใหมกวางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24832. นางสาวสุภคั ภมูิวาล โรงเรียนวดัอรัญไพรศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24833. นางพไิลพรรณ ทนัถากิจ โรงเรียนวดัอินทรแไตรยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24834. นางพชันี ตุมกา โรงเรียนวดัอินทาราม(พชิัญวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24835. นางลําใย พรหมสถิตยแ โรงเรียนวดัอินทาราม(พชิัญวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24836. นางนันทแภาอร นิธภิทัรแจิราธร โรงเรียนหวยเกษยีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24837. นางระพรีแ จันทรแเกิดทรัพยแ โรงเรียนหวยเกษยีร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24838. นางชลอพร ชางกลึง โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24839. นางเนื้อนอง แดงโชติ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24840. นางระเบยีบ ทาวลิาศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24841. นางเรณู รมไทร โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24842. นางสาวอัชฌา บญุประกอบ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24843. นางอนงคแ สีหามาตร โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24844. นางอําไพ สารีบท โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24845. นางแขไข กิตติปใญญาวงษแ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24846. นางฉัตรทอง หาญอนันทสุข โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24847. นางรําเพย ชมพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑
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24848. นางเรณู สุขเหมา โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24849. นางวนัดี พทัไธสงคแ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24850. นางสมปอง จันทรแคอม โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24851. นางสาวกําไล จันทนิมิ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24852. นางสาวณัฐพร ชอุมผล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24853. นางสาวปณุณศิริ จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24854. นางสาวหทัยรัตนแ ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24855. นางสุนทรภรณแ ปานะโปย โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24856. นางอรุณลักษณแ แมนเทวนิทรแ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24857. นางรัชติรถ รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24858. นางพทุธชาด พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24859. นางสมยงคแ เดชสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24860. นางอรุณี สิรีสี โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24861. นางเอมอร เกิดทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24862. นายขนิษฐแ ยิ่งเพิ่มทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24863. นางนุกูล บญุพทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลวดับานสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24864. นางรัชนียแ แกวกลํ่า โรงเรียนอนุบาลวดับานสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24865. นางสาวนารี ชลอรักษแ โรงเรียนอนุบาลวดับานสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24866. นางสุดาพร สาระยิน โรงเรียนอนุบาลวดับานสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24867. นางอุไรรักษแ พเิชฏฐแชัย โรงเรียนอนุบาลวดับานสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24868. นางรัชนีกรณแ นิธโิภคารัตนแ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24869. นางสวสัด์ิ ราชสืบ โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24870. นางสาวจารุวรรณ บญุสู โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24871. นายปรีชา ชางกลึง โรงเรียนอินทรแไตรยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24872. นายมณฑล วฒันศฤงคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24873. นายวริะชัย คงมาลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24874. นางสาวสุภสัสร วชัรคุปตแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24875. นางโสภาพร พมุเพรา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24876. นายชัยณรงคแ หวงบญุรอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24877. นายบณัฑิต สุขวลัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๑

24878. นายกําพล แกวพกิุล โรงเรียนชุมชนบานเขาลูกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24879. นายอาคม สิริมงคลศานตแ โรงเรียนชุมชนบานเขาลูกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24880. นางมยุรา จันทรา โรงเรียนชุมชนบานทุงแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24881. นายอดุลยแ ปรางคแจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานทุงแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24882. นางดรุณี หาญประสพ โรงเรียนชุมชนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24883. นางพไิลวรรณ สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24884. นางวารินทรแ บญุเกิด โรงเรียนชุมชนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒
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24885. นางสําราญ รักอิสระ โรงเรียนชุมชนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24886. นายวนัชัย สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24887. นางจุฬารัตนแ รัตนศักด์ิดา โรงเรียนชุมชนบานสําพนัตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24888. นางสุนันทา นุสุข โรงเรียนชุมชนบานสําพนัตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24889. นางเนตรทราย บญุสุทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๓ (บานลาดตะเคียน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24890. นางสาวธญันาฏ แพนลา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๓ (บานลาดตะเคียน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24891. นางสาวเอื้อมพร วงษแบณัฑิตยแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๓ (บานลาดตะเคียน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24892. นางสุนียแ มณีแสน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๓ (บานลาดตะเคียน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24893. นายประภาส เพยจันทกึ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๓ (บานลาดตะเคียน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24894. นายสามารถ ปิๆนงาม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๓ (บานลาดตะเคียน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24895. นางจินดาวรรณ เคนกุล โรงเรียนบรรหารวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24896. นางดวงใจ เจริญพร โรงเรียนบรรหารวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24897. นางวจิิตร วงษแมิตรแท โรงเรียนบรรหารวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24898. นางสุภาวดี สุริรัมยแ โรงเรียนบรรหารวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24899. นางประภาวะดี ปาแดง โรงเรียนบอทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24900. นางรววีรรณ มณีขาว โรงเรียนบอทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24901. นางสุกัญญา สารีบท โรงเรียนบอทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24902. นางศิริลักษณแ ทรงศรี โรงเรียนบานกุงประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24903. นางสาวชนางลักษณแ ใจกระจาง โรงเรียนบานกุงประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24904. นางสาวประติภา วงคแชมภู โรงเรียนบานกุงประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24905. นางสาวฉันทนา คํานอย โรงเรียนบานแกงดินสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24906. นายจันดี พานิช โรงเรียนบานแกงดินสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24907. นายวรีะพงษแ ใครวงษแ โรงเรียนบานแกงดินสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24908. นายเพชร แสนวงศแ โรงเรียนบานขุนศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24909. นางสาวอชัญาพร หติเมียงสงคแ โรงเรียนบานเขากระแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24910. นายพทิกัษแ โนนเภา โรงเรียนบานเขากระแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24911. นางสาวธติิสรณแ สุมมาตยแ โรงเรียนบานเขาดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24912. นางสาวนิตยา ผองใส โรงเรียนบานเขาดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24913. นางสาวอําภา แชมพทุรา โรงเรียนบานเขาดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24914. นายสมชาย มีศรี โรงเรียนบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24915. นางแกวกุง ฉัตรเงิน โรงเรียนบานเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24916. นางสาวกาญจนา ศรีสุนทร โรงเรียนบานเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24917. นายไชยากฤษฎแ กําลังดี โรงเรียนบานเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24918. นายรติสัยนแ ธนะปาละ โรงเรียนบานเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24919. นายสานิตยแ เจนสัญญายุทธ โรงเรียนบานเขาไมแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24920. นายบญุยืน ลิตตา โรงเรียนบานคลองเจาแรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24921. นางนุชนาท สุริรัมยแ โรงเรียนบานคลองตามั่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒
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24922. นางจิตติมา เกษมศักกริน โรงเรียนบานคลองตาหมื่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24923. นางเพญ็นภา บญุเจียม โรงเรียนบานคลองตาหมื่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24924. นางประนอม เรืองทพิยแ โรงเรียนบานคลองมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24925. นายปรีดา กําลังดี โรงเรียนบานคลองมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24926. นางธญัวรัตมแ เอี่ยมศิริกุล โรงเรียนบานคลองรวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24927. นายสนทยา อาษารอด โรงเรียนบานคลองรวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24928. นางยุภาพร พมิพแสา โรงเรียนบานคลองสิบสอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24929. นางสาวนิตยา กองรัมยแ โรงเรียนบานคลองสิบสอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24930. นางสาวอลิสา สังสะโอภาส โรงเรียนบานคลองสิบสอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24931. นายประดิษฐแ หมวดอินทรแ โรงเรียนบานคลองหนัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24932. นางนิตยา คําพรีแ โรงเรียนบานคลองอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24933. นางสุพรรณี แดงเหลือ โรงเรียนบานคลองอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24934. นางศิริลักษณแ ชิราพฤกษแ โรงเรียนบานโคกกระจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24935. นางสาวอรัญญา อุนทอง โรงเรียนบานโคกกระจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24936. นางสาวสมปอง สรอยมณี โรงเรียนบานโคกกระทอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24937. นางสาวเสาวลักษณแ รุณเกตุ โรงเรียนบานโคกลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24938. นางชูศรี งอพา โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24939. นายประยูร งอพา โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24940. นางกาญจณี ตันสมบรูณแ โรงเรียนบานโคกส้ัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24941. นายสงา สีดํา โรงเรียนบานโคกส้ัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24942. นายอํานวย พาสมดี โรงเรียนบานโคกส้ัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24943. นายเฉลิม เลหแสิงหแ โรงเรียนบานโคกส้ัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24944. นางบญุวาสนา สีดํา โรงเรียนบานชงโคสันติสุขวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24945. นางสาวกาญจนา ตากิ่มนอก โรงเรียนบานชงโคสันติสุขวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24946. นางปราณี ชอบบญุ โรงเรียนบานชําโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24947. นางพรธนา บญุชูงาม โรงเรียนบานชําโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24948. นายบรรพต ภมูิภูทอง โรงเรียนบานซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24949. นางผะอบ คําสุวรรณ โรงเรียนบานตรอกปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24950. นางไพจิตร ศิริประภา โรงเรียนบานตรอกปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24951. นายสมบรูณแ เติมแกว โรงเรียนบานตรอกปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24952. นายชัยสิทธิ์ บรูพาภรณแ โรงเรียนบานทบัลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24953. นางสาวณิชากร นึกหลีก โรงเรียนบานทาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24954. นางมธรุสร จันทรแธรรม โรงเรียนบานทุงแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24955. นางเนตรทพิยแ สุทธการ โรงเรียนบานไทยเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24956. นายสุรจิตร วคัจันทรแ โรงเรียนบานไทยเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24957. นางลักษณแวดี อินทรธรีวชิัย โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24958. นางสาววรรณา ขันโท โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒
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24959. นางสุกัญญา ทองอินทรแ โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24960. นายจตุรงคแ กิติพงศแพทิยา โรงเรียนบานโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24961. นางนาตยา วงษแบวังาม โรงเรียนบานโนนแสนสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24962. นางสาวกรรณิการแ ออนพนัธุแ โรงเรียนบานบพุราหมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24963. นางสาวพัชรินทรแ อินทรแสุข โรงเรียนบานบพุราหมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24964. นางสาววนัเพญ็ ขานสระนอย โรงเรียนบานบพุราหมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24965. นายประเสริฐ ฟใกสอาด โรงเรียนบานบพุราหมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24966. วาที่รอยโทวิรุฬหแ นาคําภา โรงเรียนบานบพุราหมณแอรุณอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24967. นางจุฑามาศ โบราณมูล โรงเรียนบานบสูุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24968. นางวรรณพร แบบรัมยแ โรงเรียนบานบสูุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24969. นายพนิิจ ภาพเจริญ โรงเรียนบานบสูุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24970. นางปาริชาติ ปนิะการัง โรงเรียนบานบเุส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24971. นางวราภรณแ พนัธแชนะ โรงเรียนบานบเุส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24972. นางศิริพร ดาภา โรงเรียนบานบเุส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24973. นางสมหมาย ปิๆนทอง โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24974. นางขวญัใจ อยูสุข โรงเรียนบานโปรงสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24975. นางจินมณี เทพศิลป โรงเรียนบานโปรงสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24976. นางวรรณมาศ รวมทรัพยแ โรงเรียนบานโปรงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24977. นายเฉลิมพล เจริญทรัพยแ โรงเรียนบานโปรงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24978. นายสมศักด์ิ ทรัพยแมั่น โรงเรียนบานโปรงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24979. นางชลียา คงเงิน โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24980. นายสุเทพ ปาประกอบ โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24981. นางสาวทพิวนั อรามเรือง โรงเรียนบานพระปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24982. นางสาววิลาวรรณ ทวทีรัพยแ โรงเรียนบานพระปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24983. นายพฒันา สุริหะ โรงเรียนบานพระปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24984. นางปวณีา เพลียลา โรงเรียนบานราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24985. นายนคร เหมนาค โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24986. นายสินสมุทร เหมนาค โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24987. นางพสิมัย พรมสามสี โรงเรียนบานวงัดินสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24988. นางแสงจันทรแ ธรรมทอง โรงเรียนบานวงัดินสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24989. นางรัชนีกร กระจางโพธิ์ โรงเรียนบานวงัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24990. นางสมจิตรแ สุดศักดา โรงเรียนบานวงัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24991. นางสาวกิตติกากานตแ นาถจัตุรัส โรงเรียนบานวงัมะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24992. นางน้ําผ้ึง ศิริรันดรแ โรงเรียนบานวงัรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24993. นางวชิชุดา องคแยา โรงเรียนบานหนองคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24994. นางอัจฉรา ชาญธนู โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24995. นายพงศแเทพ ทบัทมิ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒
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24996. นางพศิมัย ถนอมพงษแ โรงเรียนบานหนองโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24997. นางศิริวรรณ ประสพบญุ โรงเรียนบานหนองตลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24998. นางประเทอืง แกวดี โรงเรียนบานหนองนาใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

24999. นายสมพงษแ ยอยยด โรงเรียนบานหนองนาใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25000. นายปรีชา กระจางโพธิ์ โรงเรียนบานหนองนาใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25001. นางผองศรี บญุสาลีพทิกัษแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25002. นายสมพร จันแทน โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25003. นางเปรมจิตตแ ประยูรรัตนแ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25004. นายเกรียงไกร รักอิสระ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25005. นายเชฏฐพนัธุแ วริิยรัตนแคุรุ โรงเรียนบานหนองมันปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25006. นายไชยวฒันแ คงกะพนัธแ โรงเรียนบานหนองศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25007. นางสาวสุกัญญา พทุธรัตนแ โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25008. นายศรีณรงคแ เบญ็จวงษแ โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25009. นางสุรางคแ สายชมภู โรงเรียนบานหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25010. นางดวงใจ ธรรมา โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25011. นางดวงใจ พฒันแเจริญ โรงเรียนบานหนองอนามัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25012. นายคํายนตแ มานะกิจ โรงเรียนบานหนองอนามัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25013. นางสาวจุฑารัตนแ แถวกลาง โรงเรียนบานหนิเทนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25014. นายสุกกิจ เพช็รร่ืน โรงเรียนบานหนิเทนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25015. นางรุงนภา เพช็รร่ืน โรงเรียนบานอุดมบรรพต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25016. นางสาวจริาภรณแ บญุจันทรแศรี โรงเรียนบานอุดมบรรพต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25017. นายสมหมาย สมมิตร โรงเรียนบานอุดมบรรพต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25018. นางกัญญาวรีแ ทองสิงหแ โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25019. นางจุฑารัตนแ เจริญงาม โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25020. นางเบญจมาศ บญุมาก โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25021. นางพรทพิยแ ประชุมชน โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25022. นางมัณฑนา จินดาอินทรแ โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25023. นางวลัภา สรอยทอง โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25024. นางสาวชนิดา มัธยมชาติ โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25025. นางสาวเทพอกัษร หมื่นหาญ โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25026. นางสาวรัชนู ทรงศิล โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25027. นางสุจิตรา บตุรประเสริฐ โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25028. นางหนึ่งฤทยั ทรัพยแพรอม โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25029. นายจรัญ แสงประเสริฐ โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25030. นายณัทภพ จึงโรจนนุกุล โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25031. นายทองดี แพนลา โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25032. นายพสิิษฐคแ กุลโสภติ โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒
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25033. นายรวมพล แกวอรุณ โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25034. นายวชัรพงษแ มีภกัดี โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25035. นายวรีะชัย เจริญงาม โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25036. นายสหาย สุระเสียง โรงเรียนมารีวทิยากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25037. นางนันทแนภสั มณีนันทนัชโชติ โรงเรียนรักษาทรัพยแพทิยากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25038. นางประภาพร อุมบญุ โรงเรียนรักษาทรัพยแพทิยากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25039. นางสาวไมตรี เปรมสุข โรงเรียนรักษาทรัพยแพทิยากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25040. นางสาวสมร ปราศจาก โรงเรียนรักษาทรัพยแพทิยากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25041. นางสาวสุรีรัตนแ นิโกรธา โรงเรียนรักษาทรัพยแพทิยากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25042. นายสมควร ไพบลูยแ โรงเรียนวดัเกาะแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25043. นางธดิา ดวงจรัส โรงเรียนวดัโคกขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25044. นางเปรมฤทยั นันตะสุข โรงเรียนวดัโคกปาุแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25045. นางสาวสาล่ี พนัธุแเจริญ โรงเรียนวดัโคกปาุแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25046. นางอัญชลี หมื่นไกร โรงเรียนวดัโคกปาุแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25047. นางกัลญา ปใทมนตแ โรงเรียนวดัโคกอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25048. นางประทนิ มั่นหมาย โรงเรียนวดัโคกอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25049. นางสาวศิริพร เจริญทรัพยแ โรงเรียนวดัโคกอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25050. นางอุไรวรรณแ ขุนประเสริฐ โรงเรียนวดัโคกอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25051. นายนพวงษแ จิราวสันแ โรงเรียนวดัโคกอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25052. นางจินดารัตนแ จิราวสันแ โรงเรียนวดัจันทรังษถีาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25053. นางสาวปรีญานชุ สุดชารี โรงเรียนวดัจันทรังษถีาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25054. นางสุภาวดี ฮะซ้ิม โรงเรียนวดัเนาวรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25055. นางสุพร แพนลา โรงเรียนวดัปากแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25056. นางจริยา คุมทอง โรงเรียนวดัยานรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25057. นางปรางสินี ชางฉาย โรงเรียนวดัรัตนชมภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25058. นายมานพ นวลสนิท โรงเรียนวดัรัตนชมภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25059. นางมาลี จิตชู โรงเรียนวดัราษฎรแรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25060. นางสุภวาลยแ ทรัพยแทวผีลเลิศ โรงเรียนวดัราษฎรแรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25061. นางทพิยแวรรณ สารีบท โรงเรียนวดัวฒันารังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25062. นางลออ มิ่งไธสงคแ โรงเรียนวดัวฒันารังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25063. นางสาวอภญิญา เปีๆยมประเสริฐ โรงเรียนวดัวฒันารังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25064. นางจิรดา ชาติกําเหนิด โรงเรียนวดัศรีสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25065. นางโอภาส บวัเผ่ือน โรงเรียนวดัศรีสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25066. นายพชิัย พงษแอาภา โรงเรียนวดัศรีสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25067. นางวลัยา พุมพมิล โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25068. นายพงศักด์ิ บญุสา โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25069. นางนงลักษณแ โคตะนันทแ โรงเรียนวดัสระดู (บูบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒
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25070. นายพภิพ บตัรมาก โรงเรียนวดัสระดู (บูบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25071. นางศิริพร วงศแชารี โรงเรียนวดัสารวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25072. นายบญุลอม หมูมาก โรงเรียนวดัสารวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25073. นางดารา จุลภาพ โรงเรียนวดัใหมพรหมสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25074. นางวนัเพญ็ บรูณสุข โรงเรียนวดัใหมพรหมสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25075. นายสัมพนัธแ คําตรี โรงเรียนวดัใหมพรหมสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25076. นางกานตแสิรี ยอดทอง โรงเรียนสหกรณแนิคมบานคลองปลาดุกลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25077. นางยุพนิ เรืองไรโคก โรงเรียนสายมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25078. นางสมบรูณแ กลาขยัน โรงเรียนสายมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25079. นางสาวดวงจนัทรแ โสมูล โรงเรียนสายมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25080. นางสาวมณีทอง ไกลกลางดอน โรงเรียนสายมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25081. นางสาวสําเริง จิตรเสรี โรงเรียนสายมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25082. นางอรไท เกตุหอม โรงเรียนสายมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25083. นางพรรณปพร กิตติพงษแ โรงเรียนอนุบาลกบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25084. นายพรีสิฐ ลากุล โรงเรียนอนุบาลกบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25085. นายศักดา วงษแบาท โรงเรียนอนุบาลกบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25086. นายจรูญ สุริรัมยแ โรงเรียนอนุบาลกบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25087. นางสาววรรัตนแ รัตนสังขแ โรงเรียนอนุบาลจรันวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25088. นางจําเรียง ทบัสาร โรงเรียนอนุบาลนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25089. นางดวงพร เนาะคํา โรงเรียนอนุบาลนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25090. นางบญุชู ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25091. นายวรเชษฐแ เคนสมดี วทิยาลัยอาชีวศึกษากบนิทรแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25092. นายสมหวงั ฉายวฒันะ สพป.ปราจีนบรีุ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25093. นางสาวปริญญา บรรดาพมิพแ สพป.ปราจีนบรีุ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25094. นางสาววิริยาภรณแ อินทรแจันทรแ สพป.ปราจีนบรีุ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25095. นางสาวสุพตัรา ทองอยู สพป.ปราจีนบรีุ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจนีบรีุ เขต ๒

25096. นางประไพ กาญจนสมจิตตแ โรงเรียนกองทพับกอุทศิบานดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25097. นางเรวดี ชูสกุลวงศแ โรงเรียนกองทพับกอุทศิบานดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25098. นางโสภา ออนแดง โรงเรียนกองทพับกอุทศิบานดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25099. นางเสาเดาะ สะอะ โรงเรียนกองทพับกอุทศิบานดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25100. นายอัมมารแ แวสุหลง โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25101. นางฟาฏมิะฮแ แวสะมาแอ โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25102. นางนภวรรณ พงษแธญัญะวริิยา โรงเรียนจองฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25103. นางนิรินญา รักสกุล โรงเรียนจองฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25104. นางเพญ็พร วภิาวยางกูร โรงเรียนจองฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25105. นางสาววาสนา ปติิเจริญกิจ โรงเรียนจองฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25106. นางสาววชิาดา ไชยชาญยุทธแ โรงเรียนจองฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑
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25107. นางสาวศิริวรรณ แกวทรายขาว โรงเรียนจองฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25108. นางสาวสุวรรณา ชูขวญันวล โรงเรียนจองฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25109. นางกาญจนา ชุมชวย โรงเรียนเจริญศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25110. นางสาวจําเนียร เพช็รภกัดี โรงเรียนเจริญศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25111. นางสาวนิดา สมุทรางกูล โรงเรียนเจริญศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25112. นางสาวยุวากร ชินผา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25113. นางสาวสุเมธี รัตนวงศแ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25114. นางสาวเสาวรส พรประสิทธิ์ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25115. นายจิรภทัร สุขกัลยา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25116. นายวรีวฒันแ บวัแกว โรงเรียนเจริญศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25117. นางสาวลาวลัยแ ก฿กเครือ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25118. นางแนงนอย จิตรเสน โรงเรียนชุมชนบานกรือเซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25119. นางพศิมัย แกวเกษ โรงเรียนชุมชนบานกรือเซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25120. นางสาวกัลปใงหา บรูี โรงเรียนชุมชนบานกรือเซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25121. นางสาวจีรวรรณ ยอดนวล โรงเรียนชุมชนบานกรือเซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25122. นางสาวสมสุข แสงสวาง โรงเรียนชุมชนบานกรือเซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25123. นางนิมัสนา โตีะแวอายี โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25124. นางรอสนี สุขุมาลสกุล โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25125. นางรัศมี ปาวลั โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25126. นางรุสนี กาลอ โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25127. นางสาวฟาอีซ฿ะหแ เจะและ โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25128. นางสาวมารีนา เบญจเหม โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25129. นางสาวฮายาตี ลาเต฿ะ โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25130. นางเสาะ นิมะมิง โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25131. นายณรงคแ ลอแม โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25132. นายหสัดินทรแ เจะแต โรงเรียนชุมชนบานกะมิยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25133. นางคอแอเซาะ หะยียามา โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25134. นางเจนจิรา ซีเดะ โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25135. นางนิโรสณี นิสะแม โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25136. นางรอซีด฿ะ ดือราโอะ โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25137. นางรูฮานา มะเด็ง โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25138. นางสาวอานีซะ เง฿าะ โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25139. นางแอเซ฿าะ ระเดนอาหมัด โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25140. นายนิแอ นิฮะ โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25141. นายอาแว ลีแซ โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25142. นางมารีแย แวนิ โรงเรียนชุมชนบานตาแกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25143. นางมาสนะ ซีเดะ โรงเรียนชุมชนบานตาแกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑
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25144. นายมะยูโซะ สามะ โรงเรียนชุมชนบานตาแกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25145. นางคอดารียะหแ เสกเมธี โรงเรียนชุมชนบานปาตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25146. นางโสภศิ ภดิูนดาน โรงเรียนชุมชนบานปาตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25147. นายประสิทธิ์ บญุเย็น โรงเรียนชุมชนบานปาตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25148. นายศิริชัย ขวญัแกว โรงเรียนชุมชนบานปาตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25149. นางเจ฿ะฟารีดะหแ แวนาแว โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25150. นางนงลักษณแ ชวยแกว โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25151. นางนอย ทองบญุลอม โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25152. นางเพญ็ชาติ กอนจินดา โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25153. นางฟารีดะหแ สะอะ โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25154. นางวรรณี อาลี โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25155. นางสาวชุติกาญจนแ ขุนทอง โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25156. นางสาวอําพนั ปรีชาสุชาติ โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25157. นายคม ธรรมเจริญ โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25158. นายแวอบัดุลเลาะ เจะเละ โรงเรียนชุมชนบานปยูุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25159. นางสาวแวปรีดะหแ จีนารง โรงเรียนชุมชนบานสะนิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25160. นางอาลีญา เทศอาเส็น โรงเรียนชุมชนบานสะนิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25161. นางฮารีซา เจะดอเลาะ โรงเรียนชุมชนบานสะนิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25162. นายยาเบน็ เรืองจรูญศรี โรงเรียนชุมชนบานสะนิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25163. นางจํานอง งามศรีผองใส โรงเรียนชุมชนวดัปยิาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25164. นางมณี เสงสุน โรงเรียนชุมชนวดัปยิาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25165. นางวลิาวณัยแ จันทรแทอง โรงเรียนชุมชนวดัปยิาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25166. นางสาวอารียแ ประจิน โรงเรียนชุมชนวดัปยิาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25167. นางดวงใจ ลองนภา โรงเรียนบานกอแลบเีละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25168. นางสาวซุฮัยลี สาและ โรงเรียนบานกอแลบเีละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25169. นางสาวรัชนี ตือบงิหม฿ะ โรงเรียนบานกอแลบเีละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25170. นางสุวมิล มหะมะ โรงเรียนบานกอแลบเีละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25171. นางดรุเณศ จันทรแสวาง โรงเรียนบานกาฮง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25172. นางตวนมารีนี เหล็มเด็น โรงเรียนบานกาฮง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25173. นางนูรีดา อุทยั โรงเรียนบานกาฮง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25174. นางแวอาซียะหแ มะมิง โรงเรียนบานกาฮง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25175. นางสาวสุภาภรณแ แดงเพง็ โรงเรียนบานกาฮง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25176. นายพยนตแ พทุธรักษา โรงเรียนบานเกาะเปาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25177. นายอับดุลวาฮับ จิเตะ โรงเรียนบานเกาะเปาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25178. นางสาวสุพดั วงศแจันทรแ โรงเรียนบานคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25179. นางเจะรอกีเยาะหแ ดือเระ โรงเรียนบานคลองชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25180. นางโนรีซัม เจะปอ โรงเรียนบานคลองชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑
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25181. นายชุมชนมแ ชุมคง โรงเรียนบานคลองชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25182. นางยารอนา เจะแวนิ โรงเรียนบานคลองมานิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25183. นายอบัดุลเราะฮิม ดอเลาะ โรงเรียนบานคลองมานิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25184. นางพฎาศรัย เจียมศิริ โรงเรียนบานควนคูหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25185. นางนันทนา สุวรรณอินทรแ โรงเรียนบานควนดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25186. นางสุรียา ดอเลาะ โรงเรียนบานควนดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25187. นางอุไรวรรณ จันทรศิริ โรงเรียนบานควนดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25188. นางเครือวลัยแ รัตนรามศรี โรงเรียนบานคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25189. นางสาวจุลีพร ชะโนวรรณ โรงเรียนบานคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25190. นางสาวซารอ อาแว โรงเรียนบานคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25191. นางสุพญิญา สันตอน โรงเรียนบานคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25192. นางสาวอุษา แกวมณี โรงเรียนบานโคกหมัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25193. นางสาวเจะดารีณา ลาเตะ โรงเรียนบานจะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25194. นางอารียา เจะเล็ง โรงเรียนบานจะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25195. นางประเวยีง สุขชุม โรงเรียนบานจาแบปะมิตรภาพที่ ๑๙๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25196. นางพมิพร ศรีแมน โรงเรียนบานจาแบปะมิตรภาพที่ ๑๙๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25197. นางเพชรนภา ศรีแสน โรงเรียนบานจาแบปะมิตรภาพที่ ๑๙๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25198. นางจันทรแฉาย สะดียามู โรงเรียนบานเฑียรยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25199. นางเจ฿ะซ฿ะดีเย฿าะ แวอารง โรงเรียนบานเฑียรยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25200. นายซูลกิฟลี เจะแวนิ โรงเรียนบานเฑียรยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25201. นางธนพร มณีประวติั โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25202. นางปาตีเมาะ ชุมผอม โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25203. นางวราพร จันทรแคง โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25204. นางศิลาวาตี เพช็รเพง็ โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25205. นางสาวซูรียาตี อัศศอลีฮีน โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25206. นางสาวบงัอร มากชูชิต โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25207. นางสาวสุธรีา บญุศรีภรัิตนแ โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25208. นางสาวอาภรณแ ทุมนวล โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25209. นางอริศรา เจ฿ะสอเหาะ โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25210. นายอาดาม ดือราแม โรงเรียนบานดอนรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25211. นางสาวเจ฿ะลีเมาะ แวดอเลาะ โรงเรียนบานดาโต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25212. นางอานีหซ฿ะ สาแม โรงเรียนบานดูซงปาแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25213. นายเจ฿ะมูฮํามัด เจะอามะ โรงเรียนบานดูซงปาแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25214. นางสาวปาตีเม฿าะ อีแต โรงเรียนบานดูซงปาแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25215. นายอุสมาน หามะ โรงเรียนบานตะโละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25216. นางสาวสาวรรณา เฮง โรงเรียนบานตะโละสะมีแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25217. นางฮัสเมาะ ดอเลาะ โรงเรียนบานตะโละสะมีแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑
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25218. นายอาเรฟ หะยีหามะ โรงเรียนบานตันหยงดาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25219. นายอับดุลนาเซ โตะโยะ โรงเรียนบานตันหยงดาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25220. นางสาวรอหมิ฿ะ ตาเละ โรงเรียนบานตันหยงเปาวแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25221. นางสาวอรสา สุขแกว โรงเรียนบานตันหยงเปาวแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25222. นายนรินทร ผองอําไพ โรงเรียนบานตันหยงเปาวแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25223. นายวทิยา คงไดสิทธิ์ โรงเรียนบานตันหยงเปาวแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25224. นางขอลีเย฿าะ เจะมามะ โรงเรียนบานตันหยงลุโละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25225. นางปยินาถ เปยีรแกล่ิน โรงเรียนบานตันหยงลุโละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25226. นางสาวนฤมล ศุภศรี โรงเรียนบานตันหยงลุโละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25227. นางสิราพร บอเตย โรงเรียนบานตันหยงลุโละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25228. นายพนิต พรหมจันทรแ โรงเรียนบานตันหยงลุโละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25229. นายแวบาราเฮง เบญ็ฮาวนั โรงเรียนบานตันหยงลุโละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25230. นางพรนิดา ทองชุม โรงเรียนบานตันหยงลุโละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25231. นางสาวนิฮัลวา นิเต็งหะ โรงเรียนบานตาหมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25232. นายสากล จันทรแออน โรงเรียนบานตือระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25233. นางฐิตินันทแ นิแว โรงเรียนบานตูเวาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25234. นางสาวนูรีดา เจะบาการแ โรงเรียนบานตูเวาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25235. นางสาวยามีหละ สาฮะ โรงเรียนบานตูเวาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25236. นายตูแวอะหามัด นิแห โรงเรียนบานตูเวาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25237. นางพชัรินทรแ สุทธผิกาพนั โรงเรียนบานเตราะหกั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25238. นายคํานึง ดิษฐโรจนแ โรงเรียนบานเตราะหกั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25239. นางประไพ บญุเย็น โรงเรียนบานทากุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25240. นางสุนี บญุถาวร โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25241. นายจรัญ วเิชียรรัตนแ โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25242. นายสมเพยีร รัตนแศรีจันทรแ โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25243. นางจรีะประพรรณ หนอนิล โรงเรียนบานทาชะเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25244. นายมะอีลา มามุ โรงเรียนบานทาชะเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25245. นายสมชาย หนอนิล โรงเรียนบานทาชะเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25246. นายประพนัธแ เสาะสุวรรณ โรงเรียนบานทาชะเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25247. นางพอชม เกาะทอง โรงเรียนบานทาพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25248. นางกาญจนาพร บวัทอง โรงเรียนบานทายามู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25249. นายสนิท สกุลมณี โรงเรียนบานทายามู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25250. นางสาวนาอีหม฿ะ หวนัมีนา โรงเรียนบานทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25251. นางสาวสุไลดา ครุฤเสนียแ โรงเรียนบานทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25252. นางฉลวย อินทรเพชร โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25253. นางรัชคติ ขอมงคลอุดม โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25254. นางวจิิตรา หนอทอง โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑
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25255. นางสมจิต วริิยะบุญญาเกียรติ โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25256. นางสุธารัตนแ วเิศษ โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25257. นางหะมีดะ บอืราเฮง โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25258. นายสิริชอน หะยีเหาะ โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25259. นางวาสนา ทวกีาญจนแ โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25260. นางแฉลม รัตนประดิษฐแ โรงเรียนบานนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25261. นางทมุศรี อินทบญุ โรงเรียนบานนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25262. นางทพิวรรณ วเิชียรรัตนแ โรงเรียนบานนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25263. นางอลิสา ดานเด็น โรงเรียนบานน้ําบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25264. นายถวลิ แซฮํ่า โรงเรียนบานน้ําบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25265. นางมารีย฿ะ ฮารี โรงเรียนบานบออิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25266. นายสมเดช ณ รังษี โรงเรียนบานบออิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25267. นางเจะฮายีย฿ะ ลาเตะ โรงเรียนบานบางปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25268. นางซอฟยีะหแ เบญ็ญากาจ โรงเรียนบานบางปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25269. นางสาวปวณีแกร คลังของ โรงเรียนบานบางปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25270. นางสาวรูสนานี ยาโม โรงเรียนบานบางปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25271. นางสุมีนา เจะมะ โรงเรียนบานบางปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25272. นางอามีหนะ อาแว โรงเรียนบานบางปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25273. นางอัญชลีพร ขันธนิเทศ โรงเรียนบานบางราพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25274. นางสาวนูรฮายาตี ดิเยาะ โรงเรียนบานบางหมู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25275. นายโกศล ขวญับงัเกิด โรงเรียนบานบางหมู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25276. นางสาววลิาสิณี เจ฿ะอูมา โรงเรียนบานบอืเจาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25277. นางสาวอรุณี ยอดสุวรรณแ โรงเรียนบานบอืเจาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25278. นางเรณู นามโฮง โรงเรียนบานบดีู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25279. นางฮามีด฿ะ เยี่ยมคํานวน โรงเรียนบานแบรอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25280. นางกรกมล ชูชวงโชติ โรงเรียนบานปรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25281. นางฤดี สารพร โรงเรียนบานปรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25282. นางวภิาดา แกวละเอียด โรงเรียนบานปรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25283. นางสาวนูหายาตี ตาหา โรงเรียนบานปรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25284. นางสุรางคนา นิภริมยแ โรงเรียนบานปรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25285. นายนิอัมราน แวหะมะ โรงเรียนบานปรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25286. นางเจะรอกายะ มะเซ็ง โรงเรียนบานปะกาจินอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25287. นายสุทธสิาร หมวกเปยีะ โรงเรียนบานปะกาจินอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25288. นางสาวพาติเมาะ เจะโอะ โรงเรียนบานปะกาลือสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25289. นางสาวอาสุณียแ อีแต โรงเรียนบานปะกาลือสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25290. นายมุตตอเหล็บ โต฿ะมุสอ โรงเรียนบานปะกาลือสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25291. นางนูรียะหแ บอืราเฮง โรงเรียนบานปะกาฮะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑
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25292. นางสาวนูรมา ปะซี โรงเรียนบานปะกาฮะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25293. นางสาวใบดะหแ สะแม โรงเรียนบานปะกาฮะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25294. นางสาวแวซง หะยีอาแว โรงเรียนบานปะกาฮะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25295. นางนิรัตรแดา ฮูเซ็น โรงเรียนบานปะแดลางงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25296. นางแยนะ หามะ โรงเรียนบานปะแดลางงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25297. นางวฒันา หะยีเลาะ โรงเรียนบานปะแดลางงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25298. วาที่รอยตรีหญิงกุลธดิา พงศแพริิยภกัด์ิ โรงเรียนบานปะแดลางงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25299. นางสาวจิรารัตนแ พฤกษะศรี โรงเรียนบานปะแดลางา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25300. นางนิตยา จุลราษฎรแ โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25301. นางวภิาวี วเิชียรรัตนแ โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25302. นางวไิลวรรณ หมุนจํานงคแ โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25303. นางสาวภทัรียา มุซายี โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25304. นางสุภาพ ทองดุลดํา โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25305. นางเสาวคนธแ ดํารงชาติ โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25306. นายเอกสิทธิ์ จันทร โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25307. นางสาววรีพฒันแ อนุบตุร โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25308. นางจีระวรรณ แสงพุม โรงเรียนบานปากบางตาวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25309. นางเดือนเพญ็ รัตนวมิล โรงเรียนบานปากบางตาวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25310. นางลําดวน สุวรรณมณี โรงเรียนบานปากบางตาวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25311. นางวลัลภา หรัิญวริิยะ โรงเรียนบานปากบางตาวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25312. นางสาวรสริน ศรีริกานนทแ โรงเรียนบานปากบางตาวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25313. นายยูโซะ สาแม โรงเรียนบานปากบางตาวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25314. นางสาวสุกันดา เหล็มปาน โรงเรียนบานปาเระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25315. นายมูหมัดซูกรี ปะดอลี โรงเรียนบานปาเระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25316. นางนิภา ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนบานปลุามาวอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25317. นางฟาติน คุนาการ โรงเรียนบานฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25318. นางฟาอีซะหแ สาเหาะ โรงเรียนบานฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25319. นางรอกีเยาะ กียะ โรงเรียนบานฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25320. นางสาวกณัญาภคั จันทโช โรงเรียนบานฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25321. นางสาวนูรียา เส็นบตัร โรงเรียนบานฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25322. นายปรีชา ชื่นแกว โรงเรียนบานฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25323. นางสาวจิตรลดา อินทรแทอง โรงเรียนบานพอมิ่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25324. นางสพวรรณ เจะฮิง โรงเรียนบานมะปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25325. นางสาวแวซากียะหแ แวยูหนุ โรงเรียนบานมะปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25326. นางชัชฎาพร สาระพงษแ โรงเรียนบานมะพราวตนเดียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25327. นางสาววณิชชา นิลรัตนแ โรงเรียนบานมะพราวตนเดียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25328. นางสาวฮาญาตี หยีมะยิ โรงเรียนบานมะพราวตนเดียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑
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25329. นายสัณหแ ศุกรวติั โรงเรียนบานมะพราวตนเดียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25330. นายอดิศร สาระพงษแ โรงเรียนบานมะพราวตนเดียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25331. นางจิณทแวรา นฤมิตชิตนันทแ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25332. นางจินดา จิตมานะ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25333. นางฉันทนา โชติพนัธแ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25334. นางชนิดาภา นอยพงษแ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25335. นางโซเฟยีหแ ลอเด็ง โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25336. นางนูรไอนี สามะ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25337. นางมารีย฿ะ ยูนุ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25338. นางรมณียแ ลาเตะ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25339. นางวนัวสิาขแ พชิิตเวชยัน โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25340. นางสาวทพิณภา ตางใจ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25341. นางอุษา แบรอ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25342. นางฮัซหนะ ลาเต฿ะ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25343. นายมูหําหมัดรุสดี ลอเด็ง โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25344. นางสาวมนัสวี มณีสวสัด์ิ โรงเรียนบานยาบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25345. นางซัลมา นิสะมะแอ โรงเรียนบานรามง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25346. นางนุสรา ปานยิ่ง โรงเรียนบานรามง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25347. นายอิลฮาม นิมะ โรงเรียนบานรามง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25348. นางสาวรอฎียะหแ นิมุ โรงเรียนบานราวอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25349. นางสาวสูรแรีดา บญุละเอียด โรงเรียนบานราวอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25350. นายสะการียา ยุนุ฿ โรงเรียนบานราวอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25351. นางทพิวลัยแ พวงจิตร โรงเรียนบานรูสะมิแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25352. นางวนิดา ใจแกว โรงเรียนบานรูสะมิแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25353. นางแวนูรียะหแ แวดอเลาะ โรงเรียนบานรูสะมิแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25354. นางสาวชมฟาู จันทวเิศษ โรงเรียนบานรูสะมิแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25355. นางสาวละไม ไชยรัตนแ โรงเรียนบานรูสะมิแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25356. นางสุภาพร กูเดรแดาเก็ง โรงเรียนบานรูสะมิแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25357. นายประเสริฐ อิบรอเหน็ โรงเรียนบานรูสะมิแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25358. นางนันทา แววสงา โรงเรียนบานรูสะมิแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25359. นางจิรมาศ จันทรเพท โรงเรียนบานลดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25360. นางสุวรรณา สาแม โรงเรียนบานลดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25361. นางคอปอืเสาะ โตะฮิง โรงเรียนบานลางา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25362. นางนูรียะหแ หะยีแยนา โรงเรียนบานลางา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25363. นางรุสนานี บารู โรงเรียนบานสระมาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25364. นางแวมัซนะ หะยีแวสะแลแม โรงเรียนบานสระมาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25365. นางณัฐธยา ทองลาภ โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑
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25366. นางพรเพญ็ นามีกุล โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25367. นางพนัธแทพิยแ รัตนเดโช โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25368. นางเพญ็พร แกวขาว โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25369. นางยุพนิ ขวญัแกว โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25370. นางเยาวเฮ กริยา โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25371. นางรัตนา สมจิตร โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25372. นางราศี พรหมมณี โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25373. นางวรีวรรณ เหมือนแทน โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25374. นางสาวณัฐชยา วริิยะสรางตน โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25375. นางสาวปราณี บวัดํา โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25376. นางสาวพชัรี มั่งค่ัง โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25377. นางสุภาพร สุดเพชรโรจนแ โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25378. นางอรการณแ ราชภริมยแ โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25379. นางอําไพ เผาพมิล โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25380. นางอุไร พนูบวั โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25381. นายจีรศักด์ิ จงหมาย โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25382. นายประยุทธ ชูเลขา โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25383. นายประวทิยแ เศวตสุตร โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25384. นายวเิชียร รวมจินดา โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25385. นายอาทร แวสงา โรงเรียนบานสะบารัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25386. นางรอบยีะ มงอาหลี โรงเรียนบานหนองแรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25387. นางสาวเจะหยาม เจะเลาะ โรงเรียนบานหนองแรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25388. นายแวดือราแม แวนิ โรงเรียนบานหนองแรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25389. นายสุคนธแ อนุรัตนแ โรงเรียนบานหนองแรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25390. นายอัดนัน สามาณ โรงเรียนบานหนองแรต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25391. นางจินตนา คงสาลี โรงเรียนประชาอุทศิบานโคกมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25392. นางดาลัด กิ่งพะโยม โรงเรียนประชาอุทศิบานโคกมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25393. นางกัสมีนี สะมะแอ โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25394. นางขนิษฐา แสนสุภา โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25395. นางชอพศิ สุวรรณโน โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25396. นางสาวฝาติมะ อาแว โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25397. นางสาวรุงนภา เล่ียมเสง โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25398. นายมหามัดรุสลี หะ โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25399. นางชญานิษฐแ กาญจนดี โรงเรียนเมืองปใตตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25400. นางนิตยา สามแกว โรงเรียนเมืองปใตตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25401. นางพรทพิยแ อรามโชติ โรงเรียนเมืองปใตตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25402. นางมาลัย รักษแแกว โรงเรียนเมืองปใตตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑
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25403. นางวรรณดี ถาวรสุข โรงเรียนเมืองปใตตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25404. นางวณีา ทองบริบรูณแ โรงเรียนเมืองปใตตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25405. นางเสาวนียแ แกวทอง โรงเรียนเมืองปใตตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25406. นายรณกรณแ ฤาชัย โรงเรียนเมืองปใตตานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25407. นางจิตรลดา ภดิูนดาน โรงเรียนยะหร่ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25408. นางเมตตา อารง โรงเรียนยะหร่ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25409. นางวมิลพรรณแ เจะเฮง โรงเรียนยะหร่ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25410. นางสาวอาซีซะ แวยูโซะ โรงเรียนยะหร่ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25411. นางสาวฮาสลิน เดนชีวา โรงเรียนยะหร่ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25412. นายอดินันทแ หะยีสาและ โรงเรียนยะหร่ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25413. นางสาวทฆิัมพร ววิฒันาประสิทธิ์ โรงเรียนรัชดาภเิษก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25414. นางสาวปาริดา มามะ โรงเรียนรัชดาภเิษก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25415. นางสาวสาปนีะ ยุนุ฿ โรงเรียนรัชดาภเิษก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25416. นายนพรัตนแ เกื้อภาระ โรงเรียนรัชดาภเิษก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25417. นางสมพศิ จีนธาดา โรงเรียนวดัมหงิษาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25418. นางจรรยารักษแ สมัตถะ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25419. นางทสมา วงศแแพทยแ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25420. นางประนอม ศรียะพนัธแ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25421. นางวรพร โรจนหสัดินทรแ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25422. นางวรรณิดา บํารุงพานิช โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25423. นางสาวขวัญชนก พทุธโชติ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25424. นางสาวพรวรรณา นิลประเสริฐ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25425. นางสาวภสัรแชยา ดอเลาะ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25426. นางสาววรานันทแ จองเดิม โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25427. นางสาวอัมพร สารารักษแ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25428. นายโกวทิยแ สืบประดิษฐแ โรงเรียนวดัมุจลินทวาปวีหิาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25429. นางสาวซาเร฿าะ หมันหลี โรงเรียนวดัศรีสุดาจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25430. นางจรินทรแยา นาคบตุร โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25431. นางลดาวลัยแ คงเดิม โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25432. นางจิตรตรา ชีวะอิสระกุล โรงเรียนวดัสุวรรณากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25433. นายวชิรพนัธุแ ภูพงษแ โรงเรียนวดัสุวรรณากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25434. นายเกษม พรหมศรี โรงเรียนวดัสุวรรณากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25435. นายนิเลาะ นิเฮง โรงเรียนสงเสริมอิสลามศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25436. นายจีระพงศแ วโิสจสงคราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปใตตานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25437. นายอับดุลลายิด เบญ็ฮาวนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปใตตานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๑

25438. นางกิริณี พรหมจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25439. นางคอมารียะ สามะ โรงเรียนชุมชนบานตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒
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25440. นางรูฮานี บลิราหมาน โรงเรียนชุมชนบานตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25441. นางสมเจต รัตนนรา โรงเรียนชุมชนบานตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25442. นางสาวนิกาสมา คงพนิ โรงเรียนชุมชนบานตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25443. นางอัมรา ตูแวแม โรงเรียนชุมชนบานตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25444. นายมูฮัมหมัดอัรซาด ลือแบซา โรงเรียนชุมชนบานตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25445. นายแวการิน แส฿ะเด็ง โรงเรียนชุมชนบานตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25446. นางเจะฟาตีเมาะ สีเด฿ะ โรงเรียนชุมชนบานพงสตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25447. นางบญัฑนา หมัดสมัน โรงเรียนชุมชนบานพงสตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25448. นางวนัสม หะยียูโซ฿ะ โรงเรียนชุมชนบานพงสตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25449. นางแวซง กาซอ โรงเรียนชุมชนบานพงสตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25450. นางสาวมารีแย อาเย฿าะแซ โรงเรียนชุมชนบานพงสตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25451. นางสุกัญญา เกษา โรงเรียนชุมชนบานพงสตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25452. นางอุษณียแ ศิลปโรจนแ โรงเรียนชุมชนบานพงสตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25453. นายมาหามะซี หะยีสาและ โรงเรียนชุมชนบานพงสตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25454. นางกอมารีย฿ะ เวาะซา โรงเรียนชุมชนบานเมืองยอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25455. นางซาลีนา เจะและ โรงเรียนชุมชนบานเมืองยอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25456. นางพนิดา สุราแม โรงเรียนชุมชนบานเมืองยอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25457. นางสาวสุรัตนา วฒันากนกวงศแ โรงเรียนชุมชนวดัอัมพวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25458. นางสาวโสภาวรรณ กสิวฒิุ โรงเรียนชุมชนวดัอัมพวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25459. นางอารีพร เทยีนทมุพนัธแ โรงเรียนชุมชนวดัอัมพวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25460. นางอุไร ยูโซ็ะ โรงเรียนชุมชนวดัอัมพวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25461. นายสมศักด์ิ วนอิสรานนทแ โรงเรียนชุมชนวดัอัมพวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25462. นางไซนะ สาหะ โรงเรียนตนพกิุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25463. นางผุสดี ไชยหมาน โรงเรียนตนพกิุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25464. นางพงษแศิริ พงศแกระพนัธุแ โรงเรียนตนพกิุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25465. นายมูฮํามัดซํารี บอืโต โรงเรียนตนพกิุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25466. นายยาการียา เจ฿ะเฮง โรงเรียนตนพกิุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25467. นางนิธวิดี สามะอาลี โรงเรียนตลาดปรีกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25468. นางโนรีย฿ะ ยะโก฿ะ โรงเรียนตลาดปรีกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25469. นางภาวนา ฤทธไิพโรจนแ โรงเรียนตลาดปรีกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25470. นางสาวมารีณี เดนสุมิตร โรงเรียนตลาดปรีกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25471. นางฮาสนะ ประนอ โรงเรียนตลาดปรีกี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25472. นางกูมานีเราะ มะเต฿ะ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๕๒ (ชุมชนบานตนไพ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25473. นางมาเรียม จอหวงั โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๕๒ (ชุมชนบานตนไพ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25474. นางสาวนุศรา บาซอ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๕๒ (ชุมชนบานตนไพ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25475. นางอามีนา บนิวาณิช โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๕๒ (ชุมชนบานตนไพ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25476. นางนอย อินทรพรหม โรงเรียนนคิมสรางตนเองโคกโพธิ ์มติรภาพที่ ๑๔๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒
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25477. นางสาวละออ บญุยอด โรงเรียนนคิมสรางตนเองโคกโพธิ ์มติรภาพที่ ๑๔๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25478. นางสุรีภรณแ สุวรรณจาง โรงเรียนนคิมสรางตนเองโคกโพธิ ์มติรภาพที่ ๑๔๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25479. นายเจริญ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนนคิมสรางตนเองโคกโพธิ ์มติรภาพที่ ๑๔๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25480. นายนํา ดําประเสริฐ โรงเรียนนคิมสรางตนเองโคกโพธิ ์มติรภาพที่ ๑๔๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25481. นายสุพศิ แวนแกว โรงเรียนนคิมสรางตนเองโคกโพธิ ์มติรภาพที่ ๑๔๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25482. นางสาวอาซีเยาะ อาเล็ม โรงเรียนบานกระโด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25483. นายมะยะโก฿ะ บอืแน โรงเรียนบานกระโด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25484. นายอาหามัดซากี ซอแนะ โรงเรียนบานกระโด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25485. นางเฉลียว นวลนิล โรงเรียนบานกรือเซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25486. นางปราณี กาญจนเพชร โรงเรียนบานกรือเซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25487. นางสาวแวซม เลาะซา โรงเรียนบานกรือเซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25488. นางชไมพร จะระแอ โรงเรียนบานกรือเซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25489. นางสาวรอกเีย฿าะ บาเหม โรงเรียนบานคลองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25490. นายบรูฮัน มะเยะ โรงเรียนบานคลองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25491. นายสุกิตต์ิ อนันทมาศ โรงเรียนบานคลองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25492. นางฟานีดา วนัอิดริส โรงเรียนบานควนโนรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25493. นางมนสิการ ทพิยแรอด โรงเรียนบานควนประ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25494. นางสาวฮามีดะ ดาราแม โรงเรียนบานควนประ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25495. นางสุกัญญา เพชรมงคล โรงเรียนบานควนประ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25496. นางโยวารีย฿ะ ตาเละ โรงเรียนบานควนแปลงงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25497. นายจตุรภมูิ กูลณรงคแ โรงเรียนบานควนแปลงงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25498. นายสุวฒันแ ศรนารายณแ โรงเรียนบานควนแปลงงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25499. นางประภาศรี ปาโห฿ะ โรงเรียนบานคางา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25500. นางสาววรรณี แซมะแซ โรงเรียนบานคางา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25501. นายพรภริมยแ แสนรักษแ โรงเรียนบานคูระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25502. นางคอตีเยาะ มูซอดี โรงเรียนบานโคกขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25503. นางสาวซาปนี฿ะ หะยีเต฿ะ โรงเรียนบานโคกขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25504. นางสาวเพาริยา นิเร฿าะ โรงเรียนบานโคกขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25505. นางเพญ็ศรี ไชยนุย โรงเรียนบานโคกโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25506. นางเสาวนียแ ศรีสําราญ โรงเรียนบานโคกโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25507. นางอัจฉรา เพชรชูกูล โรงเรียนบานโคกโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25508. นางรําพรรณ อักษรแกว โรงเรียนบานโคกเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25509. นางอําไพวรรณ วาที โรงเรียนบานโคกเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25510. นางกอหลัน วาเยะ โรงเรียนบานเจาะบาแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25511. นางยูนัยน฿ะ ปเูตะ โรงเรียนบานเจาะบาแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25512. นางแวรูสมี มาหามะ โรงเรียนบานเจาะบาแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25513. นางสะลีหะ เลาะดีสม โรงเรียนบานเจาะบาแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒
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25514. นางสาวอลัวาณียแ อาจณรงคแ โรงเรียนบานเจาะบาแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25515. นายอูนุ อูมา โรงเรียนบานเจาะบาแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25516. นางจินดา จันทนวล โรงเรียนบานชะเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25517. นางวณีา แซตาง โรงเรียนบานชะเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25518. นายมาฮามะ แลแร โรงเรียนบานตนแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25519. นายอดุลยแ ดือเระ โรงเรียนบานตนแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25520. นางสาวศิริมา ชูสงคแ โรงเรียนบานตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25521. นางอารี ชูสุวรรณ โรงเรียนบานตรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25522. นางสุรัสสา บษุบงคแ โรงเรียนบานตันหยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25523. นางจินตนา ศรีสมปอง โรงเรียนบานถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25524. นางซาวาลินี มา โรงเรียนบานถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25525. นายซูลกิพลี กาแบ โรงเรียนบานถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25526. นางนิตยา หะยีลาเต฿ะ โรงเรียนบานนาเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25527. นายณรงคแ บญุแนบ โรงเรียนบานนาเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25528. นางจารุภา ชูนาค โรงเรียนบานนาคอเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25529. นางไซนุง ดอเล฿าะ โรงเรียนบานน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25530. นางสาวรอฮานา กาเจ โรงเรียนบานน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25531. นางสาวสูรีหย฿ะ ตาเยะ โรงเรียนบานน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25532. นายมะสะตา เจะแม็ง โรงเรียนบานน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25533. นางมารีดี หะมิงมะ โรงเรียนบานบราโอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25534. นางรอฮีมะหแ หะยีหะซา โรงเรียนบานบราโอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25535. นางสาวคอรีเยาะ สําเร โรงเรียนบานบราโอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25536. นางสาวสะอาดะหแ ซีเดะ โรงเรียนบานบากง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25537. นายมะแอ แวกะจิ โรงเรียนบานบากง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25538. นางเขียมศรี ราชบตุร โรงเรียนบานบาเงง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25539. นางจินตนา จันทรศิริ โรงเรียนบานบาเงง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25540. นางแวปาตีเมาะ หะยีแวอุเซ็ง โรงเรียนบานบนิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25541. นางซารูนี เบญ็แวดาโอ฿ะ โรงเรียนบานบโูกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25542. นางรอปยีะ นิสนิ โรงเรียนบานบโูกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25543. นางแวสะฟนี฿ะหแ ฮารน โรงเรียนบานบโูกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25544. นางสาวฤตินันทแ หะยีสะมะแอ โรงเรียนบานบโูกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25545. นางสาวแวอายียะหแ แวเย็ง โรงเรียนบานบโูกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25546. นางสาวสนธยา หะยีสะมะแอ โรงเรียนบานบโูกะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25547. นางสาวนิภาพร วนัอิดริส โรงเรียนบานบดูน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25548. นางสาวรอปซี฿ะ ดาซอตาลาแด โรงเรียนบานบดูน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25549. นางฆอลีเย฿าะ วะวา โรงเรียนบานประจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25550. นางตวนเยาะ นิสะนิ โรงเรียนบานประจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒
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25551. นางนิกฮัสณียแ สิเดะ โรงเรียนบานประจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25552. นางรอซีดะหแ มะมิง โรงเรียนบานประจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25553. นางรอฮีมะหแ บาบมูาเร฿าะ โรงเรียนบานประจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25554. นางแวซายเค฿าะ ซารีเดะ โรงเรียนบานประจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25555. นางสาวฮูดา แวกามา โรงเรียนบานประจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25556. นางแวมัสนะหแ แส฿ะเด็ง โรงเรียนบานประจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25557. นางจงรักษแ คงสําเร็จ โรงเรียนบานปลักปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25558. นางเพลินพศิ ไชยการ โรงเรียนบานปลักปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25559. นางวรรณี จุลบตุร โรงเรียนบานปลักปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25560. นางจริยา นาคปลัด โรงเรียนบานปาุบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25561. นางกัณหา หะรัตพนัธแ โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25562. นางพศิมัย จํานงอนุวตัร โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25563. นางสาวจารียแ อินศรีสวสัด์ิ โรงเรียนบานปาลัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25564. นางสาวปนิดา สีลาภเกื้อ โรงเรียนบานปาลัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25565. นางวณีา ดือราซิง โรงเรียนบานโผงโผง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25566. นางจินดา ขุนศรี โรงเรียนบานมวงเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25567. นางเจ฿ะแย เหมมันตแ โรงเรียนบานมวงเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25568. นางพรพมิล ศรีสุข โรงเรียนบานมวงเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25569. นางสาวทศิา ทองบญุ โรงเรียนบานมวงเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25570. นางสาวปราณี ตันจะโข โรงเรียนบานมวงเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25571. นางอุฬาริกา ทองสีพราย โรงเรียนบานมวงเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25572. นางปาตีหม฿ะ นิยมวทิยานนทแ โรงเรียนบานระแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25573. นางสาวอัมพกิา ตะคานุง โรงเรียนบานระแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25574. นางฟาซียะ เจะแว โรงเรียนบานราวอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25575. นางมารีเยาะ อาลี โรงเรียนบานราวอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25576. นางวภิารัตนแ นุยชวดี โรงเรียนบานลอแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25577. นางสาวพรรณพร ววิฒัสวสัดินนทแ โรงเรียนบานลอแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25578. นางอรสา รักเถาวแ โรงเรียนบานลอแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25579. นางสาวรูสะนี จันทรแคง โรงเรียนบานละหารยามู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25580. นางสุมาลา เบญ็หวนัสนิ โรงเรียนบานละหารยามู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25581. นางอารีดา อาแล โรงเรียนบานละหารยามู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25582. นางเตาะฮาเราะ อาแว โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25583. นางมันทณา เส็นสะนา โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25584. นางสาวรอฆาย฿ะ ยามา โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25585. นางอุไรวรรณ แกวลอย โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25586. นายเจ฿ะอุเซ็ง ยะโกะ โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25587. นายประสงคแ สุวรรณแพทยแ โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒
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25588. นางรุงนภา สะมะแอ โรงเรียนบานศาลาสอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25589. นางสาวนูรฮายาต กะลูบี โรงเรียนบานศาลาสอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25590. นางสาวหมะซง เจ฿ะอุบง โรงเรียนบานศาลาสอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25591. นางจงกลณี เทพแสง โรงเรียนบานสะกํา (ธนัวาศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25592. นางนิรวรรณา ยาชะรัด โรงเรียนบานสะกํา (ธนัวาศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25593. นางศรีปภสัรแ พงษแเดชวฒันาพร โรงเรียนบานสะกํา (ธนัวาศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25594. นางสาวตีซัน มะนอ โรงเรียนบานสะกํา (ธนัวาศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25595. นางสุรียแ เทพรักษแ โรงเรียนบานสะกํา (ธนัวาศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25596. นายกําธร ศรีแสน โรงเรียนบานสะกํา (ธนัวาศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25597. นางสุกิจจา ไชยลาภ โรงเรียนบานสามยอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25598. นายอับดุลฮะฟสิ อินทฤทธิ์ โรงเรียนบานสามยอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25599. นางรูซียะหแ ยูโซะ โรงเรียนบานสายชล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25600. นางสาวชดาภร บํารุงวงศแ โรงเรียนบานสายชล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25601. นางสาวรุจิรา จุลบตุร โรงเรียนบานสายชล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25602. นางสาวแวมรีแย เลาะซา โรงเรียนบานสายชล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25603. นายดอรอแม วชิา โรงเรียนบานสายชล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25604. นายอับดุลเลาะ กีไร โรงเรียนบานสายชล (กูแบสีรา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25605. นางสาวปราณี โหดหมาน โรงเรียนบานอาโห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25606. นางฮาลีเม฿าะ เฮ็งปยิา โรงเรียนบานอาโห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25607. นางผองศรี พงศแหริณ โรงเรียนบานอินทนิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25608. นางภริมณียแ กึ่งพทุธกาล โรงเรียนบานอินทนิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25609. นางสาวลียแ นาหวาน โรงเรียนบานอินทนิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25610. นางสุจิตรา โกวทิยากร โรงเรียนบานอินทนิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25611. นางสุวรรณียแ สหสัสธารา โรงเรียนบานอินทนิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25612. นายเฉิม ปานแกว โรงเรียนบานอินทนิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25613. นายบรรเลง ชางกลาง โรงเรียนบานอินทนิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25614. นางจุรีรัตนแ รักขพนัธแ โรงเรียนมายอ (สถิตยแภผูา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25615. นางญัฐธดิา โชโต โรงเรียนมายอ (สถิตยแภผูา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25616. นางสาววราภรณแ สงเสน โรงเรียนมายอ (สถิตยแภผูา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25617. นายณัฐนันทแ หนิออน โรงเรียนมายอ (สถิตยแภผูา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25618. นางเพญ็พมิพแ สุตระ โรงเรียนวดัเกาะหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25619. นางสุดารัตนแ โอชาอัมพวนั โรงเรียนวดัเกาะหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25620. นางอรวรรณ ชูมณี โรงเรียนวดัเกาะหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25621. นางสุภาพร แดงกระจาง โรงเรียนวดัเกาะหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25622. นางรอฮานิง เจ฿ะดอเล฿าะ โรงเรียนวดัโคกหญาคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25623. นายณรงคแ หวานเปราะ โรงเรียนวดัโคกหญาคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25624. นายธรีพงศแ สินธุแประสงคแ โรงเรียนวดัโคกหญาคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒
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25625. นางมาลี พรหมสุข โรงเรียนวดัทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25626. นายสุชีพ สายทอง โรงเรียนวดัทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25627. นางสาวผาสุก โภคา โรงเรียนวดัธนาภมิุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25628. นางอรวรรณ แกนจันทรแ โรงเรียนวดัธนาภมิุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25629. นางจินตนา ดํารงฤทธิ์ โรงเรียนวดันาประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25630. นางสาววนัเพญ็ ทองเกตุ โรงเรียนวดันาประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25631. นายพรชัย สหวริิยะสิน โรงเรียนวดันิคมสถิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25632. นางจําเรียง จันทรัตนแ โรงเรียนวดับพุนิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25633. นางณัฎฐี ยกเสง โรงเรียนวดับพุนิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25634. นางสมพร แกวศรี โรงเรียนวดัภมรคติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25635. นางสาวจีรารัตนแ บวัสุวรรณ โรงเรียนวดัภมรคติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25636. นางอรนุช อินชะนะ โรงเรียนวดัภมรคติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25637. นางอัญชลิตา บญุเกื้อ โรงเรียนวดัภมรคติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25638. นายสมควร ศรีภกัดี โรงเรียนวดัภมรคติวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25639. นางกานดา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนวดัมะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25640. นางพรศิลป เพชรมณี โรงเรียนวดัมะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25641. นางอัญชุลี ขุนเมือง โรงเรียนวดัมะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25642. นางกาญจนา สุวรรณชาตรี โรงเรียนวดัสุนทรวารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25643. นางพาสนา นาคสังวจัฉระ โรงเรียนวดัสุนทรวารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25644. นางกัลยา มูสิกรุณ โรงเรียนวดัอรัญวาสิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25645. นางเครือวลัยแ แซวอง โรงเรียนวดัอรัญวาสิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25646. นางจุฑาทพิยแ นิลศรี โรงเรียนสมเด็จหลวงพอทวดวดัชางไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25647. นางสาวนิภาพร นนทแณรงคแ โรงเรียนสมเด็จหลวงพอทวดวดัชางไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25648. นางเบญจมาศ สัมฤทธิผ์ล โรงเรียนอนุบาลยะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25649. นางพรภทัรแ พนูจันทรแ โรงเรียนอนุบาลยะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25650. นางภรรคภลัิย มีทอง โรงเรียนอนุบาลยะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25651. นางสาวกรรณิกา คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลยะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25652. นางสาวนูรียะหแ แวบอืราเฮง โรงเรียนอนุบาลยะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25653. นายธนชาติ โทบรีุ โรงเรียนอนุบาลยะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25654. นายสมหมาย เจยแกว โรงเรียนอนุบาลยะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25655. นางภาวนา นัครามนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปใตตานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๒

25656. นางเดียวาตี หะยีลาเต฿ะ โรงเรียนชุมชนบานโตะบาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25657. นางกาญจนา แมล่ิม โรงเรียนชุมชนวดัถัมภาวาส(เสารแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25658. นางนที วนัทอง โรงเรียนชุมชนวดัถัมภาวาส(เสารแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25659. นางพรทพิยแ โตะพา โรงเรียนชุมชนวดัถัมภาวาส(เสารแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25660. นางพชิญแสินี แซออง โรงเรียนชุมชนวดัถัมภาวาส(เสารแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25661. นางศิริรัต สุขเกษม โรงเรียนชุมชนวดัถัมภาวาส(เสารแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓
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25662. นางสาวอายียะ มูซอ โรงเรียนชุมชนวดัถัมภาวาส(เสารแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25663. นางสุณี ทองแชม โรงเรียนชุมชนวดัถัมภาวาส(เสารแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25664. นางอนงคแนุช อดิศัยศักดา โรงเรียนชุมชนวดัถัมภาวาส(เสารแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25665. นางฮามีดะหแ หวงัขวญั โรงเรียนชุมชนวดัถัมภาวาส(เสารแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25666. นางลักษณา บญุศิริ โรงเรียนบานกะลาพอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25667. นางสาวนูรีซัน ราแดง โรงเรียนบานกะลาพอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25668. นางสาวอารี จันทรแศรี โรงเรียนบานกะลาพอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25669. นางสุพตัรา กาญจนลักษณแ โรงเรียนบานกะลาพอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25670. นางอมร เทพเสารแ โรงเรียนบานกะลาพอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25671. นางอําไพ ศรีมีชัย โรงเรียนบานกะลาพอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25672. นางมารีแย ซือรี โรงเรียนบานกาหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25673. นางจงกล ไหมออน โรงเรียนบานโคกนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25674. นายกรีฑา แกนจันทรแ โรงเรียนบานจะเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25675. นายทิ่น ไกรดํา โรงเรียนบานจะเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25676. นายสมเดช เทพเสารแ โรงเรียนบานจะเฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25677. นางสาวซัลมียะหแ แวอุเซ็ง โรงเรียนบานจากอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25678. นางฮารีซะหแ เจ฿ะหลง โรงเรียนบานจากอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25679. นายนิอิสเฮาะ นิเงาะ โรงเรียนบานเจาะกือแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25680. นางชะออน นามัย โรงเรียนบานชองแมว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25681. นางซัยหนับ บลูะ โรงเรียนบานชองแมว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25682. นางมาเรียนี บงูอ โรงเรียนบานชะเมาสามตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25683. นางทศันียา แวอาลี โรงเรียนบานตะบิ้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25684. นางวรวรรณา จันทรส โรงเรียนบานตะบิ้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25685. นางสาวอามเีนาะ มะ โรงเรียนบานตือเบาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25686. นายมะตือมียี สาหะ โรงเรียนบานตือเบาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25687. นางพาตีเมาะ ดราแม โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25688. นายมะรอยาลี มะหะมะ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25689. นางรอกีเย฿าะ ซอแนะ โรงเรียนบานน้ําดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25690. นางไลลา เตะโระ โรงเรียนบานน้ําดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25691. นางอมรรัตนแ หมีโตะเตะ โรงเรียนบานน้ําดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25692. นางอําดียะหแ สุวรรณมุสิโก โรงเรียนบานน้ําดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25693. นางฮายาตี ดะแซ โรงเรียนบานน้ําดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25694. นายซุลกีฟลี สาแลมะ โรงเรียนบานน้ําดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25695. นางซาเราะหแ หะยีลาเต฿ะ โรงเรียนบานบาโงมูลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25696. นางนูรีซัน แสงโมลี โรงเรียนบานบาโงมูลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25697. นางนูรีซัน ชลหตัถแ โรงเรียนบานบาโงยือริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25698. นายอํานาจ เกาเอี้ยน โรงเรียนบานบาโงยือริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓
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25699. นางฟาตีมา บาดา โรงเรียนบานบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25700. นายนิรัน ดะแซ โรงเรียนบานบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25701. นางสาวซารีนา สมาแอ โรงเรียนบานบานปลองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25702. นางเย็นจิตร ยอศิลป โรงเรียนบานบอืเระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25703. นางสมธวิรรณ นิลจันทรแ โรงเรียนบานบอืเระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25704. นายววิธันแ บนิทะเล โรงเรียนบานบอืเระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25705. นางซาฮารียะหแ เต฿ะแห โรงเรียนบานปากู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25706. นายสครินทรแ ดาฮามิ โรงเรียนบานปากู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25707. นายสุมิตชัย มณีโชติ โรงเรียนบานปาแดปาลัส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25708. นางมารีแย สหพฤฒานนทแ โรงเรียนบานปาุทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25709. นายรอฮีม อีแต โรงเรียนบานปาุทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25710. นางยุซรีนา ลาเต฿ะ โรงเรียนบานปาุมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25711. นางสุรัยยา กาเจ โรงเรียนบานปาุมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25712. นางสาวซาบนีา ศรีรักษา โรงเรียนบานปายอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25713. นายซอฟรี เจะนุ โรงเรียนบานปายอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25714. นางมูนา เจตสุวฒันแ โรงเรียนบานปาุไหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25715. นายธญัวชัร เจตสุวฒันแ โรงเรียนบานปาุไหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25716. นางพรศิริ สุขเล่ียง โรงเรียนบานพอเหมาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25717. นางสาวผาดีละหแ มะลี โรงเรียนบานพเิทน(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25718. นางสาวฮาลีเมาะหแ แวลีเมาะ โรงเรียนบานพเิทน(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25719. นางฮายาตี เจ฿ะซอ โรงเรียนบานมะแนดาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25720. นายอับดุลเลาะ เจ฿ะซอ โรงเรียนบานมะแนดาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25721. นางอนุสรา แดงเต็ม โรงเรียนบานละเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25722. นายสมพนธแ ไชยสี โรงเรียนบานละหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25723. นางบษุบง วฒันชัย โรงเรียนบานละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25724. นางละไม นุยสี โรงเรียนบานละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25725. นางสุรยา หะมะ โรงเรียนบานละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25726. นางนิซัลมา นิภริมยแ โรงเรียนบานละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25727. นายนฤดิล บารู โรงเรียนบานลานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25728. นางเจะอาซีซะหแ ดาเล็ง โรงเรียนบานโลทู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25729. นางซูไรนี สาและ โรงเรียนบานโลทู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25730. นางวลัลภา พรรณศรี โรงเรียนบานวงักะพอ "เพยีงอนุสรณแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25731. นางศุภพร ทองเจริญ โรงเรียนบานวงักะพอ "เพยีงอนุสรณแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25732. นางสาวนูไรการแ มะแซ โรงเรียนบานวงักะพอ "เพยีงอนุสรณแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25733. นายรอซารี เจ฿ะอาลี โรงเรียนบานวงักะพอ "เพยีงอนุสรณแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25734. นางวนัทนิี โชติกาญจนแ โรงเรียนบานสือดัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25735. นางสงวน แกวมะแปนู โรงเรียนบานสือดัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓
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25736. นางสุกิต นฤมาณพงศกร โรงเรียนบานสือดัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25737. นางอรุณี จันทรแศรี โรงเรียนบานสือดัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25738. นายไชยา จันทรแศรี โรงเรียนบานสือดัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25739. นางนีรนาท โรจนรัตนแ โรงเรียนพระราชประสงคแบานทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25740. นายอุษมัน ลีโด โรงเรียนพระราชประสงคแบานทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25741. นางสายใจ สุวรรณนิมิตร โรงเรียนวดัโชติรส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25742. นางอุไรรัตนแ ยาแกว โรงเรียนวดัโชติรส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25743. นายสวาด รัตนกาญจนแ โรงเรียนวดัโบกขรณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25744. นางกัลยาณี ศรีเทพ โรงเรียนวดัสารวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25745. นางเสาวนิตยแ ศรีทอง โรงเรียนวดัสารวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25746. นางสาวฟาซีหย฿ะ ยูโซะ โรงเรียนสายบรีุอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25747. นายมัสซูกี ดะกา โรงเรียนสายบรีุอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25748. นางสาวสิริกาญจนแ ขุนทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปใตตานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25749. นายสุวทิยแ หวดัแทน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปใตตานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปใตตานี เขต ๓

25750. นางมลฤดี มีวฒิุสม โรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25751. นายสมโภชนแ ฉุยฉาย โรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25752. นายอนุชา มีวฒิุสม โรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25753. นางกัลยกร เถื่อนแอน โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25754. นางกัลยาณี โฉมงาม โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25755. นางชญทพิยแ เนียมหอม โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25756. นางดรุณี หสัสา โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25757. นางธนิตา ไทยประยูร โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25758. นางนงนุช นกสี โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25759. นางนงนุช พลูแสวง โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25760. นางเบญจวรรณ แกวทอง โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25761. นางเบญจวรรณ สุขสม โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25762. นางภษูติา แกนแกวรัตนแ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25763. นางมยุรี สุขเพช็รี โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25764. นางวชิชุดา ขันธวธิิ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25765. นางสายใจ วนัเพญ็ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25766. นางสาวกีระติกา เอี่ยมสําอางคแ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25767. นางสาวเฉลียว เพทายประกายเพชร โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25768. นางสาวชลธชิา เมฆขุนทด โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25769. นางสาวนภาพร โควอุดมประเสริฐ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25770. นางสาวปยิรัตนแ แจมใส โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25771. นางสาววารินทรแ งามละออ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25772. นางสาวศิราณี วงษแพระจันทรแ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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25773. นางสาวสมคิด ลมูลภกัตรแ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25774. นางสาวสุชาดา ประสงคแเจริญ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25775. นางสาวสุชิน เกตุสวสัด์ิ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25776. นางสาวสุพรรณอร พรอยูศรี โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25777. นางสาวอํานวย โขสันเทยีะ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25778. นางสุวรรณี ลุนใต โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25779. นางอมรรัตนแ สุขสมบรูณแ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25780. นางอังคณา ทองหลอ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25781. นางอัญชลี บวัทอง โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25782. นายนเรศ สังขแศิริ โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25783. นายนิธศิ หงษแแปลง โรงเรียนจิระศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25784. นางกิตติมา วาปทีะ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25785. นางจันทมิา ศรีครุฑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25786. นางปใทมา ศรีตรรกยานันทแ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25787. นางวรรณา สมบรูณแ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25788. นางสุณี อยูสุข โรงเรียนชลประทานอนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25789. นายโสภณ จิตตะยโศธร โรงเรียนชลประทานอนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25790. นางนัธกานตแ ควรรู โรงเรียนชุมชนโคกมวง "เผอิญศรีภธูรอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25791. นางพณิภา กองโสภา โรงเรียนชุมชนโคกมวง "เผอิญศรีภธูรอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25792. นายสมาน ศรประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวดัโขดเขมารามฯ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25793. นางอุบล ธริาพชื โรงเรียนชุมชนวดับานรอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25794. นางจินตนา แกวนุช โรงเรียนชุมชนวดัระโสม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25795. นางสมลักษณแ แรงกสิวทิยแ โรงเรียนชุมชนวดัระโสม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25796. นางสาวรุงทพิยแ กาศจักรแ โรงเรียนชุมชนวดัระโสม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25797. นายอนุกูล ผดุงรส โรงเรียนชุมชนวดัสําพะเนียง(แรผดุงวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25798. นางบญุรัตนแ คงทอง โรงเรียนตะโกดอนหญานาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25799. นางลําพงึ คงเจริญเขตร โรงเรียนตะโกดอนหญานาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25800. นายแสวง ลําดับศรี โรงเรียนตะโกดอนหญานาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25801. นางสาวคณิตษา วฒิุศิริพรรณ โรงเรียนตําหนักเพนียด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25802. นายสมนึก จุยดอนกลอย โรงเรียนตําหนักเพนียด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25803. นางวารี หามนตรี โรงเรียนบอแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25804. นางสุมนัส ศรีมณฑก โรงเรียนบอแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25805. นายปรีชา เรืองลายคราม โรงเรียนบอแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25806. นางสาวพรเพญ็ อิ่มเอิบ โรงเรียนบานกะทุมลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25807. นางประภา พนัธแรักษแ โรงเรียนบานขอยโทน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25808. นางปราณี ดีเจริญ โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25809. นางศศิธร ปลดเปล้ือง โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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25810. นางสาวชนิดา สุนทรสุข โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25811. นางสาวฮาวา ฮานาฟี โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25812. นางสุวรรณี เรืองปราชญแ โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25813. นางอรสา บญุรอด โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25814. นางอรอุมา ขันธวธิิ โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25815. นายสมศักด์ิ เสมสายัณหแ โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25816. นายสะอาด แกวมณี โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25817. นายอนันตแ เสมสายัณหแ โรงเรียนบานคลองตะเคียนหมู ๒(วันครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25818. นางสุวรรณ คลายคลึง โรงเรียนบานคูคด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25819. นายสุพจนแ ชาตินันทแ โรงเรียนบานคูคด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25820. นายนคร มหาศาล โรงเรียนบานดอนขอย"คงสมโอษฐแราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25821. นายนิพนธแ ฤทธโิชค โรงเรียนบานดอนขอย"คงสมโอษฐแราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25822. นายเอกชัย สุขหลาย โรงเรียนบานดอนขอย"คงสมโอษฐแราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25823. นางสุณัฏฐา ภกัดีวงษแ โรงเรียนบานเปๅด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25824. นายเสริมพงศแ เมืองมั่น โรงเรียนบานเปๅด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25825. นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรยแ โรงเรียนบานลําแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25826. นางอัษฎางคแ พลูเจริญ โรงเรียนบานลําแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25827. นางอุบล คงสมจิตรแ โรงเรียนบานลําแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25828. นางบบุผา วอตามพรัิตนแ โรงเรียนบานสราง(สําริต ภูเงินอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25829. นายวหิาร กุลโกวทิ โรงเรียนปฐมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25830. นายอุดม วงษแทบัทมิ โรงเรียนปฐมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25831. นายโสภณ นวลแสง โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25832. นางเกศินี ธรีศิลป โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25833. นางจันจิรา วไิลวานิช โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25834. นางจันทรแจิรา อิ่มสุวรรณ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25835. นางนพวรรณ แกวแหวน โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25836. นางนฤมล ภทัรวงัฟาู โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25837. นางเบญ็จมาศ วรรณสุข โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25838. นางปริศนา ขันธกมล โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25839. นางพนิิจนารถ ลําดวน โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25840. นางมานิตยแ ภาคสุข โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25841. นางเมสิรินทรแ ไตรปใกษแวโิชติ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25842. นางวราภรณแ สินสืบผล โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25843. นางวาสนา สะแกคุม โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25844. นางศศิธร แจงในเมือง โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25845. นางสาวจินดา เทยีมสิงหแ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25846. นางสาวนวรัตนแ งามลออ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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25847. นางสาวบุษราภรณแ ฉิมมุจฉา โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25848. นางสาวประภาภรณแ พลรักษแ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25849. นางสาวประวีณา ปติิสุทธิ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25850. นางสาวพชัรา เพช็รสูงเนิน โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25851. นางสาวรัตนา ทรัพยแสิน โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25852. นางสาวละเอียด ราตรีโชติ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25853. นางสาวศิริมนัส ขันทนิตยแ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25854. นางสาวสุมาลี ศรีสมาน โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25855. นางอัจฉรา พรนิมิตร โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25856. นางอาภรณแ อรุณเมือง โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25857. นางอารียแ จุรินทร โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25858. นายประเวศนแ ธรรมสนอง โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25859. นายวชัระ จงสุขสวสัด์ิ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25860. นายวฒันไชย ผดุงทศ โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25861. นายเสกสันตแ รอดยอย โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25862. นายอํานาจ ศรีทอง โรงเรียนประตูชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25863. นางสาวเกศินี รัตนแนนทแ โรงเรียนเปรมฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25864. นางสาวสิริมา ทนิเต โรงเรียนเปรมฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25865. นายนิโรจนแ กุมภา โรงเรียนเปรมฤทยั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25866. นางกิตติยา ศิริแพทยแ โรงเรียนพรพนิิตพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25867. นางสาวสมสมร ลายพกิุน โรงเรียนพรพนิิตพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25868. นางทศันียแ ปใกเหนือ โรงเรียนพระอินทรแศึกษา(กลอมสกุลอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25869. นางสาวพยอม สุขกาย โรงเรียนพระอินทรแศึกษา(กลอมสกุลอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25870. นางสาวพชิชานันทแ วฒันานุสิทธิ์ โรงเรียนพระอินทรแศึกษา(กลอมสกุลอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25871. นายพทุธรักษแ ปใกเหนือ โรงเรียนพระอินทรแศึกษา(กลอมสกุลอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25872. นายธนกฤต เรืองอุไร โรงเรียนพระอินทรแศึกษา(กลอมสกุลอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25873. นางสาวศิริรัตนแ สุคันธพฤกษแ โรงเรียนโพธิร์าษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25874. นางพนิดา ไพรสันตแ โรงเรียนมุสลิมบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25875. นางศรัญญา เลาะฟอ โรงเรียนมุสลิมบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25876. นายวรีะพงษแ ทรงประโคน โรงเรียนมุสลิมบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25877. นางกาญจณี คลายใจ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25878. นางเกตุมณี เกตุเกษม โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25879. นางนภาภรณแ แกวประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25880. นางนันทพร สีระกํา โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25881. นางนันทกิานตแ สุขรัตนี โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25882. นางนารีรัตนแ ยิ่งยวด โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25883. นางรัศมี กมลาสนแมรกต โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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25884. นางสาวกัญหา โชติวรรณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25885. นางสาวจนัทรจริา อยูยง โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25886. นางสาวจํารัส ศรีบวับาน โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25887. นางสาวจุฑาพร ศรีรัตนแ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25888. นางสาวชนิกานตแ ชลพลัง โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25889. นางสาวดารณี อันธพนัธแ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25890. นางสาวเนาวรัตนแ รัมกุล โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25891. นางสาวบษุบา บณัฑิตยแ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25892. นางสาววลัยพร วงษแทองดี โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25893. นางสาววาสนา ธารีจิตร โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25894. นายนิวฒันแ แกวประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25895. นางขวญัตา กําลังรูป โรงเรียนรอตเสวกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25896. นางวรีวรรณ กลอมจิตรแ โรงเรียนรอตเสวกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25897. นางสาววนิดา ตะอาจ โรงเรียนรอตเสวกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25898. นางสาวสุริยา เผือกโสภา โรงเรียนรอตเสวกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25899. นายนรินทรแ แสงพรรณแ โรงเรียนรอตเสวกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25900. นางวณีา ทองคง โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25901. นางสิฏฐารัตนแ สายันตแ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25902. นายดํารงคแ สุขสนอง โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25903. นายนิรุช เปรมรอด โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25904. นายไพบลูยแ บางสุวรรณแ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25905. วาที่รอยตรีสมชาติ กุลเทพบณัฑิตยแ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25906. นางณัฎฐา สุทธปิระทปี โรงเรียนวงันอยวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25907. นางธติิรักษแ เดชเลยแ โรงเรียนวงันอยวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25908. นายจักรพร ศรีดวงจันทรแ โรงเรียนวงันอยวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25909. นายธนวฒักแ ขันธพทัธแ โรงเรียนวงันอยวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25910. นายยิ่งยง ภูขาว โรงเรียนวงันอยวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25911. นายวรพจนแ กิจฉวี โรงเรียนวงันอยวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25912. นางแกวสุดา เล็บเหล็ก โรงเรียนวดักลาง(ปากกรานสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25913. นางอรุณศรี สระบวั โรงเรียนวดักลาง(ปากกรานสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25914. นางเทยีนทอง สวางเมฆ โรงเรียนวดักลางคลองสระบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25915. นางวนิดา มังกะลัง โรงเรียนวดักลางคลองสระบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25916. นายพฒิุพงศแ จิตวริิยานนทแ โรงเรียนวดักะสังขแ(พศิิษฏแนวการอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25917. นายมานิตยแ เปรมกมล โรงเรียนวดักะสังขแ(พศิิษฏแนวการอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25918. นางกมลรัตนแ นาคสุข โรงเรียนวดักุฎปีระสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25919. นายสุเวช ชวดรัมยแ โรงเรียนวดักุฎปีระสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25920. นายอํานวย บญุรอด โรงเรียนวดักุฎปีระสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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25921. นายเรืองเดช เนตรนุช โรงเรียนวดักุฎลีาย(อินมณีประชารัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25922. นางสาวเพญ็ประภา ศรโชติ โรงเรียนวดัเกาะเล่ิง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25923. นายอดุลยแ ศิลรักษา โรงเรียนวดัเกาะเล่ิง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25924. นายสุนันทแ รักศิลป โรงเรียนวดัเกาะเล่ิง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25925. นางกัลยาณี ตรีโภคา โรงเรียนวดัไกจน(ชลประทานอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25926. นายมงคล ลือสมุทร โรงเรียนวดัไกเต้ีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25927. นางสุภาณี ใจเย็น โรงเรียนวดัไกเต้ีย(วทิยสุนทร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25928. นายสายชล พึ่งวร โรงเรียนวดัไกเต้ีย(วทิยสุนทร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25929. นางนกเทศ สมนึก โรงเรียนวดัขุนทพิยแ(สาครราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25930. นางวไิลวรรณ บาํรุงผล โรงเรียนวดัขุนทพิยแ(สาครราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25931. นางดาหวนั พนัธุแพชื โรงเรียนวดัคานหาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25932. นางบงัอรรัตนแ อยูสะอาด โรงเรียนวดัคานหาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25933. นายบญุธรรม นิ่มนวล โรงเรียนวดัคานหาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25934. นายไพรัตนแ พนัธรัุตนแ โรงเรียนวดัคาย(เล็กจุฬาประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25935. นายวรีะชัย ทองปล่ัง โรงเรียนวดัแค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25936. นางจินดา ผ้ึงเถื่อน โรงเรียนวดัโคกชาง(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25937. นางทศันียแ รุงอนันตแ โรงเรียนวดัโคกชาง(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25938. นางอุทยัวรรณ โลหแทอง โรงเรียนวดัโคกชาง(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25939. นายสมบติั โลหแทอง โรงเรียนวดัโคกชาง(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25940. นางสมหมาย สิงหแอุบล โรงเรียนวดัโคกมะยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25941. นางสวาท เอี่ยมสําอางคแ โรงเรียนวดัโคกมะยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25942. นางธมนวรรณ สารอรรถ โรงเรียนวดัโคกสังขแ "ประชานุกูล" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25943. นางพรนภสั ชาติเผือก โรงเรียนวดัโคกสังขแ "ประชานุกูล" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25944. นางอุบล สุทธทิองสกุล โรงเรียนวดัจงกลณี(ประสิทธิว์ทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25945. นางนงนุช เจริญจิตร โรงเรียนวดัจอมเกษ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25946. นายทวี จานโอ โรงเรียนวดัจอมเกษ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25947. นางสาวเรืองรอง สิริเถลิงเกียรติ โรงเรียนวดัจําปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25948. นางสุรียแ สุขประเสริฐ โรงเรียนวดัจําปา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25949. นางสาวจงจิตร เลิศวฒันาพร โรงเรียนวดัเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25950. นางสาวศรีอัมพร เอี่ยมนภา โรงเรียนวดัเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25951. นางสาวสายรุง กําเนิดชาติ โรงเรียนวดัเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25952. นายสุรศักด์ิ กรีโรจนียแ โรงเรียนวดัเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25953. นางจงกล สุขพนัธแ โรงเรียนวดัเจาปลุก(เติมรัฐประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25954. นางสาวยุพนิ หวงัผล โรงเรียนวดัชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25955. นายชาญณรงคแ สุทธกิุล โรงเรียนวดัดอนพดุซา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25956. นางสาวปยินันทแ แววนิลานนทแ โรงเรียนวดัดาวคะนอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25957. นายวชัรินทรแ ปณุณวสุิทธิ์ โรงเรียนวดัตลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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25958. นางทพิยแวรรณ เสวคิาน โรงเรียนวดัตาลเอน(โศภนชนูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25959. นางสาวอารีรัตนแ สุขมะโน โรงเรียนวดัตาลเอน(โศภนชนูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25960. นางเบญญา จะรา โรงเรียนวดัตูม(สิริปณุยาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25961. นางปรินดา อับดุลเลาะฮแ โรงเรียนวดัโตนด(บญุชื่นอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25962. นางสุกัญญา สุขหลาย โรงเรียนวดัโตนดเต้ีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25963. นายวทิยา จุฑาธชัชัย โรงเรียนวดัโตนดเต้ีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25964. นายประเสริฐ กนกากร โรงเรียนวดัโตนดเต้ีย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25965. นางบวัทพิยแ กลมกลอม โรงเรียนวดัทองทรงธรรม(สามัคคีนฤมิต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25966. นายนิพนธแ นกเสวก โรงเรียนวดัทาตอเลิศบญุยงคแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25967. นายสมนึก สําราญผล โรงเรียนวดัทาตอเลิศบญุยงคแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25968. นายสุเทพ ทรัพยแอาภรณแ โรงเรียนวดัทาตอเลิศบญุยงคแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25969. นางบรรจบ เกาะแกว โรงเรียนวดัทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25970. นางมณฑา ภญิโญเจริญ โรงเรียนวดัเทพคันธาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25971. นางสุภาวดี นาแถมเพชร โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุนพัฒนาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25972. นางบญุชู คงคาดิษฐแ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25973. นางปราณี ธาราวฒิุ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25974. นายวเิชต สันทดั โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25975. นางสมพร ทบัสิงคลา โรงเรียนวดันครโปรดสัตวแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25976. นางจตุพร พนัธแครุธเดช โรงเรียนวดันนทรียแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25977. นายประทปี แจงในเมือง โรงเรียนวดันนทรียแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25978. นางสาวพรรทพิา ฮวบลอยฟาู โรงเรียนวดันอย(วเิชียรสรอยเกลียวอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25979. นางสุมาลี โลหติหาญ โรงเรียนวดันอย(วเิชียรสรอยเกลียวอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25980. นายสมคิด สงเคราะหแธรรม โรงเรียนวดันอย(วเิชียรสรอยเกลียวอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25981. นางจารุลักษณแ ถึงสุข โรงเรียนวดันาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25982. นางทรงศรี ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวดันาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25983. นางบงัอร ธงธนานุรักษแ โรงเรียนวดันาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25984. นางบญุทยั รัตนนทแ โรงเรียนวดันาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25985. นางเพทาย ปานทบั โรงเรียนวดันาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25986. นายปรีชา อรุณรุง โรงเรียนวดันาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25987. นายพงษแศักด์ิ รัตนนทแ โรงเรียนวดันาค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25988. นางจีรนันทแ มณฑาทพิยแ โรงเรียนวดันางคุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25989. นางสมพศิ ชาตินันทแ โรงเรียนวดันางคุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25990. นางสุภาวรรณ มะสีพนัธุแ โรงเรียนวดันางคุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25991. นายทวี เนียมหอม โรงเรียนวดันางคุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25992. นางพวงนอย จําเนียรกาล โรงเรียนวดันาอุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25993. นางปราจิณ สุขผิว โรงเรียนวดับวังาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25994. นางปยิฉัตร พมิพาพรหม โรงเรียนวดับวังาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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25995. นายเจริญ พรหมนิมิตรแ โรงเรียนวดับวังาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25996. นางสุดใจ แสงสินธุแชัย โรงเรียนวดับางเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25997. นางอนุรักษแ ประพฤติธรรม โรงเรียนวดับางเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25998. นายเฉลียว พุมฉัตร โรงเรียนวดับางเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

25999. นางสําราญ เทยีรเดช โรงเรียนวดับางสงบ(กองวารีวทิยานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26000. นายสุริยา เฉงทอง โรงเรียนวดับางสงบ(กองวารีวทิยานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26001. นางดรุณี นกขุนทอง โรงเรียนวดับานชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26002. นางพศิมัย ศรีโสภา โรงเรียนวดับานชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26003. นางสุเมธี จันทรแศิลา โรงเรียนวดับานชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26004. นางรุงรัชนี จันทะเคียน โรงเรียนวดับานชุง(อดุลประชาวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26005. นายสมศักด์ิ แยมประดิษฐแ โรงเรียนวดับานชุง(อดุลประชาวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26006. นางวงศแรวี มีศิริ โรงเรียนวดับานดาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26007. นายชาลี แกวเจริญ โรงเรียนวดับานมา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26008. นางเยาวดี ผอบงา โรงเรียนวดับงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26009. นางสุภรีแ พมิพา โรงเรียนวดับงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26010. นายไพรัช โตโสภณ โรงเรียนวดับงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26011. นางสุนทรี อรรถาวี โรงเรียนวดัโบสถแ(วบิลูประภาราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26012. นายเสนหแ ชาติจันทกึ โรงเรียนวดัโบสถแ(วบิลูประภาราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26013. นางรุงทพิยแ เมรัตนแ โรงเรียนวดัโบสถแอนุกูลสังฆกิจฯ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26014. นายไชยา เมรัตนแ โรงเรียนวดัโบสถแอนุกูลสังฆกิจฯ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26015. นางนภาภรณแ เนียมหอม โรงเรียนวดัประดูทรงธรรม(จียพนัธแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26016. นางนิตยา จันทราวฒิุ โรงเรียนวดัประดูทรงธรรม(จียพนัธแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26017. นางไพลิน ไชยวงศแ โรงเรียนวดัประดูทรงธรรม(จียพนัธแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26018. นางสุคนธแ มีชูเสพ โรงเรียนวดัประดูทรงธรรม(จียพนัธแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26019. นายนิพนธแ ชื่นขํา โรงเรียนวดัประดูทรงธรรม(จียพนัธแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26020. นางบงัอร แผนพรหม โรงเรียนวดัประมุง(แจมราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26021. นายสมพงษแ อินทรแสุวรรณแ โรงเรียนวดัประมุง(แจมราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26022. นางวรรณฤดี รุงจรัสพนัธุแ โรงเรียนวดัปากกราน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26023. นางจารีภรณแ สอนคง โรงเรียนวดัผดุงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26024. นางสาวเอมอร พนูพพิฒันแ โรงเรียนวดัผดุงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26025. นางลัดดา รัตนธารากร โรงเรียนวดัผ่ึงแดด(บญุสืบวชิชนูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26026. นางวลัณา เทพบริสุทธิ์ โรงเรียนวดัผ่ึงแดด(บญุสืบวชิชนูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26027. นายบญุเชิด แจงใจ โรงเรียนวดัผ่ึงแดด(บญุสืบวชิชนูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26028. นางเรณู สีนิล โรงเรียนวดัผ่ึงแดด(บญุสืบวชิชนูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26029. นางจินตนา สุมังคละกุล โรงเรียนวดัพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26030. นางบษุบง รัตนากรานตแ โรงเรียนวดัพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26031. นางโสภา เดชศรี โรงเรียนวดัพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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26032. นายสมบรูณแ วรรณมุข โรงเรียนวดัพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26033. นางศิริพรรณ ชูศรี โรงเรียนวัดพระแกว "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26034. นางสมควร คงมี โรงเรียนวัดพระแกว "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26035. นางสุรีรัตนแ พรหมมา โรงเรียนวัดพระแกว "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26036. นายไพฑูรยแ แกวภกัดี โรงเรียนวัดพระแกว "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26037. นายเสนาะ ต้ังทรัพยแ โรงเรียนวัดพระแกว "โสภณประสิทธิว์ิทยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26038. นางสาวจิราพร ดอกไมพุม โรงเรียนวดัพระงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26039. นางสาวเฉลา บญุกุศล โรงเรียนวดัพระงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26040. นางจันทรแพร สุวรรณรัก โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26041. นางฉลอง วงษแพรหม โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26042. นางปารณียแ วรรณบรูณ โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26043. นางมาลัย บริบรูณแมงคล โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26044. นางสาวกนกวรรณ กุลโพสพ โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26045. นางสาวสุธาสินี แสนวงคแ โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26046. นางอารีวรรณ ชวยพฒันแ โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26047. นายคมสัน กระจางเยา โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26048. นายสมคิด ปติิสุทธิ โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26049. นายอนันตแ ตุรงคแเรือง โรงเรียนวดัพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26050. นายเอกพงศแ ศรีแสนยงคแ โรงเรียนวดัพทุไธศวรรยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26051. นางสาวสุปราณี แพรภญิโญ โรงเรียนวดัพทุไธศวรรยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26052. นางรัตนาภรณแ ลือพชื โรงเรียนวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26053. นางภรณี สุวรรณทรัพยแ โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26054. นางสุชาดา คชชะ โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26055. นางวรารัตนแ โคตรสมบติั โรงเรียนวดัโพธิป์ระสิทธิ์(วบิลูยแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26056. นางวนัเพญ็ กุศลสุข โรงเรียนวดัโพธิป์ระสิทธิ์(วบิลูยแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26057. นายประเสริฐ ผลเกตุ โรงเรียนวดัโพธิร์าษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26058. นายวเิชียร ทบัสิงคลา โรงเรียนวดัโพธิร์าษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26059. นายสมพงษแ ปล่ังสอน โรงเรียนวดัโพธิร์าษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26060. นางวรนุช พฒิุมณี โรงเรียนวดัโพธิส์าวหาญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26061. นายอรรณพ พฒิุมณี โรงเรียนวดัโพธิส์าวหาญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26062. นางเพญ็พรรณ สุตัญต้ังใจ โรงเรียนวดัโพธิเ์อน "ราษฎรแสามัคคีวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26063. นางสาวประจง หล่ิมโตประเสริฐ โรงเรียนวดัภาชี "สุนทรอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26064. นายกมล ศรีหามงคล โรงเรียนวดัภาชี "สุนทรอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26065. นางสอาด กล่ินเกษร โรงเรียนวดัมณฑลประสิทธิ์(อาจธวชัประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26066. นางสาวรุงนภา สมงาม โรงเรียนวดัมณฑลประสิทธิ์(อาจธวชัประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26067. นายพอเจตรแ คําสักดี โรงเรียนวดัมณฑลประสิทธิ์(อาจธวชัประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26068. นายวทิยา เทยีนแกว โรงเรียนวดัมณฑลประสิทธิ์(อาจธวชัประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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26069. นางประภาศรี รักซอน โรงเรียนวดัมเหยงคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26070. นางสมใจ แถบทอง โรงเรียนวดัมเหยงคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26071. นางสาวอัญชลี โชติสังขแ โรงเรียนวดัมเหยงคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26072. นางปราณี เขียวไมงาม โรงเรียนวัดมาบพระจันทรแ(รัฐบํารุงประชาวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26073. นางสาวจุฬาลักษณแ ขันธบตุร โรงเรียนวดัราษฎรแบําเพ็ญ(กร่ิง สงาศิษยแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26074. นางอรทยั คําคง โรงเรียนวดัราษฎรแบําเพ็ญ(กร่ิง สงาศิษยแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26075. นายเสนียแ สรรเสริญ โรงเรียนวดัราษฎรแบําเพ็ญ(กร่ิง สงาศิษยแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26076. นางอัจฉราวดี ทองนพ โรงเรียนวดัเรือแขง(ประชาอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26077. นางสาวเกยีรติสุดา สังขแวจิิตร โรงเรียนวดัลาย(ทวปีใญญา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26078. นางสาวสถาพร ศิลาอาสนแ โรงเรียนวดัลาย(ทวปีใญญา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26079. นางสาวสุกานดา นวนไทย โรงเรียนวดัลําพระยา(แชมชอยวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26080. นายยุทธดนัย ศรีชัย โรงเรียนวดัลําพระยา(แชมชอยวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26081. นางสาวกรรณิการแ ยิ้มละมาย โรงเรียนวดัวงัแดงเหนือ"แจมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26082. นางสาวละเมียด แสงไพโรจนแ โรงเรียนวดัวงัแดงเหนือ"แจมวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26083. นางดลภคัษร แสงฉวาง โรงเรียนวดัศรีประชา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26084. นางอรฤทยั สุมาลุยแ โรงเรียนวดัศรีประชา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26085. นายศิริชัย พนูสุวรรณ โรงเรียนวดัศรีประชา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26086. นางฉววีรรณ แสงดอกไม โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26087. นางปราณี แกวพาณิชยแ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26088. นางศิริพศิ ทองพงษแ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26089. นางสาวระววีรรณ ขันธโิชติ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26090. นางหรรษกานตแ ภาโนมัย โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26091. นายสวย พลูเจริญ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26092. นายเสรี ด้ังขุนทด โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26093. นายอาทติยแ ศิริโอฬาร โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26094. นางสาวณรงลักษณแ บาลมล โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26095. นายวนัชัย แกวเสนา โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26096. นางบบุผา ลาภเกิน โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26097. นายณรงคแศักด์ิ พนัธแรักษแ โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26098. นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ โรงเรียนวดัสามบณัฑิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26099. นางมานิจ สมจิตรแ โรงเรียนวดัสุคันธาราม(สุคันธวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26100. นางวรัิตนแ นาคเรือง โรงเรียนวดัสุคันธาราม(สุคันธวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26101. นางสาวกาญจนา ใจเที่ยง โรงเรียนวดัสุคันธาราม(สุคันธวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26102. นางสาวจารุศรี กล่ินพบิลูยแ โรงเรียนวดัสุคันธาราม(สุคันธวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26103. นางสาวมณทริา พนัธุแไพศาล โรงเรียนวดัสุคันธาราม(สุคันธวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26104. นางอรวรรณ บริบรูณแพานิช โรงเรียนวดัสุคันธาราม(สุคันธวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26105. นางมัทนียแ ลอยสนั่น โรงเรียนวดัหนองนาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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26106. นางสาวชรินทิพยแ พลูโภคะ โรงเรียนวดัหนองน้ําสม(เจียนวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26107. นางสาวศิริวรรณ สังขแประไพ โรงเรียนวดัหนองน้ําสม(เจียนวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26108. นายสมภพ ลาภเกิน โรงเรียนวดัหนองน้ําสม(เจียนวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26109. นางสาริณี ใบกุหลาบ โรงเรียนวดัหนองเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26110. นางสาวผุสดี รุงเรือง โรงเรียนวดัหนองเปาู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26111. นายสุวรรณ มูลดี โรงเรียนวดัหนองไมซุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26112. นางนุกูล จํานงบญุ โรงเรียนวดัหนัตรา (เวช สมาน ราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26113. นางสาวกมลพร อันทปใญญา โรงเรียนวดัหนัตรา (เวช สมาน ราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26114. นางอมรา ประไพพงษแ โรงเรียนวดัหนัตรา (เวช สมาน ราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26115. นางสุนัน สุขประเสริฐ โรงเรียนวดัหวัคุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26116. นายสมฤทธิ์ ศรฤทธิ์ โรงเรียนวดัหวัคุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26117. นางภทัรพร บญุธรรม โรงเรียนวดัหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26118. นายสมศักด์ิ ผาสุขกิจ โรงเรียนวดัหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26119. นายสรายุทธ หวยหงษแทอง โรงเรียนวดัหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26120. นางวนิดา แสดงฤทธิ์ โรงเรียนวดัใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26121. นางศจีพร ภาคเดช โรงเรียนวดัใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26122. นางสมหมาย นาคะตะ โรงเรียนวดัใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26123. นางสาวจริาภรณแ บชูา โรงเรียนวดัใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26124. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป โรงเรียนวดัใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26125. นายพงศพศั รัตนะ โรงเรียนวดัใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26126. นายไพรัช ทนักลาง โรงเรียนวดัใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26127. นายวชิาญ อินทะโชติ โรงเรียนวดัอินกัลยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26128. นายสมโภชนแ เจริญจิตร โรงเรียนวดัอินกัลยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26129. นางกัลยรัตนแ เมืองสง โรงเรียนสิทธพิยากรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26130. นายจิระ ชูชื่น โรงเรียนสุดินสหราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26131. นายรักศักด์ิ คาสุวรรณแ โรงเรียนสุดินสหราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26132. นายวฒิุชัย ปรีชาเดช โรงเรียนสุดินสหราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26133. นายสาโรจนแ ตะปะสา โรงเรียนสุดินสหราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26134. นางคนึง พลายแกว โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26135. นางญาณี พุมพกิุล โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26136. นางนฤมล คํามีรักษแ โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26137. นางนฤมล วหิคนอย โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26138. นางวาสนา พึ่งสุข โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26139. นางอุลัยวรรณแ ตันติโภคา โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26140. นายยอดลักษณแ แสนโกศิก โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26141. นางกมลลักษณแ แสงทองสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26142. นางคนึง ทรงอยู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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26143. นางจุฑามาส เชื้อลีวรรณแ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26144. นางฉววีรรณ สุภสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26145. นางดาราวรรณ ทมิทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26146. นางทวิาพร กลวยออน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26147. นางนิจจารียแ ลักษณะโยธนิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26148. นางประณีต ปติิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26149. นางประนอม คลายรักษแ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26150. นางประไพ แสงดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26151. นางพนิตา สุขสมแดน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26152. นางวมิลรัตนแ กระจกรูป โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26153. นางวรีปริยา มูลสิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26154. นางสมสิริ พึ่งวร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26155. นางสาวกัลยวรีแ พฒันาพรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26156. นางสาวเกษศิรินทรแ ทองเฉย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26157. นางสาวเรณู วชัรพนัธแ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26158. นายสุมิต อัมพะวา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26159. นายสุรศักด์ิ หากะวี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26160. นางกัญชรส เนตรนุช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26161. นายธวชิ สุดใจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26162. นายอํานาจ เภทพอคา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26163. นางกัลยา ไวยรูป โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26164. นางนฤมล กระโหทอง โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26165. นางฟาตีมา ศุภจินดากรณแ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26166. นางมาลี ซารีมี โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26167. นางไลลา ฉิมกุล โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26168. นางศิริพร วงศแอารี โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26169. นางศุภวรรณ ขันธพฒันแ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26170. นางสาเร฿าะ ขันธวธิิ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26171. นางสาวญันนะฮแ มีสมบรูณแ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26172. นางสาวปวณีา สมภกัดี โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26173. นางสุภทัรา ฮานาฟี โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26174. นางสุวฒันา โต฿ะอิ๊ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26175. นายชํานาญ เลาะวถิี โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26176. นายณัฐพล เลาะวถิี โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26177. นายมนตรี ดาวฒิุ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26178. นายวโิรจนแ ไวยรูป โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26179. นายสมคิด โสภกิิจ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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26180. นายสมชาย เมาะซัง โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26181. นายอนุชา วนัเอเลาะ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26182. นายอนุชา รัมมะโรจนแ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26183. นางนงณัชชภสัภแ ทองใบ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26184. นางมาลินี ใบไกร วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26185. นางศิริวรรณ เอี่ยมวฒิุ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26186. นางสาวปรียาพร บญุศรี วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26187. นางสาวสมทรง อิ่มใจ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26188. นางสาวสุกัญญา กันศิริ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26189. นางฮัสนาหแ ละมูลเกษ วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26190. นายกิตติ ปานปลอด วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26191. นายเกษม จันทรแเจริญ วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26192. นายใจ ชมเชย วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26193. นายโชคชัย วงษแจันนา วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26194. นายธเนตร เกิดจันทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26195. นายบรรจง รุจิศาสตรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26196. นายวรวทิยแ การร่ืนศรี วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26197. นายวลิาส โยธาไพร วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26198. นายสุรินทรแ พงษแงาม วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26199. นายสมาน ศรีกลํ่า วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26200. นางสาวกัลยาณี นรสิงหแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26201. นายอารักษแ พฒันถาวร สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26202. นางกําไล คลายวงศแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26203. นางสาวเมทกิา ทวกีุล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26204. นายฉลอง ชาตรูปะชีวนิ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

26205. นางสาวกรรณิการแ จันทรเทโว โรงเรียนคอตัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26206. นางสาวรุงนภา นัยยุติ โรงเรียนคูสลอด ๒ (ชมแชมวทิยแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26207. นายปรีชา กองจินดา โรงเรียนโคกตาพรหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26208. นางเย็นจิตตแ เหมรา โรงเรียนจรัสวทิยาคาร (มิตรภาพที่ ๕๗) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26209. นางสุวรรณี วนัละคํา โรงเรียนจรัสวทิยาคาร (มิตรภาพที่ ๕๗) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26210. นายวโิรจนแ สุขสอน โรงเรียนจรัสวทิยาคาร (มิตรภาพที่ ๕๗) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26211. นางสาวบญุเรือน กิจสะสม โรงเรียนจุฬาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26212. นางบรรจง ราตรี โรงเรียนเจาฟาูสราง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26213. นางอุไรวรรณ พรรณจริต โรงเรียนเจาฟาูสราง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26214. นางบบุผา สุขใจ โรงเรียนชายนาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26215. นายเดชา พงษแแดง โรงเรียนชายนาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26216. นางมลิวลัยแ อุนนะนันทนแ โรงเรียนชุมชนวดักําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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26217. นางสาวสุนันทแ วริิยะพงศแพานิช โรงเรียนชุมชนวดักําแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26218. นางสาวชนันธร เมืองอยู โรงเรียนชุมชนวดับางซายนอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26219. นางสาวธนวรรณ ฤกษแฉายี โรงเรียนชุมชนวดับางซายนอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26220. นายวรีะ ทองล่ิม โรงเรียนชุมชนวดับางซายนอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26221. นางนงคแนาถ หอยสังขแ โรงเรียนเชยีงรากนอย (ทรัพยแ-สังเวยีน เหราบัตยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26222. นางบษุฎี วงศแสุกรรม โรงเรียนเชยีงรากนอย (ทรัพยแ-สังเวยีน เหราบัตยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26223. นางประนอม คุมเงิน โรงเรียนเชยีงรากนอย (ทรัพยแ-สังเวยีน เหราบัตยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26224. นางศิริวรรณ ภูทบัทมิ โรงเรียนเชยีงรากนอย (ทรัพยแ-สังเวยีน เหราบัตยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26225. นางสาวเกยีรติสุดา ตรีพศิ โรงเรียนเชยีงรากนอย (ทรัพยแ-สังเวยีน เหราบัตยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26226. นางสาวปยิะรัช อมรเวช โรงเรียนเชยีงรากนอย (ทรัพยแ-สังเวยีน เหราบัตยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26227. นายชาญณรงคแ ขําปาน โรงเรียนเชยีงรากนอย (ทรัพยแ-สังเวยีน เหราบัตยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26228. นายภทัรพงศแ ทพิรังศรี โรงเรียนเชยีงรากนอย (ทรัพยแ-สังเวยีน เหราบัตยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26229. นายเอก แจมจันทรแ โรงเรียนเชยีงรากนอย (ทรัพยแ-สังเวยีน เหราบัตยแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26230. นางเพยีงใจ สุภาจักรแ โรงเรียนเซนตแจอหแน บปัติสตแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26231. นางวชัรี สัญญวี โรงเรียนเซนตแจอหแน บปัติสตแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26232. นางสาวลักขณา ทองลอย โรงเรียนเซนตแจอหแน บปัติสตแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26233. นางกฤษณา คําภกัดี โรงเรียนเซนตแเทเรซาแสงทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26234. นางจันทรแเพญ็ คงชนะ โรงเรียนเซนตแเทเรซาแสงทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26235. นางระร่ืน พวงลูกอิน โรงเรียนเซนตแเทเรซาแสงทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26236. นางราตรี พลูประเสริฐ โรงเรียนเซนตแเทเรซาแสงทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26237. นางศิริพร สุขีบท โรงเรียนเซนตแเทเรซาแสงทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26238. นางอัญชลี ออสุวรรณแ โรงเรียนเซนตแเทเรซาแสงทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26239. นางสาวชุติวรรณ แจมใจหาญ โรงเรียนเซนตแแมรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26240. นางสาวประภารัตนแ วนิชชาการ โรงเรียนเซนตแแมรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26241. นางอรไท ดอกไมแกว โรงเรียนเซนตแแมรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26242. นางอัชรี ชาญเชาวแ โรงเรียนเซนตแแมรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26243. นางสาวจามรี เจริญรุกขชาติ โรงเรียนเซนตแแอนโทนีบางปะอิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26244. นางสาวจริาภรณแ อัศรานุรักษแ โรงเรียนเซนตแแอนโทนีบางปะอิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26245. นางสาวศิริวนั บตุรสุริยแ โรงเรียนเซนตแแอนโทนีบางปะอิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26246. นายสุรินทรแ ชื่นใจ โรงเรียนเซนตแแอนโทนีบางปะอิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26247. นางสาวเยาวลักษณแ รอดงาม โรงเรียนไตรราชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26248. นางณัฐวลัณชแ พนัธแเพง็ โรงเรียนไตรอรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26249. นางอังคณา สมประสงคแ โรงเรียนไตรอรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26250. นายทองพลู รังสิโย โรงเรียนไตรอรุณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26251. นางไพเราะ โพธิอ์ุไร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒ (วดัชางใหญ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26252. นางภาวนา จันทรแสองศรี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒ (วดัชางใหญ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26253. นางวภิาภรณแ อิ่มใจ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒ (วดัชางใหญ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒



711

26254. นางอัมพรพรรณ รูวชิา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒ (วดัชางใหญ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26255. นางพจนี ศรียานนทแ โรงเรียนบานเชียงรากนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26256. นางสาวชอลัดดา กล่ินประทมุ โรงเรียนบานเชียงรากนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26257. นางสาวปวณีา หลีกเมฆ โรงเรียนบานเชียงรากนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26258. นางสุเทพี งาเนียม โรงเรียนบานแถววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26259. นายประจักษแ โฉมศรี โรงเรียนบานแถววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26260. นายสุรินทรแ นวมใย โรงเรียนบานแถววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26261. นายวรีะชัย เกิดประกอบ โรงเรียนบานแถววทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26262. นางปภพพร เพิ่มสินทรัพยแ โรงเรียนบานบางกระส้ัน (โรงงานกระดาษอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26263. นางวไิลรัตนแ ดานจุมพลพงศแ โรงเรียนบานบางกระส้ัน (โรงงานกระดาษอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26264. นายธนากุล พงษแเทยีน โรงเรียนบานบางกระส้ัน (โรงงานกระดาษอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26265. นางสกุลดารา ศักด์ิพทิกัษแสกุล โรงเรียนบานพลับ (วสุิทธวิงัราช) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26266. นางสาวปิยวรรณ หอมจันทรแ โรงเรียนบานพลับ (วสุิทธวิงัราช) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26267. นายธรีวฒันแ คลายนัครัญ โรงเรียนบานพลับ (วสุิทธวิงัราช) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26268. นายสฤษด์ิ เอี่ยมศิริ โรงเรียนบานพลับ (วสุิทธวิงัราช) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26269. นางกนกรัตนแ ชื่นสกุล โรงเรียนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26270. นางสายไหม ภตูะมี โรงเรียนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26271. นางสาวเพลินตา คลายทมิ โรงเรียนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26272. นางสาววนิดา ธนวฒันแ โรงเรียนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26273. นางอัจฉราภรณแ เกตุถิน โรงเรียนประสาทวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26274. นางกุลวดี พสัวรุีงรุจิ โรงเรียนปราสาททองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26275. นางสุรางคแ รุงเรือง โรงเรียนปราสาททองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26276. นายณัฐวรรธนแ เอี่ยมหรํ่า โรงเรียนปราสาททองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26277. นางกุมารินทรแ อรรถาลํา โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26278. นางจารุณี ถีทนั โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26279. นางน้ําเพชร คําตะ โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26280. นางพจนา วรีะสัย โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26281. นางพชัรินทรแ ชุมอินทรแ โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26282. นางสาวกนกวรรณ ปานทวเีกียรติ โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26283. นางสาวชลหวรรณ พนัโน โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26284. นางสาวณิศรา ภาคาเนตร โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26285. นางสาวประครอง มลคลเกิด โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26286. นางสาวปรานอม เงินยอดรัก โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26287. นางสาวพรทพิยแ เถายา โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26288. นางสาวรณิดา ศรีกาญจนแ โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26289. นางสาวรักขณา คําสงคแ โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26290. นางสาวสายชล จินดาเวชชแ โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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26291. นางอรสา วฒันพนัธแ โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26292. นายณรงคแยศ เปยีทอง โรงเรียนปใณณวชิญแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26293. นางจันทรแเพญ็ สุวานิช โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26294. นางดารารัตนแ นิลกระ โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26295. นายนคร สุวานิช โรงเรียนมัธยมผดุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26296. นางบญุตา พนัธุแศิริปทมุพร โรงเรียนมาลาอีสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26297. นางสาวสุภาวดี บญุรอด โรงเรียนมาลาอีสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26298. นางอัมพร รัมมะเกษ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26299. นางนติกาล บญุมา โรงเรียนรอซีดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26300. นางสาวกาญจนา โตลอย โรงเรียนรอซีดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26301. นางสาวสมใจ เล็บเหล็ก โรงเรียนรอซีดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26302. นางสาวติรี กะวะระพฤษ โรงเรียนรอซีดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26303. นางอลิสา บตุรชานนทแ โรงเรียนรอซีดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26304. นางดารารัตนแ เกิดสติ โรงเรียนราษฎรแนิรมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26305. นายสถาพร ปติิสุทธิ โรงเรียนราษฎรแนิรมิตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26306. นางขนิษฐา แสงทอง โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26307. นางทศันียแ ภญิญชิต โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26308. นางประคอง ตรีวารี โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26309. นางปยิะธดิา ชินจัตุพรพงศแ โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26310. นางวรรณพร ตรีสงา โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26311. นางวาสนา สีบญุเรือง โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26312. นางวไิลลักษณแ กองเพิ่มพลู โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26313. นางสมคิด ฤกษแฉวี โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26314. นางสังวาลยแ กิจสกุล โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26315. นางสาวชูศรี จริตศรี โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26316. นางสุจรรยา ธรีะวฒิุ โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26317. นางอมรรัตนแ ไกรอุภยั โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26318. นายนิรันดรแ หนูฤกษแ โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26319. นายมนตรี กิจอินทรียแ โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26320. นายเสกสรรคแ บญุมาเลิศ โรงเรียนราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26321. นางอุบล พงษแร่ืน โรงเรียนราษฎรแศุภประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26322. นางสิริมา เมืองสวาง โรงเรียนรุงวทิยาประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26323. นายประยุทธ เมืองสวาง โรงเรียนรุงวทิยาประชาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26324. นางพรศญาฒแ พทิกัษแสิทธพิร โรงเรียนลาดบวัหลวง (นิ่มนวลอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26325. นางสุมาลี ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนลาดบวัหลวง (นิ่มนวลอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26326. นายพนูผล แสนยานุภาพ โรงเรียนลาดบวัหลวง (นิ่มนวลอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26327. นางนงลักษณแ สนธสุิวรรณ โรงเรียนวดักระแชง "จันทไพโรจนแวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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26328. นางสําลี สุขสมโฉม โรงเรียนวดักระแชง "จันทไพโรจนแวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26329. นางอารียแ ทองมา โรงเรียนวดักระแชง "จันทไพโรจนแวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26330. นางสุนันทแ บญุศักด์ิ โรงเรียนวดักระแชง "จันทไพโรจนแวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26331. นางวาสนา กล่ินบํารุง โรงเรียนวดักระโดงทอง (พบิลูประสิทธิ์) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26332. นายพศิณุ ฤทธศิร โรงเรียนวดักระโดงทอง (พบิลูประสิทธิ์) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26333. นางเกศินี สิงหพนัธุแ โรงเรียนวดักลาง (ประมวญราฎรแบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26334. นางลัดดาวลัยแ พศิมัย โรงเรียนวดักลาง (ประมวญราฎรแบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26335. นางสาวศรีสมใจ ธงทอง โรงเรียนวดักลาง (ประมวญราฎรแบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26336. นางบวัไข กองไตรยแ โรงเรียนวดักอไผ (ปฏพิทัธแสหราษฏรแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26337. นายเสนาะ ไกรทอง โรงเรียนวดัแกวสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26338. นางกัญญา แสงอุไร โรงเรียนวดัขนอนบานกรด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26339. นางประพมิพรรณ บญุมี โรงเรียนวดัขนอนบานกรด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26340. นายสุรมนตรี วไิลจิตตแ โรงเรียนวดัขนอนบานกรด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26341. นางขันทอง เกิดโภคทรัพยแ โรงเรียนวดัขวดิ (สํานักงานสลากกนิแบงสงเคราะหแ ๑๒๓) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26342. นางนงลักษณแ ชูตินันทนแ โรงเรียนวดัขวดิ (สํานักงานสลากกนิแบงสงเคราะหแ ๑๒๓) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26343. นางพลูศรี แกวคุม โรงเรียนวดัคูสลอด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26344. นางสาวปฐมพร บญุรักษแ โรงเรียนวดัคูสลอด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26345. นายทวศัีกด์ิ สุขพาศรี โรงเรียนวดัคูสลอด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26346. นางนงลักษณแ กลีบลําใย โรงเรียนวดัโคกทอง (บวรวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26347. นางนิตยา อารีจิตพานิช โรงเรียนวดัโคกทอง (บวรวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26348. นางพมิลรัตนแ เกษมเนตร โรงเรียนวดัโคกทอง (บวรวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26349. นางเพญ็ศรี ชํานิ โรงเรียนวดัโคกทอง (บวรวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26350. นางสาวอุทศิ สราญชื่น โรงเรียนวดัโคกทอง (บวรวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26351. นางอารี วชัรเวยีงชัย โรงเรียนวดัโคกทอง (บวรวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26352. นางสาวสุรียแพร สืบฤกษแ โรงเรียนวดัจรเขไล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26353. นายปราโมทยแ สุขสาธุ โรงเรียนวดัจรเขไล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26354. นางสมทรง อัตตะสาระ โรงเรียนวัดจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26355. นางสาวทศันียแ สุกัญญี โรงเรียนวัดจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26356. นางอนุกูล แสงประไพ โรงเรียนวัดจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26357. นางสุดใจ ศิริมานะกุล โรงเรียนวดัเจาเจ็ดใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26358. นางอารียแ ทองล่ิม โรงเรียนวดัเจาเจ็ดใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26359. นางจารุวรรณ จันทรแกระจาง โรงเรียนวดัชางเหล็ก (พบิลูเกียรติ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26360. นางประกายแกว ภูสอาด โรงเรียนวดัชางเหล็ก (พบิลูเกียรติ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26361. นางสาววรียา สรรพวฒันแ โรงเรียนวดัชางเหล็ก (พบิลูเกียรติ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26362. นายสุวรรณ เดชเจริญ โรงเรียนวดัชีปะขาว "รัฐราษฎรแบรูณะ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26363. นางกตวรรณ อรรคนันทแ โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26364. นางศิริรัตนแ ปรีชา โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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26365. นางสาวกนกพร สุภสิิทธิ์ โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26366. นางสาวศิราภา แกวสถิตยแ โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26367. นางสาวสมร กลอมเกล้ียง โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26368. นางสุกัญญา วงษแทองแท โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26369. นายธรีะศักด์ิ มีสมศักด์ิ โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26370. นายผดุงศักด์ิ หงษแทอง โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26371. นายวเิชียร โพธิเ์ขียว โรงเรียนวดัเชิงทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26372. นางนพวรรณ คําพจิารณแ โรงเรียนวดัไชยภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26373. นางวรรณียแ จาดสุวรรณ โรงเรียนวดัไชยภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26374. นายสมศักด์ิ ชาญณรงคแ โรงเรียนวดัไชยภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26375. นางมาลัย บญุอนันตแ โรงเรียนวดัดอนพฒันาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26376. นายบญุสม ยุทธนา โรงเรียนวดัดอนพฒันาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26377. นางสมบรูณแ มากประมูล โรงเรียนวดัดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26378. นางสาววไิลพร สุดสวาสด์ิ โรงเรียนวดัดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26379. นายณรงคแ มากประมูล โรงเรียนวดัดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26380. นางโฉมเฉลา คงอยู โรงเรียนวดัตรีพาราสีมาเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26381. นายเนตร หมวดจุย โรงเรียนวดัตรีพาราสีมาเขต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26382. นางชลีวรรณแ สายพณิ โรงเรียนวดัตลาด (อุดมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26383. นางยุพนิ ลาภเวช โรงเรียนวดัตลาด (อุดมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26384. นางสาววรรณา พลับพลา โรงเรียนวดัตลาด (อุดมวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26385. นางวชัรี เครือเมฆ โรงเรียนวดัตาลานใต (เจริญวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26386. นางสาวสมจิต หสัเนตร โรงเรียนวดัตาลานใต (เจริญวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26387. นางสุพรรณี กลัดแกว โรงเรียนวดัตาลานใต (เจริญวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26388. นายวโิรจนแ ปาระดี โรงเรียนวดัตาลานใต (เจริญวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26389. นางทองใบ เจนประโคน โรงเรียนวดัตาลานเหนือ (สัตบศุยแสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26390. นางอัมภาพร ผดุงหมาย โรงเรียนวดัตาลานเหนือ (สัตบศุยแสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26391. นางวจิิตรา สรวยกรุน โรงเรียนวดัทางยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26392. นางสาวภารณี เศรษฐวงศแสิน โรงเรียนวดัทางยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26393. นางสาวเยาวรัตนแ พนัธุแเอี่ยม โรงเรียนวดัทางยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26394. นางกัลยาณี เทพณรงคแ โรงเรียนวดัทางหลวง (เทพราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26395. นางสาววรรณวรางคแ กิจอุดมโภไคย โรงเรียนวดัทางหลวง (เทพราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26396. นายนิยมศักด์ิ พยัคฆเพศ โรงเรียนวดัทางหลวง (เทพราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26397. นางสุมาลี ฟุูงสวาท โรงเรียนวดัทาดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26398. นางสาวสุวรรณา ไวยศิลป โรงเรียนวดัทําเลไทยโปรดสัตวแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26399. นายกนกศักด์ิ จินภฮูวด โรงเรียนวดัทําเลไทยโปรดสัตวแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26400. นายอุทยั มะลิใจ โรงเรียนวดัทําใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26401. นายบรรลือชัย บวัเนียม โรงเรียนวดัทําใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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26402. นางสํารวย โยธาไพร โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26403. นางกาญจนา ภริมยแทอง โรงเรียนวดัไทรโสภณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26404. นางคํานึง นาคเจริญ โรงเรียนวดัไทรโสภณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26405. นางสุรียแพร รักษาพร โรงเรียนวดัไทรโสภณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26406. นายบญุเลิศ จําปางาม โรงเรียนวดัไทรโสภณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26407. นางดวงนภา ปุยนอก โรงเรียนวดัธรรมนาวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26408. นางนิรา ขุนทองชมาตยแ โรงเรียนวดัธรรมนาวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26409. นางสมใจ เกิดความสุข โรงเรียนวดัธรรมนาวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26410. นางสาวณภทัร พงคแคํา โรงเรียนวดัธรรมนาวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26411. นางสาววริาพร เกตุอรุณ โรงเรียนวดัธรรมนาวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26412. นายจิรเดช หาธะนี โรงเรียนวดัธรรมนาวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26413. นายจินดา สะมะโน โรงเรียนวดันกกระจาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26414. นางนงคแสรรคแ โรจนแปาน โรงเรียนวดัน้ําเตา (อุดมราษฎรแนิมิต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26415. นางสาวปยินุช เกิดมาลัย โรงเรียนวดัน้ําเตา (อุดมราษฎรแนิมิต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26416. นางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย โรงเรียนวดัน้ําเตา (อุดมราษฎรแนิมิต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26417. นางสายสุนียแ ขําดี โรงเรียนวดับางเคียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26418. นางสาวตองจิต เกิดลาภ โรงเรียนวดับางเคียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26419. นางวลัลภา ไตรเพยีร โรงเรียนวดับางซายใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26420. นางสาวนุสรา อิ่มโอชา โรงเรียนวดับางซายใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26421. นางภชิญา ดวงประเสริฐ โรงเรียนวดับานแค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26422. นางสาวปราณี ทดัดอกแกว โรงเรียนวดับานแค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26423. นางทศันียแ อุษาวจิิตรแ โรงเรียนวดับานแพน "ศรีรัตนานุกูล" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26424. นางมณฑาทพิยแ หวางเจริญศักด์ิ โรงเรียนวดับานแพน "ศรีรัตนานุกูล" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26425. นางสิริวภิา ปริญานุภาพ โรงเรียนวดับานแพน "ศรีรัตนานุกูล" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26426. นางสุขฤทยั ใหมพรหมมา โรงเรียนวดับานแพน "ศรีรัตนานุกูล" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26427. นางปใทมาวรรณ รุงอุทยั โรงเรียนวดับานสราง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26428. นางวณี ศิริโชคยนตแ โรงเรียนวดับานสราง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26429. นางสมบญุ บญุประเสริฐ โรงเรียนวดับานสราง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26430. นายชาญยุทธแ หงษแทอง โรงเรียนวดับานสราง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26431. นายประจบ สุทธลัิกษณแ โรงเรียนวดับานสราง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26432. นายศักด์ิชัย รัชนีกร โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26433. นายอภชิา มงคลยุทธ โรงเรียนวดัโบสถแ (วงศแพานิช) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26434. นายภมูิสิทธิ์ บวัหลวง โรงเรียนวดัปทมุวนั (โสนิกรประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26435. นายบญุเติม เจริญ โรงเรียนวดัปทมุวนั (โสนิกรประชาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26436. นายสงา อุทยัศรี โรงเรียนวดัประดูโลกเชษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26437. นางสาวอัจฉรา ไพรศรี โรงเรียนวดัประดูโลกเชษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26438. นายประพัฒนแพงษแ แสงทอง โรงเรียนวดัปิๆนแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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26439. นายสนั่น เล็กผลา โรงเรียนวดัไผลอม (โสภณวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26440. นางบญุนํา ปล้ืมปใญญา โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26441. นางวนัดี ภญิญมิตรแ โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26442. นายณรงคแ ชุมโชคดี โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26443. นายประสงคแ นาแถมพลอย โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26444. นายพชรวฒันแ ภญิญวฒันพงษแ โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26445. นางประเทอืง ฤทธวิงษแ โรงเรียนวดัโพธิ ์(แจมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26446. นายสมชาย เจริญทรัพยแ โรงเรียนวดัโพธิ ์(แจมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26447. นางสาวสุณี พยัคฆวงษแ โรงเรียนวดัโพธิ ์(ผักไหวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26448. นางอนงคแ สังขแเมือง โรงเรียนวดัโพธิ ์(ผักไหวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26449. นายสุราษฎรแ กาญจนภมูิ โรงเรียนวดัโพธิ ์(ผักไหวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26450. นางอนงคแ ขาวเงินยวง โรงเรียนวดัโพธิ ์(อําเภอบางบาล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26451. นางนภารัตนแ หดัรัดชัย โรงเรียนวดัโพธิ ์(อําเภอบางปะอิน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26452. นางสําอาง ไวยโชติกา โรงเรียนวดัโพธิ ์(อําเภอบางปะอิน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26453. นางปรีดา กวานดา โรงเรียนวดัโพธิแ์ตงใต "ปใญญานุวตัรวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26454. นางฉลอง ประมูลมาก โรงเรียนวดัโพธิเ์ผือก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26455. นางสาวจํารัส เตาทอง โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตรชวนะนันทแราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26456. นางสาวสายฝน โตสกุล โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตรชวนะนันทแราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26457. นายชูเกียรติ หนิสม โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตรชวนะนันทแราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26458. นางกรวกิา ราตรีโชติ โรงเรียนวดัมวงหวาน (สวน กระบวนยุทธ ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26459. นางเบญจมาศ มาลัย โรงเรียนวดัมวงหวาน (สวน กระบวนยุทธ ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26460. นางมาลี พรเจริญ โรงเรียนวดัมวงหวาน (สวน กระบวนยุทธ ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26461. นางยุพา เอี่ยมพอคา โรงเรียนวดัมวงหวาน (สวน กระบวนยุทธ ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26462. นางสาวนิตยา เลขะพนัธุแ โรงเรียนวดัมวงหวาน (สวน กระบวนยุทธ ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26463. นายประสงคแ ภูภกัดี โรงเรียนวดัมวงหวาน (สวน กระบวนยุทธ ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26464. นายสงา ราตรีโชติ โรงเรียนวดัมวงหวาน (สวน กระบวนยุทธ ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26465. วาทีร่อยตรีนรินทรแ บญุคง โรงเรียนวดัมวงหวาน (สวน กระบวนยุทธ ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26466. นายศรีเพช็รแ จันทรแสองศรี โรงเรียนวดัไมตราสมาชิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26467. นางทพิยวรรณ ชมศรี โรงเรียนวดัยม (เครือวรศรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26468. นางสาวสมทรง แสงใยมณี โรงเรียนวดัยม (เครือวรศรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26469. นางอังคนา มวงสถาน โรงเรียนวดัยม (เครือวรศรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26470. นางกรุณา เที่ยงดีฤทธิ์ โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26471. นางเยาวลักษณแ เชือดกิ่ง โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26472. นางรุงนภา กษดิิศ โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26473. นางสาวสมบรูณแ แกวสุวรรณแ โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26474. นายธรียุทธแ คลายศรีโพธิ์ โรงเรียนวดัราษฎรแปณุณาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26475. นางบญุผอง สวางศรี โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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26476. นางวนิดา จาตุวรรณแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26477. นายสุชาติ เกตุถิน โรงเรียนวดัฤกษแบญุมี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26478. วาที่รอยตรีเสรี ปาระแกว โรงเรียนวดัฤๅไชย (ฤๅไชยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26479. นางนิตยา เจริญสุข โรงเรียนวดัลาดชะโด (ประกาศวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26480. นางวาสนา สุขีทศันแ โรงเรียนวดัลาดชะโด (ประกาศวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26481. นางสงา เปล้ืองทกุขแ โรงเรียนวดัลาดชะโด (ประกาศวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26482. นางสมปอง ปยุสุวรรณ โรงเรียนวดัลาดชะโด (ประกาศวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26483. นางสุคนธแ เทยีนบชูา โรงเรียนวดัลาดชะโด (ประกาศวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26484. นางแสงจันทรแ เชื้อรอต โรงเรียนวดัลาดชะโด (ประกาศวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26485. นางวาสนา ทองไทย โรงเรียนวดัลาดชิด(ลาดชิดวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26486. นางสาวสุดารัตนแ นวมอุน โรงเรียนวดัลาดชิด(ลาดชิดวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26487. นางสุนันทแ ทองสุข โรงเรียนวดัลาดชิด(ลาดชิดวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26488. นางภทัรพรรณ จันทะวงษแ โรงเรียนวดัลาดบวัหลวง (สหมิตรศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26489. นางวรรณภา นวลฉวี โรงเรียนวดัลาดบวัหลวง (สหมิตรศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26490. นางสาโรจนแ ชมวชิา โรงเรียนวดัลาดบวัหลวง (สหมิตรศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26491. นางสาวปาริชา เอี่ยมปี โรงเรียนวดัลาดบวัหลวง (สหมิตรศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26492. นางเทยีมจันทรแ เรืองเกษม โรงเรียนวดัลาดประทมุคงคาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26493. นายเอื้อน ตะกุดแจม โรงเรียนวดัลาดประทมุคงคาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26494. นางวาสนา นาดู โรงเรียนวดัลําตะเคียน (วริิยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26495. นางสาวสมหมาย หสัเนตร โรงเรียนวดัลําตะเคียน (วริิยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26496. นางอรุณี แจงวถิี โรงเรียนวดัลําตะเคียน (วริิยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26497. นายนิคม กิจเฉลา โรงเรียนวดัลําตะเคียน (วริิยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26498. นางกอบกุล บญุเรือง โรงเรียนวดัวงัชะโด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26499. นายอุทยั พานิชพงษแ โรงเรียนวดัวงัชะโด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26500. นางนงนุช สุวานิช โรงเรียนวดัศิริสุขาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26501. นางธนวรรณ เกิดนาวี โรงเรียนวดัศิริสุขาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26502. นางจินตนา ไตรโชค โรงเรียนวดัสงางาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26503. นางนารี แกวแสงเอก โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26504. นางนิลบล แสงเปีๆยม โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26505. นางนิภา เครือเขื่อนเพชร โรงเรียนวดัสามตุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26506. นางอุไรวรรณ ติงสะ โรงเรียนวดัสามตุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26507. นางศิริลักษณแ พุมมรินทรแ โรงเรียนวดัสามเพลง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26508. นายชาญ มงคลแถลง โรงเรียนวดัสามเพลง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26509. นายวนัชัย พุมมรินทรแ โรงเรียนวดัสามเพลง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26510. นางรัฐกาญจนแ ทรงผาสุข โรงเรียนวดัสุคนธาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26511. นางอรจิรา ธรรมประชา โรงเรียนวดัสุคนธาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26512. นายวระแวนธแ รมโพธิภ์กัด์ิ โรงเรียนวดัสุคนธาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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26513. นางลมัย ถาวรพนัธุแ โรงเรียนวดัสุทธรุิจิราราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26514. นางอาพรรัตนแ รุจิวฒิุ โรงเรียนวดัสุทธรุิจิราราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26515. นายพนัธแศักด์ิ ศรีประสงคแ โรงเรียนวดัสุทธรุิจิราราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26516. นางวชัราภรณแ จันทรวบิลูยแ โรงเรียนวดัโสภณเจติการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26517. นางอมรา นวลฉวี โรงเรียนวดัโสภณเจติการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26518. นายนิสิต นอมศาสนแ โรงเรียนวดัโสภณเจติการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26519. นายสันธนะ ลิมปปยิพนัธแ โรงเรียนวดัโสภณเจติการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26520. นางจีระภา บรรเลง โรงเรียนวดัหญาไทร (ราษฎรแประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26521. นางวราภรณแ สงละออ โรงเรียนวดัหญาไทร (ราษฎรแประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26522. นายสมพงษแ ตนแพง โรงเรียนวดัหญาไทร (ราษฎรแประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26523. นางสมบติั เอี่ยมแกว โรงเรียนวดัหนองลําเจียก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26524. นางสิริรัตนแ ธรีาธรรม โรงเรียนวดัหนาโคก (วสุิทธศึิกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26525. นางอนุสรา ทรัพยแภกัดี โรงเรียนวดัหนาโคก (วสุิทธศึิกษา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26526. นางทเุรียน เตาทอง โรงเรียนวดัหลักชัย (ประชาบนัลือฤทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26527. นางสาวปลิดา เนื้อทอง โรงเรียนวดัหลักชัย (ประชาบนัลือฤทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26528. นายอนุสรณแ ไทรวฒันะศักด์ิ โรงเรียนวดัหลักชัย (ประชาบนัลือฤทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26529. นางศิตาพร แสงคํา โรงเรียนวดัหวัเวยีง (เขมสุทธวิทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26530. นางสาววรลักษณแ ชํานิ โรงเรียนวดัหวัเวยีง (เขมสุทธวิทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26531. นางอังคณา ศรนารายณแ โรงเรียนวดัหวัเวยีง (เขมสุทธวิทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26532. นางสายสรอย แชมชอย โรงเรียนวดัใหมตานทาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26533. นางวรรณี เล็กประยูร โรงเรียนวดัอินทอารี (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๒๘๙) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26534. นายประสงคแ ศรีโสภา โรงเรียนวดัอินทอารี (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๒๘๙) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26535. นางสมศรี แกนตะเคียน โรงเรียนวทิยานนทแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26536. นางสาวแววตา เข็มมณี โรงเรียนวทิยานนทแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26537. นางจริยา เอี่ยมชัย โรงเรียนศรีบางไทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26538. นางณิชาภา หนูสมจิตตแ โรงเรียนศรีบางไทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26539. นางภารดี อินทรักษาทรัพยแ โรงเรียนศรีบางไทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26540. นางสาววนิชา สนามยุท โรงเรียนศรีบางไทร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26541. นางแฉลม เพิ่มพลู โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26542. นางสุณี จิตรีโภชนแ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26543. นางนิภาพร จําปางาม โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26544. นายวฒิุชัย ศรีมานพ โรงเรียนเสริมปใญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26545. นางนาตยา หนูโคกสูง โรงเรียนเสริมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26546. นางสมฤดี พงษแฤกษแ โรงเรียนเสริมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26547. นางสาวนันทนา กัญญาคํา โรงเรียนเสริมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26548. นางสาวเพญ็ศรี วงศแรอด โรงเรียนเสริมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26549. นางสาวภคนันทแ ทองยอย โรงเรียนเสริมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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26550. นางสาวรักชะนก จันทนา โรงเรียนเสริมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26551. นางแสงเดือน ชวยปลอด โรงเรียนเสริมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26552. นายพงศทตั ฉุยอุดม โรงเรียนเสริมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26553. นางสาวพลับพลึง บญุรามณรงคแ โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26554. นายประมวล บรรลือเขต โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26555. นายปราโมทยแ ศรีทอง โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26556. นายสมชาย พวงพยอม โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26557. นางปใทมา เจริญ โรงเรียนอุปลพนัธุแโรจนประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26558. นางสมบญุ เรือนงาม โรงเรียนอุปลพนัธุแโรจนประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26559. นางอิงสุดา ขลังธรรมเนียม โรงเรียนอุปลพนัธุแโรจนประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26560. นายสุรชัย ชมวชิา โรงเรียนอุปลพนัธุแโรจนประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26561. นางสาวพกิุล ศรีนาค โรงเรียนเอกอโยธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26562. นางสาวพริยา อวยพรสวสัด์ิ โรงเรียนเอกอโยธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26563. นางสิริรัตนแ อัศวราชันยแ โรงเรียนเอกอโยธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26564. นายจิรพนัธแ ประดิษฐขวญั โรงเรียนเอกอโยธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26565. นายเดชาภคั ศุภอัครภคั โรงเรียนเอกอโยธยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26566. นางพนิิจ แสงอรุณ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26567. นางวนัทนา ธาราวร สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26568. นายแสน สมนึก สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26569. นายดิเรก โรจนแปาน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26570. นายประกิจ จุยปาน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

26571. นายทองคํา สุปในตเา โรงเรียนเจริญใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26572. นางมารยาท ยอดยา โรงเรียนชุมชนบานตุมทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26573. นางปิๆนแกว จันทรแยอด โรงเรียนชุมชนบานปาุแฝกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26574. นายบญุยืน เขียวปใน โรงเรียนชุมชนบานปาุแฝกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26575. นายสมยงคแ บญุวราเดชา โรงเรียนชุมชนบานปาุแฝกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26576. นางธัญญาลักษณแ เตชะแกว โรงเรียนชุมชนบานแมสุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26577. นางพชรภทัร ปนิตานา โรงเรียนชุมชนบานแมสุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26578. นางกรองกาญจนแ กันทะวงคแ โรงเรียนชุมชนบานแมใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26579. นางฐาปนียแ ตันตะวริิยะ โรงเรียนชุมชนบานแมใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26580. นางรวงทอง ครองไชย โรงเรียนชุมชนบานแมใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26581. นางเสาวภา ใจสม โรงเรียนชุมชนบานแมใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26582. นายธรียุทธแ ไชยศรี โรงเรียนชุมชนบานหวยลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26583. นางสาวภคัธมีา วงคแกา โรงเรียนไชยพนัธแพงษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26584. นางสาวเยาวเรศ เหมือนทอง โรงเรียนไชยพนัธแพงษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26585. นางสาวสุกัญญา คนตํ่า โรงเรียนไชยพนัธแพงษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26586. นางเอมอร ไชยมงคล โรงเรียนไชยพนัธแพงษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑
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26587. นางสุจิตรา ศักยพนัธุแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26588. นางแสงจันทรแ ยอดคํา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26589. นางอําไพ เปลงวทิยา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26590. นางอัญชลี อินยาศรี โรงเรียนเนินสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26591. นายจงจิตรแ ปงิน้ําโทง โรงเรียนบานกวานเหนือ(สุทศันแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26592. นางดวงหทยั สมบรูณแ โรงเรียนบานคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26593. นางยมนา จิตรใจ โรงเรียนบานคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26594. นางสุดารัตนแ สมศรี โรงเรียนบานคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26595. นายสายยนตแ บญุเรือง โรงเรียนบานคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26596. นางศรีวยั พพิฒันแพงศแ โรงเรียนบานคาบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26597. นางสุนิสา ไชยศรี โรงเรียนบานคาบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26598. นางวนัดี วงศแประสิทธิ์ โรงเรียนบานจําไก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26599. นางแสงทยัหแ สารนวน โรงเรียนบานจําไก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26600. นางอัมรา ศรีชัย โรงเรียนบานจําไก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26601. นายบญุภพ วงศแประสิทธิ์ โรงเรียนบานจําไก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26602. นางพรพมิล จิตตางกูร โรงเรียนบานจําปาุหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26603. นางพกิุล บวัคํา โรงเรียนบานจําปาุหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26604. นางสาวประทุมทอง สารศิริวงศแ โรงเรียนบานจําปาุหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26605. นายสุชิน นครไทยภมูิ โรงเรียนบานจําปาุหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26606. นางวนัเพญ็ ปงคําเฟย โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26607. นางสาวจินดา ปใญญา โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26608. นางหฤทยั อุนจะนํา โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26609. นายวรีกร มูลสาร โรงเรียนบานดงบญุนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26610. นางพชันียแ ทนันชัย โรงเรียนบานดงอินตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26611. นางแสงอรุณ นัดดากุล โรงเรียนบานดงอินตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26612. นายเผด็จ ลาวตุม โรงเรียนบานดงอินตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26613. นางยิ่งลักษณแ เดชะบญุ โรงเรียนบานดอกบวั (บญุมานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26614. นางสุภารัช สองคําชุม โรงเรียนบานดอกบวั (ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26615. นางเยาวเรศ ฟองคํา โรงเรียนบานดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ ๑๗) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26616. นายประทาน พวงสุวรรณ โรงเรียนบานตเอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26617. นายสราวธุ ออยบํารุง โรงเรียนบานตเอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26618. นายสุขสันตแ เทพสืบ โรงเรียนบานตเอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26619. นางสุนีตา จักรเทพวงศแ โรงเรียนบานตํ๊าเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26620. นายศรชัย ธาราเวชรักษแ โรงเรียนบานตํ๊าเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26621. นายสมพงษแ เนียมประพนัธแ โรงเรียนบานทุงตนศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26622. นายเสง่ียม สารเกง โรงเรียนบานทุงปาุขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26623. นายสมเปล่ียน ธศิรี โรงเรียนบานปาุคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑
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26624. นางเพญ็ศรี ไชยวงศแ โรงเรียนบานปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26625. นายวนีัส ปาใจ โรงเรียนบานปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26626. นางสาวอารีรัตนแ เปๅงรักษา โรงเรียนบานปางงุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26627. นายมานพ หาญจริง โรงเรียนบานปางงุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26628. นางสองแสง มุณีแกว โรงเรียนบานปาุแดงบญุนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26629. นางประนอม วงศแประเสริฐ โรงเรียนบานปาุแฝกใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26630. นายณัฐนันทแ นนทแศรี โรงเรียนบานปาุแฝกใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26631. นางอําพนั วนิันทแ โรงเรียนบานปาุสักสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26632. นายณรงคแฤทธิ์ วชิา โรงเรียนบานปนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26633. นายเกียรติศักด์ิ โรจนศักดาพนัธุแ โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26634. นางกิตติมา รัศมี โรงเรียนบานภเูงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26635. นางดวงใจ ฟองจํา โรงเรียนบานภเูงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26636. นางวรรณรัตนแ ประวงศแเทพ โรงเรียนบานภเูงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26637. นายลักษณแ ทศิสุขใส โรงเรียนบานมวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26638. นางจันทรแสม นันทาทอง โรงเรียนบานแมกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26639. นางปราณี สมประสงคแ โรงเรียนบานแมกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26640. นายนิคม นันทาทอง โรงเรียนบานแมกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26641. นางสาวอุษณียแ ลักษณะโยธนิ โรงเรียนบานแมจวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26642. นางวนิดา โยริยะ โรงเรียนบานแมใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26643. นางสุดารัตนแ สีทอิาย โรงเรียนบานแมใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26644. นายสมพงษแ มหานิล โรงเรียนบานรอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26645. นางอรพนิ ดวงแกว โรงเรียนบานรองคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26646. นางอารียแ พรมสุริยา โรงเรียนบานรองคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26647. นางชไมพร มะโนเรือง โรงเรียนบานรองจวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26648. นางเนตรนภา โกสม โรงเรียนบานรองจวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26649. นางแสงเดือน ลาวตุม โรงเรียนบานรองจวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26650. นางกฤตยา หศิรนุสรณแ โรงเรียนบานรองหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26651. นางรัตติยา แกวมา โรงเรียนบานรองหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26652. นางสุวมิาส ใจเที่ยง โรงเรียนบานรองหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26653. นายณยศ ถูกจิตตแ โรงเรียนบานรองหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26654. นางกนิษฐา กาจินา โรงเรียนบานไรออย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26655. นางพกิุล พนัธุแปใญญา โรงเรียนบานไรออย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26656. นายสุริยนตแ อุนจะนํา โรงเรียนบานไรออย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26657. นางกัลยา ศรีธนชัย โรงเรียนบานวงัขอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26658. นางฌัลลิกา ฟในเฟอืง โรงเรียนบานวงัขอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26659. นายสิทธชิัย สิทธวิงศแ โรงเรียนบานวงัขอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26660. นางวฒันา สุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑



722

26661. นายวทิยา ศรีประเสริฐ โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26662. นางสุภาภรณแ แกวเมืองมูล โรงเรียนบานสันขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26663. นายคณุวฒันแ สมบรูณแ โรงเรียนบานสันขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26664. นายวรีศักด์ิ สมศรี โรงเรียนบานสันจกปก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26665. นางเกษราภรณแ จันต฿ะสาร โรงเรียนบานสันปาุมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26666. นายโอภาส จักรเทพวงศแ โรงเรียนบานสันปาุมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26667. นางพชัรีกร บญุชุม โรงเรียนบานสาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26668. นางเสาวลักษณแ นาซีก โรงเรียนบานสาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26669. นางจตุพร สังขแมงคล โรงเรียนบานหนองลาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26670. นางภทัราภร ธนะ โรงเรียนบานหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26671. นายคมคง บญุเรือง โรงเรียนบานหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26672. นายชํานาญ สุวรรณเลิศ โรงเรียนบานหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26673. นางสมหมาย บญุวราเดชา โรงเรียนบานหวยเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26674. นางอนงคแ สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนบานหวยเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26675. นายจีรัชญแ ต฿ะคํา โรงเรียนบานหวยเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26676. นายพงษแพนัธแ พนัธแปใญญา โรงเรียนบานหวยทรายเล่ือน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26677. นางกาญจนาวัลยแ เอกภทัรโยธนิ โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26678. นางประกอบ มัทธจุัด โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26679. นางสังวาลยแ วงศแกุณา โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26680. นายประยุทธ กุณาใหม โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26681. นางจันทรแฟอง ใจพรม โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26682. นางวราภรณแ ปใญจขันธแ โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26683. นางจิราพร ทองจันทรแ โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26684. นางบษุบา ชอบจิตตแ โรงเรียนบานอิงโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26685. นางอัญชลี เทวนิทรแ โรงเรียนบานอิงโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26686. นายสวาท ศรีวริาช โรงเรียนบานอิงโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26687. นางทตัชญา กันทะวงคแ โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26688. นางนิตสลา อินทอง โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26689. นางพชัรินทรแ คาสม โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26690. นางเพลินพศิ เมืองแกว โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26691. นางมนตแทพิยแ รัศมี โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26692. นางมลิวลัยแ กัลยา โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26693. นางยุพา ชัยวนั โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26694. นางวมิลพร ภาระจริง โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26695. นางสาวเกศกัญญา วงศแมา โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26696. นางสาวขวัญฤทัย กันตี โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26697. นางสาวเปรมฤดี เมืองซ่ือ โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑
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26698. นางอรสา กตัญโู โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26699. นางไสวริน ปนิตา โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26700. นางสาวสิริลักษณแ ใจทน โรงเรียนพนิิตประสาธนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26701. นายจรัล คํามูล โรงเรียนพนิิตประสาธนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26702. นายสุคต มอยเซีย โรงเรียนพนิิตประสาธนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26703. นายสุเทพ วรมิตร โรงเรียนพนิิตประสาธนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26704. นางกัลยา หาที โรงเรียนวดับญุเกิดวทิยาแสงสองหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26705. นางสตรีรีตนแ ชัยวร โรงเรียนวดับญุเกิดวทิยาแสงสองหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26706. นางสาววนัเพญ็ หวงศร โรงเรียนวดับญุเกิดวทิยาแสงสองหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26707. นางสาวกุญชแญาณแ หาญเลิศ โรงเรียนอนุบาลจําเนียรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26708. นางสาววชิรญา อุตรชน โรงเรียนอนุบาลจําเนียรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26709. นางสุชัญญา ปงแกว โรงเรียนอนุบาลจําเนียรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26710. นางกมลพร ตาทติยแ โรงเรียนอนุบาลดรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26711. นางลามัย ศรีคําสุข โรงเรียนอนุบาลดรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26712. นางวนัเพญ็ ปในซุน โรงเรียนอนุบาลดรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26713. นางสุภาพร อินชุม โรงเรียนอนุบาลดรุณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26714. นางสมร สบบง โรงเรียนอนุบาลดอกตําใต (ชุมชนสันชางหนิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26715. นายอดุลยแ ไชยวงศแ โรงเรียนอนุบาลดอกตําใต (ชุมชนสันชางหนิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26716. นางกชวรรณ แกวเทพ โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26717. นางนภา บญุเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26718. นางปรีสนา หาญสุขจริยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26719. นางพยง กาศลังกา โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26720. นางพศิวาส สุปนิะเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26721. นางฟองรัตนแ เกงการณแ โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26722. นางวนิดา ตาระกา โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26723. นางวลัยพรรณ ใจคํา โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26724. นางศรีวารี นัยปราโมทยแ โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26725. นางสมศรี เครืออินทรแ โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26726. นางสาวไพรวลัยแ เพยีรจริง โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26727. นางสาวศรีนวล สะสม โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26728. นางสุชีรา ศรีภา โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26729. นางอรนุช ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26730. นางอําพร คงอยู โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26731. นางเอมอร ลัญชานนทแ โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26732. นางพวงเพชร เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26733. นางจุรีรัตนแ ขายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26734. นางสาวมลิวลัยแ หวานเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑
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26735. นางสาวเยาวลักษณแ ฤทธิต์ระกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26736. นายนราทร จันทรานุวงคแ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26737. นางจิตติยา พมิพแเวนิ โรงเรียนอนุบาลแมใจ (บานศรีถอย) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26738. นางฉววีรรณ สมวรรณ โรงเรียนอนุบาลแมใจ (บานศรีถอย) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26739. นางเนตรนภา บญุปใญญา โรงเรียนอนุบาลแมใจ (บานศรีถอย) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26740. นางดวงนภา กล่ินอยู วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26741. นางสาวนฤมล ไชยพนัธแพงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26742. นางสาวสุภดิา พวงอุไร วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26743. นางสาวสุรียแรัตนแ พรมมิตร วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26744. นางสุภสัรา บญุเรือง วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26745. นายเชษฐา บวัลีเอน วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26746. นายธรีะศักด์ิ คํามี วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26747. นายปริญญา สิงหแพนัธแสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26748. นายสาธติ วงศแจันทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26749. นายสิทธิศั์กด์ิ ไชยพนัธแพงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26750. นายเอกชัย บรรจง วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26751. นายสุรเจต ไชยพนัธแพงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26752. นางรุงนภา ศรีวริาช วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวริาช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26753. นายณัฐพล สุวรรณลพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26754. นางสาวสุพนิ ไชยจําเริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26755. นายบญุเรียบ มองมูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26756. นายสงัด ปนิตานา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26757. นายสมเกียรติ ออยหวาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๑

26758. นายภาณุพงษแ กาวนิคํา โรงเรียนชัยชุมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26759. นางพมิพแพมิล ทําของดี โรงเรียนชุมชนบานเชียงบาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26760. นางสาวจีรานันทแ ศรีจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานเชียงบาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26761. นางสุดสวาท กีรติวรางกูร โรงเรียนชุมชนบานเชียงบาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26762. นางศศิธร บญุทา โรงเรียนชุมชนบานดอนไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26763. นางสาวพิมพแฉาย ไชยสาร โรงเรียนชุมชนบานดอนไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26764. นางวลัยกร ดวงเต็ม โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26765. นางสาวปิยะวรรณ จันทจร โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26766. นายชาญยุทธ ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26767. นางกําไลทอง พึ่งพทุธ โรงเรียนชุมชนบานบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26768. นางสาวพรแกว สุขงามเจริญ โรงเรียนชุมชนบานบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26769. นายธวชั ซ่ือสัตยแ โรงเรียนชุมชนบานบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26770. นายสนธยา พยุหะ โรงเรียนชุมชนบานบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26771. นายอุดม ปงคําเฟย โรงเรียนชุมชนบานบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒



725

26772. นางแจมจันทรแ ปิๆนศักด์ิ โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26773. นางวรรณฤดี บญุประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26774. นางสาวอรวรรณ หอมนาน โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26775. นางลําดวน สงวนพนัธุแ โรงเรียนชุมชนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26776. นางอําพรรณ รัตนแพทยแ โรงเรียนชุมชนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26777. นายธรีะพงษแ สุทธะ โรงเรียนชุมชนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26778. นางสุวมิล ชื่นวงศแ โรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26779. นายไพศาล ชื่นวงศแ โรงเรียนชุมชนบานหวยง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26780. นางณัฏฐญา ปใญญาแกว โรงเรียนบานก฿อนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26781. นางสุมลรัตนแ ธรรมโม โรงเรียนบานก฿อนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26782. นายอุรุพงษแ พรหมปา โรงเรียนบานก฿อหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26783. นายสมัย มีสติ โรงเรียนบานก฿อหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26784. นางสาวนงลักษณแ มหายศ โรงเรียนบานกิ่วแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26785. นายกิตติ อึ้งตระกูล โรงเรียนบานแกใหมนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26786. นางทรรศนียแ ยาสมุทรแ โรงเรียนบานขุนกําลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26787. นางสาวพรเพญ็ พนาบํารุง โรงเรียนบานขุนกําลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26788. นายชาญณรงคแ สุภา โรงเรียนบานขุนกําลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26789. นายสุริยัน จางศิริกูล โรงเรียนบานขุนกําลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26790. นางจงศิริ เหมือนเพช็รแ โรงเรียนบานควร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26791. นางนงคราญ มาโน โรงเรียนบานควร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26792. นางมาลัย สนิท โรงเรียนบานควร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26793. นางอรุณรัตนแ การะเกตุ โรงเรียนบานควรดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26794. นางละมัย มีสติ โรงเรียนบานจําบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26795. นางลัดดาวณัยแ ธมิา โรงเรียนบานจําบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26796. นายวฒันา กองมงคล โรงเรียนบานจําบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26797. นางศิริรัตนแ ศูนยแกลาง โรงเรียนบานจุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26798. นายดํารง กาญจนสุวรรณ โรงเรียนบานจุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26799. นายมณเทยีร วฒิุสารวฒันา โรงเรียนบานจุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26800. นางนาตยา แดงศักด์ิ โรงเรียนบานโจโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26801. นางสาวสุภาพร บานกลาง โรงเรียนบานโจโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26802. นางณัฐหทยั อึ้งตระกูล โรงเรียนบานไชยพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26803. นางผองพรรณี ประสงคแ โรงเรียนบานไชยสถาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26804. นางพพิธิภรณแ ณ นาน โรงเรียนบานไชยสถาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26805. นางศรีวรรณแ กองแกว โรงเรียนบานไชยสถาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26806. นางลัดดา ชํานาญใช โรงเรียนบานดอนแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26807. นางสาววไิลลักษณแ หลักเมือง โรงเรียนบานดอนแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26808. นายกิตติพงษแ แตโซ โรงเรียนบานดอนแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒



726

26809. นางพาพร อุนเมือง โรงเรียนบานดอนเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26810. นางสาวสลิลลา ชาญเชี่ยว โรงเรียนบานดอนเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26811. นายธนัวา ศรีชัย โรงเรียนบานดอนเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26812. นายสุระชัย มณีวรรณ โรงเรียนบานดอนเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26813. นางเนาวรัตนแ เสมานุสรณแ โรงเรียนบานดอนไชยปาุแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26814. นางรุงนภา คิดดี โรงเรียนบานดอนไชยปาุแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26815. นางเสาวลักษณแ บญุถึง โรงเรียนบานดอนไชยปาุแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26816. นางศรีประทนิ ปราบไพรี โรงเรียนบานดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26817. นางสาวบวัผิน กันทะใจ โรงเรียนบานดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26818. นางอํานวยพร ดํารงพฒิุเดชา โรงเรียนบานดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26819. นายจเร ดอกรัก โรงเรียนบานดอนมูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26820. นางครองสุข หลวงจินา โรงเรียนบานดอนลาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26821. นางปราณี ตติยนันตกุล โรงเรียนบานดอนลาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26822. นางเพญ็สุดา จิตศรัทธา โรงเรียนบานดอนลาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26823. นางมณฑิตา คําปลิว โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26824. นางวไิลวรรณ เครือมูล โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26825. นางศรีทอง อินถา โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26826. นายเกษม ยะมา โรงเรียนบานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26827. นางปราณี วรสุทธิ์ โรงเรียนบานถ้ําผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26828. นางมุกดา โสภาเคน โรงเรียนบานถ้ําผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26829. นางสาวศรัญญา ผัดผวน โรงเรียนบานถ้ําผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26830. นายสมเชื่อม กิจพทิกัษแ โรงเรียนบานถ้ําผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26831. นางถนอมศรี ใจแกว โรงเรียนบานทาฟาูใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26832. นางสาวสุจินตแ พทุธสอน โรงเรียนบานทาฟาูใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26833. นางพกิุล จิตหาญ โรงเรียนบานทาฟาูเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26834. นางภทัรา บญุแรง โรงเรียนบานทุงกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26835. นางสมจิต ถวลิวงคแ โรงเรียนบานทุงกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26836. นางกันยา แสนปใญญา โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26837. นางนิภา ชัยกเา โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26838. นางอัมพร บญุชุม โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26839. นายธงชัย ทวโีค โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26840. นายมานพ ชัยกเา โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26841. นางรัติยาภรณแ ชางสาร โรงเรียนบานทุงมอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26842. นางสาวชุติณัชชา ไชยโย โรงเรียนบานทุงเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26843. นายณัฐ คํามูล โรงเรียนบานทุงเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26844. นางคําเอย มูลศรี โรงเรียนบานทุงหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26845. นางนพรดา พทุธอาสนแ โรงเรียนบานทุงหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒
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26846. นายรุงสุริยา ฟาูเลิศ โรงเรียนบานทุงหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26847. นางโปรย ขัติยศ โรงเรียนบานธาตุขิงแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26848. นายประลอง รักการ โรงเรียนบานธาตุขิงแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26849. นายรัฐศาสตรแ สมฤทธิ์ โรงเรียนบานธาตุขิงแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26850. นายวชิัย บอแกว โรงเรียนบานธาตุขิงแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26851. นายบญุยงคแ ออนสา โรงเรียนบานนาออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26852. นายววิฒันแ พนาบํารุง โรงเรียนบานนาออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26853. นายสงัด เปาวลัยแ โรงเรียนบานนาออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26854. นายชัยวชิิต อินต฿ะเสนา โรงเรียนบานน้ําปกุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26855. นางเบญจวรรณ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบานน้ําเปื้อย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26856. นางธญัชนก โนธา โรงเรียนบานน้ํามิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26857. นางนันทยิา ใฝุจิตร โรงเรียนบานน้ํามิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26858. นางยุพเรศ บตุรสิงหแ โรงเรียนบานน้ํามิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26859. นางจงกลณี กองสิงหแ โรงเรียนบานบอเบี้ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26860. นายณัฐพล หนัตุลา โรงเรียนบานบอเบี้ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26861. นายบญุรัตนแ สุขอินต฿ะ โรงเรียนบานบอเบี้ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26862. นางพนิดา หมื่นจันทรแ โรงเรียนบานบญุยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26863. นางธัญวรัตมแภัณฑแ เตปในวงศแ โรงเรียนบานแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26864. นางศรีษะเกต ยอดเมือง โรงเรียนบานปงสนุก (จุน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26865. นายมงคล แกวเทพ โรงเรียนบานปงสนุก (จุน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26866. นางกัลยาลักษณแ กันไชยศักด์ิ โรงเรียนบานปงใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26867. นางศรีออน ดีจิต โรงเรียนบานปงใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26868. นางสาวปยิมาศ อินทรสัตยพงศแ โรงเรียนบานปงใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26869. นายสมศักด์ิ ถวลิวงคแ โรงเรียนบานปงใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26870. นายสาคร สรอยสวงิ โรงเรียนบานปงใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26871. นางกรรณิการแ หลาบมาลา โรงเรียนบานปใว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26872. นางปยิาภรณแ บญุศรี โรงเรียนบานปใว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26873. นางลําพนัธแ ราษี โรงเรียนบานปใว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26874. นางสาวปวณีา บญุสุข โรงเรียนบานปใว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26875. นางโสภา เชื้อสะอาด โรงเรียนบานปใว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26876. นางผาณิตดา วงศแขจร โรงเรียนบานปางถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26877. นางสุณี พุมคํา โรงเรียนบานปางถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26878. นางสกุลณี แสนศรี โรงเรียนบานปางปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26879. นายอรุณ รมแกว โรงเรียนบานปางปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26880. นายวนิัย ทองเพญ็ โรงเรียนบานปางผักหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26881. นางเรณู พลบญุ โรงเรียนบานปางมดแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26882. นายทอง คํามี โรงเรียนบานปางมดแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒
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26883. นายบรรจง พรมฐาน โรงเรียนบานปางมดแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26884. นางวจิิตรา กเองต๊ิบ โรงเรียนบานปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26885. นางดวงเดือน มะลิดวง โรงเรียนบานผาต้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26886. นางสาวจันมิตร หลอวงศแ โรงเรียนบานผาต้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26887. นางอนุทนิ ใจการ โรงเรียนบานผาต้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26888. นายสุชาติ ศิลลัย โรงเรียนบานผาต้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26889. นางจํานงคแ วงศแใหญ โรงเรียนบานผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26890. นางอรพรรณ กิจชนะไพบลูยแ โรงเรียนบานผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26891. นายสัญญา โยธาวธุ โรงเรียนบานผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26892. วาที่รอยตรีศักด์ิ กาต๊ิบ โรงเรียนบานผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26893. นางรุงรัตนแ ทะนานแกว โรงเรียนบานผาฮาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26894. นางสุพตัรา ธวุะคํา โรงเรียนบานฝใๆงหมิ่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26895. นางศรีพรม เลาเหล็กพลี โรงเรียนบานฝายกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26896. นางสาวจันจิรา หนักต้ือ โรงเรียนบานพระนั่งดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26897. นางสุธารัตนแ เตชะนา โรงเรียนบานพระนั่งดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26898. นางอังคณา ประวงั โรงเรียนบานพระนั่งดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26899. นายสิงหแทอง มุณีแกว โรงเรียนบานพระนั่งดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26900. นางชนันภรณแ กองศรี โรงเรียนบานพวงพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26901. นางอิงออน ลือเรือง โรงเรียนบานพวงพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26902. นายณัฐเศรษฐแ สิทธยิศ โรงเรียนบานพวงพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26903. นางนวลอนงคแ จิตตะ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26904. นางจุติภรณแ เครืออินทรแ โรงเรียนบานแมตํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26905. นางสมศรี กาวนิคํา โรงเรียนบานแมตํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26906. สิบเอกศรศักด์ิ เครืออินทรแ โรงเรียนบานแมตํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26907. นางสาวสุนทรี สมณะ โรงเรียนบานแมทะลาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26908. นางเสาวลักษณแ ทนทาน โรงเรียนบานแมทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26909. นายสุภทัรแ เขียนโพธิ์ โรงเรียนบานแมทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26910. นางสาวสุพฒันา เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบานแมวงัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26911. นางไฉน ไชยมงคล โรงเรียนบานยางขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26912. นางสาวศรีอุบล สมบรูณแศฤงคแ โรงเรียนบานยางขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26913. นางสุภชา ชาวนาน โรงเรียนบานยางขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26914. นางอรุณนี หาญพงศแเจริญ โรงเรียนบานยางขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26915. นายวโิรจนแ ดวงดี โรงเรียนบานยางขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26916. นางมีนา ประวงั โรงเรียนบานรองสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26917. นางวไิล นิธสุิวรรณ โรงเรียนบานรองสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26918. นางวไิล ใจคํา โรงเรียนบานรองสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26919. นางศรีสมร วงศแไชย โรงเรียนบานรองสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒
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26920. นางสมทรง เชื้อสะอาด โรงเรียนบานรองสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26921. นายเกียรติชัย สิงหเดช โรงเรียนบานรองสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26922. นายวรีะวฒันแ เอี่ยมละออ โรงเรียนบานรองสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26923. นายพชิิต เตชะนา โรงเรียนบานรองสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26924. นางเครือสวรรคแ แสงสุข โรงเรียนบานวงับง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26925. นางฐิตาภรณแ ประชุม โรงเรียนบานวงับง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26926. นายปฏพิงษแ ไชยเลิศ โรงเรียนบานวงับง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26927. นางวรามาศ คันธะชุมภู โรงเรียนบานเวยีงลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26928. นางประคอง จักรแเงิน โรงเรียนบานแวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26929. นางมยุรี ออนคํา โรงเรียนบานแวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26930. นายมงคล ศรีสุข โรงเรียนบานศรีเมืองชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26931. นายบรรจบ บญุชวย โรงเรียนบานศรีเมืองชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26932. นายเปลว คุณยศยิ่ง โรงเรียนบานสถาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26933. นายวราวธุ เผาใจมา โรงเรียนบานสถาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26934. นายสุวทิยแ สมฤทธิ์ โรงเรียนบานสถาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26935. นายวจิิตร สมศรีวฒันา โรงเรียนบานสถาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26936. นางรัชนา คําเขียว โรงเรียนบานสบขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26937. นายมานพ สุวรรณทา โรงเรียนบานสบขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26938. นายไพฑูรยแ มาวงคแ โรงเรียนบานสบทุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26939. นางจีราวรรณ อุดมสันติ โรงเรียนบานสบสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26940. นางสมบรูณแ รัตนะ โรงเรียนบานสบสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26941. นางสาวเยาวลักษณแ ชัยเจริญ โรงเรียนบานสบสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26942. นางสุวรรณา จักรแกว โรงเรียนบานสบสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26943. นางสุวจันา วงศแแกว โรงเรียนบานสบสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26944. นางจันทรแบาน เงินฝร่ัง โรงเรียนบานสรอยศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26945. นางมุกดา แสงแกว โรงเรียนบานสรอยศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26946. นางศยามล ธะนะคํามา โรงเรียนบานสรอยศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26947. นางกรนิษฐแ ชายปาุ โรงเรียนบานสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26948. นายศาตรา แสนปใญญา โรงเรียนบานสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26949. นางนวลจันทรแ ลิชัยมูล โรงเรียนบานสะแลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26950. นางวาสนา อินทะชัย โรงเรียนบานสะแลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26951. นายวโิรจนแ แสงแกว โรงเรียนบานสักลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26952. นางสาวพพิฒันแพร พรหมเมฆ โรงเรียนบานสันกลางนาดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26953. นายชัชวาล บญุชุม โรงเรียนบานสันกลางนาดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26954. นายเกียรติศักด์ิ ตะเขียว โรงเรียนบานสันติสุข(ปง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26955. นายพรณรงคแ แทงเงิน โรงเรียนบานสันติสุข(ปง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26956. นางลําแพน เมืองมูล โรงเรียนบานสันปเูลย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒
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26957. นางสิริอาภา นุชนิยม โรงเรียนบานสันปเูลย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26958. นายบญุทํา เหมืองทอง โรงเรียนบานสันปเูลย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26959. นางเกษศิรินทรแ สารตะระบรุุษ โรงเรียนบานสันหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26960. นางสาวแสงเวียน ผลเจริญ โรงเรียนบานหนองทาควาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26961. นางสาวสุดารัตนแ เสมอเชื้อ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26962. นายสรรจร จอมคํา โรงเรียนบานหนองบวัเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26963. นางรัชนี ทนุอินทรแ โรงเรียนบานหนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26964. นางมาลี อินทเจริญศานตแ โรงเรียนบานหยวน (เชียงคํานาคโรวาท) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26965. นางสมจิตร สมณะ โรงเรียนบานหยวน (เชียงคํานาคโรวาท) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26966. นางนภา จันกัน โรงเรียนบานหลายทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26967. วาที่รอยตรีทรงพล เทพคํา โรงเรียนบานหลายทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26968. นางสาวออมพร ไชยสาร โรงเรียนบานหลายฝายแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26969. นางสาวพนัธแทพิยแ ใจกลา โรงเรียนบานหวยกั้ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26970. นางโสภา โรจนแโยธนิพพิฒันแ โรงเรียนบานหวยกั้ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26971. นายวนัชัย โรจนแโยธนิพพิฒันแ โรงเรียนบานหวยกั้ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26972. นางไสว กําแพงแกว โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26973. นางเกศริน อภวิงศแ โรงเรียนบานหวยแมแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26974. นางอรสา อุตตรพงษแ โรงเรียนบานหวยแมแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26975. นายพรศักด์ิ วงศแเครือศร โรงเรียนบานหวยสิงหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26976. นางพชัรี เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26977. นางเพลิน บญุยศยิ่ง โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26978. นายพยุงศักด์ิ ฉิมสะอาด โรงเรียนบานหวัขัว-ฝใๆงหมิ่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26979. นางผองพรรณ ศรีจันทรแ โรงเรียนบานหวัทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26980. นายพรีพฒันแ กาต๊ิบ โรงเรียนบานหวัทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26981. นางปราณี สุขศรี โรงเรียนบานใหมน้ําเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26982. นายสมพล สุขศรี โรงเรียนบานใหมน้ําเงิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26983. นางนงเยา ศรีสมบติั โรงเรียนบานใหมปางคา (ภลัูงกาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26984. นางนันทนียแ มีสุขสถาพร โรงเรียนบานใหมปางคา (ภลัูงกาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26985. นางอัจฉราวรรณ ธวุะคํา โรงเรียนบานใหมปางคา (ภลัูงกาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26986. นายยรรยงคแ ประยูรพรหม โรงเรียนบานใหมปางคา (ภลัูงกาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26987. นายบญุธรรม ประสานสกุลเหมาะ โรงเรียนบานใหมปางคา (ภลัูงกาอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26988. นายสมเกียรติ อุนเรือน โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26989. นางศิริรัตนแ เวยีงคํา โรงเรียนบานใหมรมเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26990. นายเอกรัตนแ กันทะเนตร โรงเรียนบานฮวก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26991. นางสาวสุลาวลัยแ วงศแสนิท โรงเรียนบานแฮะ (เชียงคํา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26992. นายสมบติั ราษี โรงเรียนบานแฮะ (เชียงคํา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26993. นายเดชา สาวงศแตุย โรงเรียนบานแฮะ (ปง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒
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26994. นางกันตแรพี ถิรพงศแวฒันา โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26995. นางนฤมล มลิวรรณแ โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26996. นางปภาดา มะลิกุล โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26997. นางมธรุส ธติิภทัรกุล โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26998. นางสาวจันทรแหอม หอมนาน โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

26999. นางสาวพศิประไพ สัญใจ โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27000. นางสาวสุปรียา ชมชื่น โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27001. นางสาวอาจรียแ ถ้ําแกว โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27002. นายธรรศ ทพิละ โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27003. นายประกาย สมฤทธิ์ โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27004. นายวนิัย กันทะสอน โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27005. นายหทยัทพิยแ จันธมิา โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27006. นายเตชิษฐแ ไวทยกุล โรงเรียนปยิมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27007. นางขวญัใจ เมฆสุวรรณแ โรงเรียนราชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27008. นางสิริมาลี ไชยมงคล โรงเรียนราชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27009. นายสังวรณแ ยะตา โรงเรียนราชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27010. นายอิสรียแ ทองภมูิพนัธแ โรงเรียนราชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27011. นางปรานอม เต็มใจ โรงเรียนแวนโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27012. นางวณิชชา พรมเมือง โรงเรียนแวนโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27013. นางศุภกิา การะยศ โรงเรียนแวนโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27014. นางสาวนรากร กองมงคล โรงเรียนแวนโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27015. นางสุธชิา บตุรวนั โรงเรียนแวนโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27016. นายคณิต วงศแใหญ โรงเรียนแวนโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27017. นางสาวนวลละออ ถาริฟู โรงเรียนสาธติวทิยาเชียงคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27018. นางสาวพรทพิยแ แสวงผล โรงเรียนสาธติวทิยาเชียงคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27019. นางสาวศุภาลักษณแ ปใญญานาย โรงเรียนสาธติวทิยาเชียงคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27020. นางประนอม มลิวลัยแ โรงเรียนสาธติวทิยาเชียงคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27021. นางฉันทนา สุธรรมมา โรงเรียนอนุบาลคุณากรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27022. นางรัตนา สุขปใน โรงเรียนอนุบาลคุณากรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27023. นางสาวสุวรรณา วงศแใหญ โรงเรียนอนุบาลคุณากรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27024. นางประจิน เครืออินทรแ โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27025. นางรัชนี ธงสัตยแ โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27026. นางสมจิตตแ สุวรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27027. นางสาวจรีาวรรณ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27028. นางสาวอัจฉรา ใจกลา โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27029. นางสุกัญญา ประเสริฐสังขแ โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27030. นางหอมหวล พมิลพนัธแ โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒
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27031. นายสมเจิด สุวรรณศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27032. นายสรยุทธ กิจตะวงศแ โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27033. นางลักษณา จันธมิา โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27034. นางสาวเกษมณี สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วดัพระธาตุสบแวน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27035. นายปรีชา โสภาเคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วดัพระธาตุสบแวน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27036. นางนวลจันทรแ ศรีจันทรแ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา(วดัพระธาตุสบแวน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27037. นางพนม บญุศรีโรจนแ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา(วดัพระธาตุสบแวน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27038. นายทองคํา ทากัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา(วดัพระธาตุสบแวน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27039. นายอรรณพ สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา(วดัพระธาตุสบแวน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27040. นางกัญญา โองเคลือบ โรงเรียนอนุบาลปง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27041. นางณัฏฐแ วรินทรแรักษแ โรงเรียนอนุบาลปง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27042. นางรัตนาภรณแ หมุดใหม โรงเรียนอนุบาลปง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27043. นางพชัรา สมควร โรงเรียนอนุบาลภซูาง (บานดอนตัน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27044. นางราตรี ไทยเมือง โรงเรียนอนุบาลภซูาง (บานดอนตัน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27045. นางถนอม เกเย็น สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27046. นางนงคราญ ไชยวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27047. นางลลนา บญุชื่น สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27048. นายจําเนียร จันทะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27049. นายปยินาถ ชาวนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพะเยา เขต ๒

27050. นางสาวอามเีนาะ สุเตะ โรงเรียนกะปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27051. นางกาญจนา เจริญฤทธิ์ โรงเรียนเกาะไมไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27052. นายสถิตพร นิลรักษแ โรงเรียนเกาะไมไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27053. นางมารี กําแกว โรงเรียนเกียรติประชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27054. นางนวลวรรณ คําแกว โรงเรียนคุระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27055. นางพรนิภา พนัธุแรัตนแ โรงเรียนคุระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27056. นางวลิาวณัยแ ชาญสมุหแ โรงเรียนคุระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27057. นางสายใจ เพชรพฤทธิ์ โรงเรียนคุระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27058. นางอุมาภรณแ จันทรแเขียว โรงเรียนคุระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27059. นายไพโรจนแ ต้ันสกุล โรงเรียนคุระบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27060. นางวลัลี นาววีอง โรงเรียนชาวไทยใหม(โดม-ทกัษณิอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27061. นางสาวจารุวรรณ อนุรักษแ โรงเรียนชาวไทยใหม(โดม-ทกัษณิอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27062. นายจันตรี สุทธสิาย โรงเรียนชาวไทยใหม(โดม-ทกัษณิอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27063. นางปวณีา ทองคง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๕๔(วดัไสเสียด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27064. นางสาวสายฝน แสนยนตแ โรงเรียนบานกระโสม(ผดุงนิคมวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27065. นางสุนียแ เนียมคํา โรงเรียนบานกระโสม(ผดุงนิคมวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27066. นายเสริมศักด์ิ ทนัยุภกั โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27067. นางวรณี อิ๋วสกุล โรงเรียนบานกะปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
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27068. นางชุติมา สมุทรสารัญ โรงเรียนบานเขาเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27069. นายนพดล กิจจารักษแ โรงเรียนบานเขาเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27070. นายบญุเลิศ ประมวลการ โรงเรียนบานเขาเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27071. นางสุภาวดี รัตนา โรงเรียนบานเขาปหิลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27072. นางสุจินตแ พมิล โรงเรียนบานคลองเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27073. นางชานิภา ยอดรักษแ โรงเรียนบานคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27074. นางสิริวรรณ มีสิทธิ์ โรงเรียนบานคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27075. นางศิวพร สิทธวิงศา โรงเรียนบานคุรอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27076. นางหนูนอย เอียบฉุน โรงเรียนบานคุรอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27077. นายสัญชัย คีรีภพ โรงเรียนบานคุรอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27078. นางสาวปาริชาต วเิชียร โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27079. นางสาวอุมาพรรณ เพช็ทลู โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27080. นางปยิลักษณแ สมัครการ โรงเรียนบานถ้ําทองหลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27081. นางอุษา เปกะมล โรงเรียนบานทาเขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27082. นางสุวมิล เกยทอง โรงเรียนบานทาปากแหวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27083. นายบญุเล่ือน ลูกอินทรแ โรงเรียนบานทาปากแหวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27084. นางสาวธัญลักษณแ พนัธแทพิยแ โรงเรียนบานทาเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27085. นางสาวนูรมะฮ แวอูมา โรงเรียนบานทาเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27086. นางเกศินี สุมาลี โรงเรียนบานทาสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27087. นายพสักร ชูเล่ือน โรงเรียนบานทาสนุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27088. นางจันทรา กาจกลา โรงเรียนบานทุงเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27089. นางสุภาภรณแ วริียานันทแ โรงเรียนบานทุงเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27090. นางสุวณี ทองสกุล โรงเรียนบานทุงเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27091. นายภริูทตั ล่ิมจูหมอ โรงเรียนบานทุงเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27092. นางสาวจุฑารัตนแ พลสิทธิ์ โรงเรียนบานทุงเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27093. นางสาวจารุวรรณ ลัภบญุ โรงเรียนบานทุงรักษแชัยพฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27094. นางวรรณเพญ็ โสภารัตนแ โรงเรียนบานทุงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27095. นางวไิลพรรณ โสดา โรงเรียนบานบอดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27096. นางสุรียแ แกวบํารุง โรงเรียนบานบอดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27097. นางจิราพร จรจิต โรงเรียนบานบอแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27098. นางปณิดา หวนัเมือง โรงเรียนบานบอแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27099. นางสาวสุพตัรา ปทมุคณารักษแ โรงเรียนบานบอแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27100. นางอัจฉรา ธรรมศรี โรงเรียนบานบอแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27101. นางอุรุญา รัตนดิลก ณ ภูเกต็ โรงเรียนบานบอแสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27102. นางดารณี สืบสะอาด โรงเรียนบานบางกรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27103. นางลลนา เหล็กขนาย โรงเรียนบานบางกรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27104. นางสาวนันทยิา แสงทอง โรงเรียนบานบางกรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
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27105. นายรุงรดิศ ชามะสนธิ์ โรงเรียนบานบางกรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27106. นางสาววนิัสรา ณ ตะกั่วทุง โรงเรียนบานบางจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27107. นางณัฐนิชา สพนัธวุงศแ โรงเรียนบานบางจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27108. นางกานดา ธรรมทตัโต โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27109. นางเกวลินตแ ราตรี โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27110. นางเพยีรดี ไกรปก โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27111. นางมณฑา สุวรรณฤกษแ โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27112. นางมณฑา ชามะสนธิ์ โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27113. นางมนัสนันทแ พรหมสุวรรณ โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27114. นางวณี ดอกรัก โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27115. นางวนิดา ตองล้ีพาล โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27116. นางวชัรีวรรณ มิดดํา โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27117. นางศจี ต๋ิวสกุล โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27118. นางสุนียแ โลสกุล โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27119. นางอริยา แจงภพ โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27120. นางจันทณี นุยภกัดี โรงเรียนบานบางหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27121. นางอุบล กดทรัพยแ โรงเรียนบานบางหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27122. นายวชิัย อนันตมงคลกุล โรงเรียนบานปากถัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27123. นางจงดี สุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานลําแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27124. นางนุชนาฏ ทศนุต โรงเรียนบานลําแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27125. นางรัชฎา ตันศุภนราธร โรงเรียนบานลําแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27126. นางสาวสมฤดี แกนบญุ โรงเรียนบานลําแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27127. นางนงเยาวแ ศักดาศักด์ิ โรงเรียนบานลําแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27128. นางกาญจนา ทศนุต โรงเรียนบานลําปี(พบิลูสงครามอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27129. นางลักษมี ภูเจริญ โรงเรียนบานสะพานเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27130. นางถนอมลักษณแ พกิุลทอง โรงเรียนบานสามชอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27131. นางวมิล สมบรูณแ โรงเรียนบานหนิสามกอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27132. นางนิภาพร บวัแกว โรงเรียนเมืองพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27133. นางมณีรัตนแ เร็วเรียบ โรงเรียนเมืองพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27134. นางรัชนา ชํานาญวารี โรงเรียนเมืองพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27135. นางวสิา นาคพนัธแ โรงเรียนเมืองพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27136. นางศุภธดิา ผลเกิด โรงเรียนเมืองพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27137. นางยินดี เกื้อผล โรงเรียนวดัโคกสวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27138. นางสาวอารีรัตนแ แพทยแศาสตรแ โรงเรียนวดัโคกสวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27139. นางสุจิตรา สิริสวสัด์ิพพิฒัน โรงเรียนวดัโคกสวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27140. นางศิริธร โกสกุล โรงเรียนวดัดิตถาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27141. นางปยินุช เสืองามเอี่ยม โรงเรียนวดัไตรมารคสถิตต้ังตรงจิตร๑๑ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
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27142. นางสาวจริาภรณแ สองสี โรงเรียนวดัไตรมารคสถิตต้ังตรงจิตร๑๑ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27143. นางสาวสมร ศรีเมือง โรงเรียนวดัไตรมารคสถิตต้ังตรงจิตร๑๑ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27144. นางนิลมณี ศรีมวง โรงเรียนวดัไตรมารคสถิตต้ังตรงจิตร๑๑ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27145. นางจุไรรัตนแ สดวกกิจ โรงเรียนวดันิโครธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27146. นางมะลิ จงไกรจักร โรงเรียนวดันิโครธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27147. นางวลัลดา คงสามารถวฒันา โรงเรียนวดันิโครธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27148. นางสาวอรชา กวดกิจการ โรงเรียนวดัปใจจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27149. นางสาวอารี ผลยิ่ง โรงเรียนวดัปใจจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27150. นางอุษณียแ วองกิจ โรงเรียนวดัปใจจันตคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27151. นางนงเยาวแ รักเวช โรงเรียนวดัปใตติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27152. นางอรอุมา สุวรรณรัตนแ โรงเรียนวดัราษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27153. นางสาวกุลยาภร ไอยรา โรงเรียนวดัสุวรรณคูหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27154. นางมาลี จันทวงศแ โรงเรียนวดัเหมืองประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27155. นางวลิาวลัยแ บตุรจันทรแ โรงเรียนวดัเหมืองประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27156. นางสุมาลี วสุิทธวิชัรกุล โรงเรียนวดัเหมืองประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27157. นางเสริมศรี แทนหรัิญ โรงเรียนวดัเหมืองประชาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27158. นางเตือนใจ บญุสูง โรงเรียนสุทธนิอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27159. นางพรพมิล ล่ิมสกุล โรงเรียนสุทธนิอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27160. นางมาลี วราธกิุล โรงเรียนสุทธนิอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27161. นางอัญชลีพร อุนชู โรงเรียนสุทธนิอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27162. นางอารี อินทราช โรงเรียนสุทธนิอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27163. นางอินทริา โกศัย โรงเรียนสุทธนิอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27164. นายไพโรจนแ ล่ิมสกุล โรงเรียนสุทธนิอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27165. นางกาญจณี เมตตาวมิล โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27166. นางกิตติยา ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27167. นางเกศสุพชิญแ แกวขาว โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27168. นางพชัวรรณ ตุลารักษแ โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27169. นางเยาวลักษณแ บญุเสริม โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27170. นางฤทยั ไพรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27171. นางลดาวลัยแ ภทัรปกรณแ โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27172. นางศิยาภรณแ พฒันแสนิท โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27173. นางสาวขวัญฤทัย ทองแท โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27174. นางสุชาดา อธกิิจรุงเรือง โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27175. นางสุพตัรา สุขขะชนะ โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27176. นางสุมาลี โสมณวฒันแ โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27177. นางอรพนิ สงคแปาน โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27178. นางพชิญาสินี ทดัแกว โรงเรียนอนุบาลพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
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27179. นางภภสัสร ศุภศรี โรงเรียนอนุบาลมารีรักพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27180. นางสาวนิภา รักผกาวงศแ โรงเรียนอนุบาลมารีรักพงังา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพงังา
27181. นายบงัคม พนัธรัุตนแ โรงเรียนชุมชนบานควนปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27182. นายวนิ ผอมนุม โรงเรียนชุมชนบานควนปริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27183. นางวชัรี ณ พทัลุง โรงเรียนทุงยางเปล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27184. นางสาวสมสิน บวัขวญั โรงเรียนทุงยางเปล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27185. นางชลิกรรดา จงหวงั โรงเรียนบานขัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27186. นางสมใจ ชูหนู โรงเรียนบานขัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27187. นางอรุณนภา นิลรัตนแ โรงเรียนบานขัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27188. นางสายพณิ ศรีชุมพวง โรงเรียนบานขันหมู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27189. นายฉัตรชัย จันทรเดช โรงเรียนบานขันหมู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27190. นางนงเยาวแ บวัศรีแกว โรงเรียนบานเขาปูุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27191. นางเพญ็พชิชา สุทธยิาภรณแ โรงเรียนบานเขาปูุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27192. นางสุมาลี บวัศรีแกว โรงเรียนบานเขาปูุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27193. นายสมพงศแ แกวนาม โรงเรียนบานเขาปูุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27194. นายประพาส นิ่มดํา โรงเรียนบานเขาปูุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27195. นางอําภยั จันธรรมรงคแ โรงเรียนบานควนกุฎ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27196. นางพชัรี เกล้ียงกลม โรงเรียนบานควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27197. นางสุภนิจ ทพิยศุภลักษณแ โรงเรียนบานควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27198. นายสมพร กิตติอุดมพร โรงเรียนบานควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27199. นางปราณี บญุหนูกลับ โรงเรียนบานควนดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27200. นางปรียา ทองทบัทอง โรงเรียนบานควนดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27201. นางดารณี สินยัง โรงเรียนบานควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27202. นางประโลม ยอยแสง โรงเรียนบานควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27203. นางจําลองรัตนแ จันทรแชวย โรงเรียนบานควนพนางตุง (สินประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27204. นางสุมาลี เอกภาพไพบลูยแ โรงเรียนบานควนพนางตุง (สินประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27205. นายวเิชียร บวัศรีแกว โรงเรียนบานควนพนางตุง (สินประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27206. นางณัฐชยา ขุนพลชวย โรงเรียนบานควนพลี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27207. นางสาลี เหล็มนุย โรงเรียนบานควนพลี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27208. นางดวงแกว ศรีเมือง โรงเรียนบานโคกโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27209. นางวรรณา อินทรแแกว โรงเรียนบานโคกวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27210. นางสุดา ปรางคแดํา โรงเรียนบานชายคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27211. นายวชิาญ มานันตพงศแ โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27212. นางลําดวน พนัธแประสงคแ โรงเรียนบานเตง (เรือนจุลประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27213. นางสาวกรองจิตรแ เพชรกาศ โรงเรียนบานเตง (เรือนจุลประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27214. นางสุภาพ แกวเกื้อกูล โรงเรียนบานเตาปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27215. นางกัญญา นุนเกล้ียง โรงเรียนบานโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
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27216. นางอรทยั ยิ่งดํานุน โรงเรียนบานโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27217. นางสุคนธแ แสงโคตร โรงเรียนบานถ้ําลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27218. นางจรวย เทพนิมิตร โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27219. นายเขมอัตตแ ทองเพชร โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27220. นายสงบ นุนตรี โรงเรียนบานทุงชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27221. นายสุรศักด์ิ สุขทอง โรงเรียนบานทุงชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27222. นางปรีดาภรณแ ขุนทอง โรงเรียนบานทุงลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27223. นางละมุล เตชนราวงศแ โรงเรียนบานทุงลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27224. นางลําใย เบาะทอง โรงเรียนบานไทรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27225. นางอุษา หลีวจิิตร โรงเรียนบานธรรมเถียร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27226. นางพรทพิยแ เพชรคง โรงเรียนบานนาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27227. นางมณฑนแกชพร เพิ่มบญุ โรงเรียนบานนาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27228. นางสาวจิราพร หนูลาย โรงเรียนบานบอทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27229. นางสิริพร บวัทอง โรงเรียนบานบอทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27230. นายวเิกียรติ เสงสุน โรงเรียนบานบอทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27231. นางยุวดี รักเกื้อ โรงเรียนบานปรางหมู (ศรีวทิยแศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27232. นางแนงนอย แกวนุย โรงเรียนบานปากสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27233. นางอุไร ไชยแกว โรงเรียนบานปากสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27234. นางนุชรียแ สังเมียน โรงเรียนบานปากเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27235. นางสาวปรียา เรืองอินทรแ โรงเรียนบานปากเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27236. นายบญุลาภ ไชยหลอ โรงเรียนบานปากเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27237. นายสมพร จันทวี โรงเรียนบานมะกอกใต (มุขประชาอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27238. นางจรีรัตนแ พฒุขาว โรงเรียนบานระหวางควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27239. นางจําปี เสาวคนธแ โรงเรียนบานระหวางควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27240. นางเตือนใจ วงศแวสุิทธิ์ โรงเรียนบานระหวางควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27241. นางยินดี ชูดํา โรงเรียนบานสวนโหนด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27242. นางสุณี อภยัรัตนแ โรงเรียนบานสวนโหนด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27243. นางอนัญพร ในเรือน โรงเรียนบานสวนโหนด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27244. นางรัตติยา แกวหนู โรงเรียนบานสํานักกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27245. นางสุภาพ ฤทธาภริมยแ โรงเรียนบานสํานักกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27246. นางอาภรณแ ชุมชัยโย โรงเรียนบานสํานักกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27247. นายเฉลิม ทองดํา โรงเรียนบานใสออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27248. นางสมจิตร เหมโลหะ โรงเรียนบานไสกุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27249. นางสุติมา สุทธกิุล โรงเรียนบานไสกุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27250. นายฉัตรชัย พงศาปาน โรงเรียนบานไสกุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27251. นางวรรณี ศักดาณรงคแ โรงเรียนบานไสเลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27252. นางสาวลดาวลัยแ ทวคีณะโชติ โรงเรียนบานหยีในสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
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27253. นายอภญิญา บญุหนูกลับ โรงเรียนบานหยีในสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27254. นายชะเวง ต้ังไล โรงเรียนบานหยีในสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27255. นางกรรณิการแ การะเกตุ โรงเรียนบานหวยน้ําดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27256. นางทศันียแ ออนเกล้ียง โรงเรียนบานหสัคุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27257. นางยินดี บวักิ่ง โรงเรียนบานหสัคุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27258. นางศรีสุพฒันแ ศิริมานนทแ โรงเรียนบานเหรียงงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27259. นางณัฐวรี กรุณกิจ โรงเรียนบานแหลมยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27260. นางสุชาดา บรรจงดวง โรงเรียนบานแหลมยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27261. นางจินดา ภกัดี โรงเรียนบานโหล฿ะเร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27262. นางทศันียแ มีภมูิ โรงเรียนบานโหล฿ะเร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27263. นางอวยพร มานันตพงศแ โรงเรียนบานโหล฿ะเร็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27264. นางจําเรียง ขุนจันทรแ โรงเรียนมัธยมพทัลุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27265. นางจุรีรัตนแ กสิวฒิุ โรงเรียนเรวดีพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27266. นางวลิาศ อินทรแนาค โรงเรียนเรวดีพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27267. นางสาวเรวดี ณ นุวงศแ โรงเรียนเรวดีพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27268. นางสาววลัยลักษณแ พวงแกว โรงเรียนเรวดีพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27269. นางสาววาสนา มีศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเรวดีพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27270. นางสาวโสมวรรณ คงอิ้ว โรงเรียนเรวดีพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27271. นางจันจิรา เกตุชู โรงเรียนวดักลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27272. นางนงนภสั หลงแกว โรงเรียนวดัเกษตรนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27273. นางโศภษิฐา โพธิส์าลี โรงเรียนวดัเกษตรนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27274. นางสาวสุภาณี ขุนรักษแ โรงเรียนวดัเกษตรนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27275. นายสมบรูณแ จันทรแอินทรแ โรงเรียนวดัเกษตรนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27276. นายประพาศ คงแกว โรงเรียนวดัเกาะยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27277. นางจารุณี ไชยบริุนทรแ โรงเรียนวดัเขาแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27278. นางทพิยแวภิา ทองทวี โรงเรียนวดัเขาแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27279. นางเพยีงเพญ็ ดวงจิตร โรงเรียนวดัเขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27280. นางระววิรรณ คําคันธฤทธิ์ โรงเรียนวดัเขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27281. นางอรสา พึ่งพลาวฒันแ โรงเรียนวดัเขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27282. นายอรรถวทิยแ กรดเต็ม โรงเรียนวดัเขาปาูเจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27283. นางสุทศิา ชัยดวง โรงเรียนวดัเขาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27284. นางภริูศา ทองหนู โรงเรียนวดัคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27285. นางลัดดาวรรณ คงแกว โรงเรียนวดัคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27286. นายปราโมทยแ เกล้ียงสิน โรงเรียนวดัคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27287. นางกัลยา เยาวสุต โรงเรียนวดัคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27288. นางพรรณี ธรรมรังษี โรงเรียนวดัควนถบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27289. นางอวยพร เนาวศิริ โรงเรียนวดัควนถบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
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27290. นายทวี นามวงษแ โรงเรียนวดัควนถบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27291. นางละออง ทองรักขาว โรงเรียนวดัควนปในตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27292. นางยุดา จิตตกุล โรงเรียนวดัควนแพรกหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27293. นางสุชาดา ชูชวย โรงเรียนวดัควนแพรกหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27294. นายวโิรจนแ เจริญพร โรงเรียนวดัควนแพรกหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27295. นางรัติยากร บญุชวย โรงเรียนวดัควนแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27296. นางสาวเฉลียว บญุยัง โรงเรียนวดัควนแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27297. นางยุพณิ พทุธศรี โรงเรียนวดัควนอินทรแนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27298. นายสมนึก พวงพวา โรงเรียนวดัโคกชะงาย (ติสสโรอํานวย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27299. นางสุนันทา หลวงคง โรงเรียนวดัโคกศักด์ิ (เซ้ียนประชารัฐ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27300. นางปราณี นวลจันทรแ โรงเรียนวดัโงกน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27301. นางผกาพรรณ ศรทอง โรงเรียนวดัโงกน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27302. นางสาวสํารวย คงทองสังขแ โรงเรียนวดัโงกน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27303. นางวชัรี ลิมปษิเฐียร โรงเรียนวดัแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27304. นางสมพร รอดเนียม โรงเรียนวดัแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27305. นายคนองศักด์ิ หนูสังขแ โรงเรียนวดัตะแพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27306. นายเหมิ ดวงเจย โรงเรียนวดัตะแพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27307. นายพงศแพนัธแ จันทรแลาม โรงเรียนวดัตํานาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27308. นายมนูญ เกื้อมิตร โรงเรียนวดัตํานาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27309. นางกัญญา ศุภพงศแ โรงเรียนวดัทะเลนอย (ลอยประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27310. นางเอมอร หนูแหลม โรงเรียนวดัทะเลนอย (ลอยประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27311. นายนุกูล คงแดง โรงเรียนวดัทะเลนอย (ลอยประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27312. นางศิยามล พงศาปาน โรงเรียนวดัทะเลนอย (ลอยประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27313. นางระเบยีบ ต้ังไล โรงเรียนวดัทุงขึงหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27314. นางนันทาวดี เชาวพนัธุแ โรงเรียนวดัทุงยาว (สิริราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27315. นางนฤมล ดวงอรุณ โรงเรียนวดัไทรโกบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27316. นางจุฑาทพิยแ แกวประเสริฐ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27317. นางประจวบ สุวรรณคีรี โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27318. นางมณฑา ภมูิประไพ โรงเรียนวดัไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27319. นางณภทัรพร ทวมเพช็ร โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27320. นางลักษณา พรมทองแกว โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27321. นางสิริรัตนแ นิคม โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27322. นางประภาพรรณ หนูแสง โรงเรียนวดับานสวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27323. นางอรอนงคแ หนูรัตแกว โรงเรียนวดับานสวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27324. นางฑิฆรรมพร ขําตรี โรงเรียนวดับานสวน (คงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27325. นางอุบล เกตุแกว โรงเรียนวดับานสวน (คงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27326. นางนาฏนภางคแ สังฆานาคิน โรงเรียนวดัประจิมทศิาราม (เมฆประชาบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
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27327. นายตอลาภ ชูสังขแเพชร โรงเรียนวดัประจิมทศิาราม (เมฆประชาบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27328. นางผัสพร มานันตพงศแ โรงเรียนวดัประดูเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27329. นางกันยา สินนอย โรงเรียนวดัประดูหอม (สุขประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27330. นางอุบล บณุยาดิศัย โรงเรียนวดัประดูหอม (สุขประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27331. นายสุกิจ สินยัง โรงเรียนวดัประดูหอม (สุขประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27332. นางมะลิพร กลับดี โรงเรียนวดัปากประ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27333. นางบญุญรัตนแ เจยชุม โรงเรียนวดัพงัดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27334. นางชลียา มรกตคันโธ โรงเรียนวดัพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27335. นางยุพณิ เทพสง โรงเรียนวดัพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27336. นางวรนันทนแ นาถมทอง โรงเรียนวดัโพเด็ด (พุมพนูพทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27337. นางสุภา บวัสม โรงเรียนวดัโพเด็ด (พุมพนูพทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27338. นายธนูชัย เสริมแกว โรงเรียนวดัโพเด็ด (พุมพนูพทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27339. นางอําไพ แดงมา โรงเรียนวดัโพรงงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27340. นางฌาปณี เสือสิงหแ โรงเรียนวดัลานแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27341. นางสาวศิริพร ทองชูดํา โรงเรียนวดัลานแซะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27342. นางจริยา คงสม โรงเรียนวดัวหิารเบกิ (กาญจนานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27343. นางจุรีรัตนแ บญุเลิศกุล โรงเรียนวดัวหิารเบกิ (กาญจนานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27344. นางสุภาพ จันทรแใหม โรงเรียนวดัวหิารเบกิ (กาญจนานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27345. นางสมใจ ชวยอินทรแ โรงเรียนวดัสุนทราวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27346. นายจรูญ เทพเพชร โรงเรียนวดัสุนทราวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27347. นายธวชั รัตนพนัธแ โรงเรียนวดัสุนทราวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27348. นางจรีรัตนแ บาลทพิยแ โรงเรียนวดัสุวรรณวหิารนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27349. นายบญุปลอบ พรหมสังคหะ โรงเรียนวดัสุวรรณวหิารนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27350. นางธญัวรัตมแ นิลทะรัตนแ โรงเรียนวดัใสประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27351. นางนภาพร ทองจูด โรงเรียนวดัหรังแคบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27352. นางสาวสุกัญญา สุพทิยพนัธุแ โรงเรียนวดัหรังแคบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27353. นางมณเฑียร แสงชาตรี โรงเรียนวดัแหลมโตนด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27354. นางรัตนาภรณแ ราชเมืองขวาง โรงเรียนวดัแหลมโตนด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27355. นางสาวศศิมณ ดําชวย โรงเรียนวดัแหลมโตนด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27356. นางปริศณา วงศแอนันตแ โรงเรียนวดัอัมพวนาราม มิตรภาพที่ ๘๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27357. นางอารี หนูแปนูนอย โรงเรียนวดัอัมพวนาราม มิตรภาพที่ ๘๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27358. นางกัญจนแรัตนแ มากชู โรงเรียนวดัโอ (ปปิผฺลิกประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27359. นางนารีรัตนแ อินทรแมาก โรงเรียนวดัโอ (ปปิผฺลิกประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27360. นางกัลยา วุนบญุชู โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27361. นางจรรยา รักสองหมื่น โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27362. นางณาตยา ไชยศรียา โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27363. นางสาวกษมณ คงเจาพกุ โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
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27364. นางสาวศิทารัตนแ จันทรแเทพ โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27365. นางสาวสุกัญญา คงสิน โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27366. นางสาวอาลิสา อับดุลลาหแ โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27367. นางเสาวณี ขันทโรจนแ โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27368. นายทวี ดําเอี่ยม โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27369. นายสิทธชิาติ บญุปลอง โรงเรียนวรีนาทศึกษามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27370. นางจุฑามาศ พรอมมูล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27371. นางปรัิณยา เกตุสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27372. นางภทัราภรณแ ชูสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27373. นางยุภา สุขแกว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27374. นางวณิดา ศรีชุมพวง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27375. นางสุดา ไชยสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27376. นางวรรณี ชายเขียวบญุวงศแ โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27377. นางอุบล สงเนียม โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27378. นางกุสุมา บญุพฒันแ โรงเรียนอนุบาลปาุพะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27379. นางสาวมนสิชา จันทรแคง โรงเรียนอนุบาลปาุพะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27380. นางอบเชย จรจิตร โรงเรียนอนุบาลปาุพะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27381. นายโสภณ คชภกัดี โรงเรียนอนุบาลปาุพะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27382. นางขจรจันทรแ ทองอุปการ โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27383. นางฉันทนา เลขานุกิจ โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27384. นางนงลักษณแ สุขเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27385. นางเนตรนิดา อภรัิกษแ โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27386. นางปราณี สีดํา โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27387. นางปล้ืมจิต ชูขาว โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27388. นางพรรณเพญ็ โสมณะ โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27389. นางพมิล จันทรทณิ โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27390. นางเพยีงเพญ็ ทพิยมณฑา โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27391. นางศิริลักษณแ เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27392. นางสุมลฑา จํานงคแ โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27393. นางอรวรรณ จันทรแพร้ิม โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27394. นางอัญชลี ศรีอินทรแ โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27395. นายสมมาตร ทองปาน โรงเรียนอนุบาลพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27396. นางดวงจิตตแ พรหมสังคหะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27397. นางยุพดี เรืองเรน โรงเรียนอนุบาลเมืองพทัลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27398. นางจรินทรแ นุนเกล้ียง โรงเรียนอนุบาลเรวดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27399. นางสาววไิล อินทมุณี โรงเรียนอนุบาลเรวดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27400. นางนลินรัตนแ บญุดํา โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
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27401. นางโฉมสุดา นิลพนัธแ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27402. นางอุดมลักษณแ จันทรแพรอย โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27403. นางยุวดี หวงันุรักษแ โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27404. นางสุภา รุนหนั โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27405. นางณัฐธยานแ ทองแกว โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27406. นางเพญ็ศรี ฉางตา โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27407. นายพรชัย ศรีราม โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27408. นางสาธดิา สุวรรณภกัดี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภกัดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27409. นางสาวศุภากร สังขวงศแ โรงเรียนอนุบาลเสริมปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27410. นายสัมภาษณแ เผาภาสสกุล สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27411. นายสุทศันแ แกวพลู สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27412. นางปรัชญา พรหมวงษแ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27413. นางสาวจินดา คงแกว สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27414. นางอรรถพร จตุรพฒันานันทแ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27415. นายสุวทิยแ พลูเกื้อ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑
27416. นางทกัษณิา เทพประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๓ (วดัโคกโหนด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27417. นางนิศารักษแ กําจัดภยั โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๓ (วดัโคกโหนด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27418. นายบญุธรรม พชัรเลขกุล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๓ (วดัโคกโหนด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27419. นางเพญ็นภา บวัผิน โรงเรียนบานเกาะโคบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27420. นางสาววาสนา ทพิยแมนตรี โรงเรียนบานเกาะโคบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27421. นางวรรณา ถวนถวลิ โรงเรียนบานเกาะทองสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27422. นายไสว ดําหนก โรงเรียนบานเกาะทองสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27423. นางสาวกฤษณา ฝาหล฿ะ โรงเรียนบานเกาะนางคําเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27424. นางสาวบหุงา สันหมุด โรงเรียนบานเกาะนางคําเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27425. นางสาวปราณี ไชยภกัดี โรงเรียนบานเกาะนางคําเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27426. นางมัณฑิรา บญุเกื้อ โรงเรียนบานเกาะเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27427. นางสาวพะเยาวแ วงศแสุวรรณ โรงเรียนบานเกาะเสือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27428. นายสมรัตนแ วรศักด์ิวฒิุพงษแ โรงเรียนบานเกาะหมาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27429. นางปใญญา มีเพยีร โรงเรียนบานคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27430. นางเลขา ไพชํานาญ ณ พัทลุง โรงเรียนบานคลองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27431. นางเจือน ทองอินทรแ โรงเรียนบานควนพระสาครินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27432. นางเพญ็ศรี พรสุริยา โรงเรียนบานควนพระสาครินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27433. นางละมาย ไมตรีจร โรงเรียนบานควนพระสาครินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27434. นางสาวผาสุก ไชยวรรณ โรงเรียนบานควนพระสาครินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27435. นางสุพศิ ชูชวย โรงเรียนบานควนพระสาครินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27436. นายจํานง ชัยโยธา โรงเรียนบานควนพระสาครินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27437. นางพรรณชนก ชลเจริญ โรงเรียนบานควนพระสาครินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
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27438. นางนวลนอย ชูชื่น โรงเรียนบานควนยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27439. นางละออง เกื้อคลัง โรงเรียนบานควนยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27440. นางสาวขวัญชนก เหมมูล โรงเรียนบานควนยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27441. นางสาวอาภรณแ กอนเรือง โรงเรียนบานควนยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27442. นางอารียแ เต็มยอด โรงเรียนบานควนยวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27443. นางสุณียแ จันทรแรักษแ โรงเรียนบานควนหมอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27444. นายประภาส เหตุทอง โรงเรียนบานควนหมอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27445. นายอิสระ ณะไพรี โรงเรียนบานควนหมอทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27446. นางสาววชัรี ออกวะลา โรงเรียนบานโคกสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27447. นางลักษกิา บวัเผียน โรงเรียนบานชองฟนื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27448. นางเสาวณียแ วรศักด์ิวฒิุพงษแ โรงเรียนบานชองฟนื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27449. นายดนัย บวชเหตุ โรงเรียนบานชองฟนื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27450. นางจริยา เดชสง โรงเรียนบานดานโลด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27451. นางเบญจพร วดัจังอินทรแแกว โรงเรียนบานดานโลด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27452. นายทวปี วดัจัง โรงเรียนบานดานโลด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27453. นางราณี อิสโร โรงเรียนบานทอนตรน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27454. นางสาวแอนนา เพชรกาศ โรงเรียนบานทอนตรน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27455. นางสุดา ออสันตินุตสกุล โรงเรียนบานทอนตรน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27456. นางสุพตัรา ทองล้ี โรงเรียนบานทอนตรน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27457. นายเกรียงศักด์ิ บญุสุข โรงเรียนบานทอนตรน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27458. นางปใณณพร แกวมณี โรงเรียนบานทะเลเหมียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27459. นายคลองวชิชา จันทสโร โรงเรียนบานทะเลเหมียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27460. นางนันทกานทแ ไชยลึก โรงเรียนบานทาเชียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27461. นางมณฑา ศิลาลาย โรงเรียนบานทาเชียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27462. นางสาวพวงทิพยแ ไพชํานาญ โรงเรียนบานทาเชียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27463. นางสุภาพร มีไข โรงเรียนบานทาเชียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27464. นายนิกร องคะลอย โรงเรียนบานทาเชียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27465. นางกาญจนา บญุโยม โรงเรียนบานทานางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27466. นางวรรณณิภา ทพิยแสังขแ โรงเรียนบานทาลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27467. นางศิริมา เต้ียวเนี่ยว โรงเรียนบานทาลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27468. นายบญุเสริม ทพิยแสังขแ โรงเรียนบานทาลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27469. นางวนัเพญ็ ทองจันทรแแกว โรงเรียนบานทุงนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27470. นางสาวพัทธนันทแ รุงเรือง โรงเรียนบานทุงหนองสิบบาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27471. นางนฤมล สําแดง โรงเรียนบานนาทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27472. นางสุไหวย฿ะ หมัดบลิเฮด โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27473. นายเริงศักด์ิ มะเลโลหติ โรงเรียนบานบางมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27474. นางพวงพร อองไล โรงเรียนบานปากพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
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27475. นายสมปอง ณะนุย โรงเรียนบานปากพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27476. นางวนิดา สุพรรณชนะบรีุ โรงเรียนบานพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27477. นางสาววรีนันทแ หนูหลง โรงเรียนบานพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27478. นางสุนิตยแ สุพรรณชนะบรีุ โรงเรียนบานพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27479. นางคนึงนิตยแ สงยัง โรงเรียนบานพรุนายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27480. นางณัฏฐนิช นุยสุด โรงเรียนบานพรุนายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27481. นายสุมารถ เงินละเอียด โรงเรียนบานพรุนายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27482. นางบษุราคํา จันทรากุล โรงเรียนบานพดู กรป.กลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27483. นางปยิาภรณแ เกล้ียงสง โรงเรียนบานพดู กรป.กลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27484. นางสาวสุมาลี พรหมปลัด โรงเรียนบานพดู กรป.กลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27485. นางณัฏชา แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบานโพธิ ์(ชุมคณานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27486. นางเฉลิมขวญั สัจจาพนัธแ โรงเรียนบานแมขรี (สวงิประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27487. นางฐาศิริ ไชยลึก โรงเรียนบานแมขรี (สวงิประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27488. นางเตือนใจ ขุนสามัญ โรงเรียนบานแมขรี (สวงิประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27489. นางพวงนอย กาฬจันโท โรงเรียนบานแมขรี (สวงิประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27490. นางอาทปี แกววเิศษ โรงเรียนบานแมขรี (สวงิประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27491. นายธวชั ลางคุลเกษตริน โรงเรียนบานแมขรี (สวงิประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27492. นายอนันตแ รินชะ โรงเรียนบานแมขรี (สวงิประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27493. นายวรีะวฒันแ กิติศักด์ิรณกรณแ โรงเรียนบานยางขาคีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27494. นางสาวฉลอง มาณะแกว โรงเรียนบานลานชางมิตรภาพที่ ๔๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27495. นางสาวอําไพ เพชรคง โรงเรียนบานลานชางมิตรภาพที่ ๔๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27496. นางศิโรรัตนแ รักนิ่ม โรงเรียนบานหนองธง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27497. นางจิดาภา นวลสนอง โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27498. นางบญุเสริม ชวยราย โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27499. นางสมศรี ศรีธรรมกุล โรงเรียนบานหาดไขเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27500. นางสุจินตแ เตยแกว โรงเรียนบานหาดไขเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27501. นายไพจิตร หนูพชิัย โรงเรียนบานหาดไขเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27502. นายสุชัย อักษรสวาง โรงเรียนบานหาดไขเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27503. นางณัฐฐิยา เพง็จันทรแ โรงเรียนบานหารเทา (จรุงราษฎรแดําเนิน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27504. นางวลิาวรรณแ การนาดี โรงเรียนบานหารเทา (จรุงราษฎรแดําเนิน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27505. นางสาวสมหมาย เพชรขวญั โรงเรียนบานหารเทา (จรุงราษฎรแดําเนิน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27506. นางอรุณา วชิราภากร โรงเรียนบานหารเทา (จรุงราษฎรแดําเนิน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27507. นายชัยยา ชูจันทรแ โรงเรียนบานโหล฿ะหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27508. นายสมพร จํานงคแ โรงเรียนปากพะยูน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27509. นางเตือนใจ รัตโณภาส โรงเรียนวดัควนเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27510. นางสาวสารภี เอียดปราบ โรงเรียนวดัควนเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27511. นางสุชาลี รัตโณภาส โรงเรียนวดัควนเค่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
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27512. นางสาวณพชิญา สมพงษแ โรงเรียนวดัโคกตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27513. นางจุรีรัตนแ วรรณรัตนแ โรงเรียนวดัชุมประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27514. นางจิตรา ชนะสิทธิ์ โรงเรียนวดัตะโหมด (หมุนคณานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27515. นางดวงฤดี วรุิฬกาญจนแ โรงเรียนวดัโตนด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27516. นางฑิฆัมพร เพง็แกว โรงเรียนวดัทาควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27517. นางปยิะนันทแ คงบญุ โรงเรียนวดัทาควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27518. นางยินดี สันติกุล โรงเรียนวดัทาควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27519. นางสุทปี เทพชนะ โรงเรียนวดัทาดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27520. นายสุนันทแ สุวรรณวงศแ โรงเรียนวดัทาดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27521. นางยุพดี ชนะสิทธิ์ โรงเรียนวดันาปะขอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27522. นางสาวกัลยา หมีมิน฿ะ โรงเรียนวดับางขวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27523. นางสาวมนัญญา สวนแกว โรงเรียนวดับางขวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27524. นางเพลินพศิ พรหมปลอด โรงเรียนวดัฝาละมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27525. นางวรรณา บญุเพช็ร โรงเรียนวดัฝาละมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27526. นางสาววราภรณแ เพชรมณี โรงเรียนวดัรัตนวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27527. นางเจียมจิตร สุขวรรณ โรงเรียนวดัสะทงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27528. นางนภาภรณแ ราชสงคแ โรงเรียนวดัสุภาษติาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27529. นางนิธมิา ศรีเพชร โรงเรียนวดัสุภาษติาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27530. นางรัชทญา อักษรเนียม โรงเรียนวดัหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27531. นางดวงมาลยแ คงชวย โรงเรียนวดัหวัเขาชัยสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27532. นางวรรณี รุงทอง โรงเรียนวดัหวัเขาชัยสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27533. นางศุภลักษณแ วงศแรักษา โรงเรียนวดัหวัเขาชัยสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27534. นางสุพรรณี วเิวกอรุณ โรงเรียนวดัหวัเขาชัยสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27535. นางเรณู แกวบตุร โรงเรียนวดัแหลมจองถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27536. นางอรอุมา พรหมจรรยแ โรงเรียนวดัแหลมดินสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27537. นายประหวดั แสงเกื้อหนุน โรงเรียนวดัแหลมดินสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27538. นางจิตรา ขุนจันทรแ โรงเรียนวดัโหล฿ะจันกระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27539. นางวนิดา มาเอียด โรงเรียนวดัโหล฿ะจันกระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27540. นางสายพนิ ไชยโยธา โรงเรียนวดัโหล฿ะจันกระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27541. นายสุทธชิัย ออนคง โรงเรียนวดัโหล฿ะจันกระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27542. นายสุคิด นาแพง โรงเรียนสามัคคีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27543. นางเรวดี บญุสุข โรงเรียนอนุบาลกงหรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27544. นางสุนันทา เกล้ียงสง โรงเรียนอนุบาลกงหรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27545. นางปิๆนมณี แดงชวง โรงเรียนอนุบาลบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27546. นางมนัติญา ซ้ิวเตีย โรงเรียนอนุบาลบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27547. นางละออ ซ้ิวเตีย โรงเรียนอนุบาลบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27548. นางสาวสมเชื้อ มนตรี โรงเรียนอนุบาลบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
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27549. นางทศัณียแ แสงเกื้อหนุน โรงเรียนอนุบาลปาุบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27550. นางรัชนี เมืองแกว โรงเรียนอนุบาลปาุบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27551. นางสาวนปภชั ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลปาุบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27552. นางศิวาพร แกวหนูนวล โรงเรียนอนุบาลสินธนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27553. นายอภพิรรธแ หนูโส฿ะ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒
27554. นางสาวสุภารัตนแ ธนสัตยา โรงเรียนชุมชนบานกําแพงดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27555. นางธนพร ตาสี โรงเรียนชุมชนบานวงักลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27556. นางนิภาพร สุขประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบานวงักลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27557. นางสาวพรสวรรคแ ตุงคะสิริ โรงเรียนชุมชนบานวงักลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27558. นางเกษร เมืองสุข โรงเรียนชุมชนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27559. นางบญุสง ธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27560. นางสาวฉวี ขุสิตา โรงเรียนชุมชนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27561. นางสาวสุพรทิพยแ ศิลปวรณแววิฒันแ โรงเรียนชุมชนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27562. นายจํานง แกวทอง โรงเรียนชุมชนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27563. นายเธยีรชัย ทองรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27564. นางกมนพรรธนแ ไทสิทธพิฒันแ โรงเรียนชุมชนวดัคลองคะเชนทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27565. นางณัฐนันทแ เปยีวฒันแ โรงเรียนชุมชนวดัคลองคะเชนทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27566. นางประภาภรณแ อมรสุรินทวงศแ โรงเรียนชุมชนวดัคลองคะเชนทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27567. นางเพยีงทพิยแ นาควจิิตร โรงเรียนชุมชนวดัคลองคะเชนทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27568. นางฟองแกว เล็กอุทยัพานิช โรงเรียนชุมชนวดัคลองคะเชนทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27569. นางลําเทยีน พนัสด โรงเรียนชุมชนวดัคลองคะเชนทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27570. นางลําเนา สุดาจันทรแ โรงเรียนชุมชนวดัคลองคะเชนทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27571. นางศิวพร กองกันภยั โรงเรียนชุมชนวดัคลองคะเชนทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27572. นางสุดารัตนแ พรมบตุร โรงเรียนชุมชนวดัคลองคะเชนทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27573. นางบงัอร เสมา โรงเรียนชุมชนวดัวงัจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27574. นายถนอม จําเนียร โรงเรียนชุมชนวดัวงัจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27575. นายประทปี ดวงกัน โรงเรียนชุมชนวดัวงัจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27576. นางทติะยา พาละพล โรงเรียนชุมชนวดัหนองลากฆอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27577. นางบรรจง กิจจาจารยแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองลากฆอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27578. นางราตรี คงเทศ โรงเรียนชุมชนวดัหนองลากฆอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27579. นางสาวจิณานันทแ ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนวดัหนองลากฆอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27580. นางอัมพร ทองไพบรูณแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองลากฆอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27581. นายประพนัธแ ทองไพบรูณแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองลากฆอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27582. นายอดุลยแ ศรีทพิยแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองลากฆอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27583. นางคํามวล สอนจีน โรงเรียนเนินหวัโลหนองยางพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27584. นางบษุรินทรแ วฒันธญัญกรรม โรงเรียนเนินหวัโลหนองยางพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27585. นางประไพ อยูบญุ โรงเรียนเนินหวัโลหนองยางพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
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27586. นางสาวธนัญกรณแ กันทะสา โรงเรียนเนินหวัโลหนองยางพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27587. นางสาววนิดา วองวไิลรัตนแ โรงเรียนเนินหวัโลหนองยางพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27588. นางสาวสมควร เชิงหลํา โรงเรียนเนินหวัโลหนองยางพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27589. นายชอ สอนจีน โรงเรียนเนินหวัโลหนองยางพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27590. นางสุกรี สังวรกาญจนแ โรงเรียนบานไดชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27591. นางจงกล ปใถพี โรงเรียนบานทามะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27592. นางจรีญาภรณแ ฟใกคง โรงเรียนบานทามะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27593. นางณิชนันทนแ อาตวงษแ โรงเรียนบานทามะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27594. นางบํารุง ประสานจิตร โรงเรียนบานทามะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27595. นางวลีรัตนแ เอมโอช โรงเรียนบานทามะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27596. นางสมควร บญุกอน โรงเรียนบานทามะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27597. นางสาวประภาณี ปใณราช โรงเรียนบานทามะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27598. นายบญุเลิศ ดานไทยนํา โรงเรียนบานทามะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27599. นางสุมิตรา ดาเอี่ยม โรงเรียนบานทาแห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27600. นางอําไพ ใจชื้น โรงเรียนบานทาแห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27601. นางสารภี รอดมณี โรงเรียนบานทุงประพาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27602. นายจําเนียร บสุดี โรงเรียนบานทุงประพาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27603. นางสายหยุด ศรีบตุร โรงเรียนบานทุงโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27604. นางสาวยุพา ไทยเจริญ โรงเรียนบานทุงโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27605. นายศรัณยู กะโห โรงเรียนบานทุงโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27606. นางสาววัชรภรณแ มีคุณ โรงเรียนบานทุงสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27607. นางสาวอาภาภรณแ วฒันรังสฤษฎแ โรงเรียนบานทุงสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27608. นายบญุเลิศ ภูชื่น โรงเรียนบานนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27609. นางณัฐณิชา ยอดวญิโูวงศแ โรงเรียนบานนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27610. นางยุพา เฟืๆองโชติการ โรงเรียนบานนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27611. นางสาวบงัอร ผังดี โรงเรียนบานเนินขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27612. นางสิริพรรณ ปานเทศ โรงเรียนบานเนินขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27613. นางเอื้อมเดือน แสงปใญญา โรงเรียนบานเนินขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27614. นายสุวมิล ปอูมจันทรแ โรงเรียนบานเนินขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27615. นางนภากร ทพิยแทํา โรงเรียนบานเนินพยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27616. นายดํารงคแ ขํามั่น โรงเรียนบานเนินพยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27617. นายนันทศักด์ิ ผาบลุาน โรงเรียนบานเนินพยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27618. นางกนกรัตนแ บญุผอง โรงเรียนบานเนินยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27619. นางสาวสมพศิ ฑีฆะภรณแ โรงเรียนบานเนินยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27620. นางฉลวย เกตุดี โรงเรียนบานโนนไผขุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27621. นางวาสนา กังวลทรัพยแ โรงเรียนบานโนนไผขุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27622. นางอาภรณแ สมบรูณแ โรงเรียนบานโนนไผขุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
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27623. นางอารียแ สุคนธวโิรจนแ โรงเรียนบานโนนไผขุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27624. นางปณุสิรา โตสินฐาธร โรงเรียนบานบวัยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27625. นางภควดี ทองรัตนแ โรงเรียนบานบงึเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27626. นางสุภาพร ถาวรศักด์ิ โรงเรียนบานบงึเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27627. นางอมรรัตนแ รัศมี โรงเรียนบานบงึเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27628. นายอํานาจ คุมชัย โรงเรียนบานบงึเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27629. นางสาววราภรณแ นาดี โรงเรียนบานบงึตะโตน(ธนาคารกรุงเทพ๑) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27630. นางพรทพิยแ จบศรี โรงเรียนบานปากดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27631. นางสาวโชติกา คชพงษแ โรงเรียนบานปาุแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27632. นายประกฤษ คําผานาง โรงเรียนบานปาุแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27633. นายยิ่งพนัธแ จันทรแศรี โรงเรียนบานปาุแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27634. นายสมมาตร เทศแกว โรงเรียนบานปาุแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27635. นางนวนจิต หามสันเทยีะ โรงเรียนบานไผใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27636. นางปริญญา ไทยลา โรงเรียนบานไผใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27637. นายสุธรีแ ประสานสมบติั โรงเรียนบานไผใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27638. นางนิรดา อานนทแ โรงเรียนบานมาบกระเปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27639. นางสาวสุปใญญา เทศทาบ โรงเรียนบานมาบกระเปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27640. นางสุรีรัตนแ พกุกล่ิน โรงเรียนบานมาบกระเปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27641. นายเชิดชัย ภูสวรรณแ โรงเรียนบานมาบกระเปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27642. นายศุภชัย กัณธรรม โรงเรียนบานมาบกระเปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27643. นายนิรุตติ ครุฑหลวง โรงเรียนบานมาบกระเปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27644. นางวไิลพร แกวรอด โรงเรียนบานมาบแฟบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27645. นางสาวเสาวภา ต้ังใจ โรงเรียนบานมาบแฟบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27646. นางศิริพร ออนจันทรแ โรงเรียนบานเมืองเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27647. นางสงวน ศรีจันทรแงาม โรงเรียนบานเมืองเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27648. นางสาวขจิตจันทรแ ธนะสังขแ โรงเรียนบานเมืองเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27649. นางสุวรรณรัตนแ ทองขาว โรงเรียนบานเมืองเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27650. นางสาวนงนุช ทพิยโสตถิ โรงเรียนบานยางตะพาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27651. นางสาวพรสุพจนแ เขียวพุมพวง โรงเรียนบานยางตะพาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27652. นางประภา เกตุทอง โรงเรียนบานยางนกกระทงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27653. นางไพสอน เนาวแประดิษฐแ โรงเรียนบานยางสามตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27654. นางสรอยนภา หอมเจริญ โรงเรียนบานยางสามตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27655. นางสาวแกวใจ ใจผองใส โรงเรียนบานยางสามตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27656. นางสาวนวนจันทรแ ภกูาทร โรงเรียนบานยางสามตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27657. นางสุนียแ กล่ินเกิด โรงเรียนบานยางสามตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27658. นายโตมร บตุรเพง็ โรงเรียนบานยางสามตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27659. นายสุทนิ บวัริคาน โรงเรียนบานยางสามตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
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27660. นางกนกวรรณ ศรีจํานงคแ โรงเรียนบานยางสามตนสาขาบานดงพลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27661. นายสุวฒันแ คําดา โรงเรียนบานยางหาหลุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27662. นายเสง่ียม คชลี โรงเรียนบานวงัทบัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27663. นางทเุรียน ศิริออน โรงเรียนบานวงัทบัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27664. นางปใทมา ชัยชนะพรีะกุล โรงเรียนบานวงัทบัยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27665. นายสนามชัย มวงมี โรงเรียนบานสระบรเพด็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27666. นางมานิตยแ คชลี โรงเรียนบานสวนแตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27667. นางรัตนา สนปี โรงเรียนบานสวนแตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27668. นายวษิณุ สนปี โรงเรียนบานสวนแตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27669. นายนเรศ ศรีประเสริฐ โรงเรียนบานสวนแตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27670. นางสาววรรธนันทนแ ทองมา โรงเรียนบานสายคําโห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27671. นายสมร บญุมา โรงเรียนบานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27672. นางณัฐวดี บญุยิ้ม โรงเรียนบานหนองขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27673. นางสาวจริพรรณ มั่งแฟง โรงเรียนบานหนองขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27674. นางสาวเจริญศรี ทพิยโสตถิ โรงเรียนบานหนองขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27675. นายอราม ยอดวญิโูวงศแ โรงเรียนบานหนองขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27676. นางกัลยรัตนแ วทิยการ โรงเรียนบานหนองน้ําเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27677. นายพรเทพ เพง็แตง โรงเรียนบานหนองน้ําเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27678. นางขวญัเรียม มณีธรรม โรงเรียนบานหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27679. นางพรธนา แกวทอง โรงเรียนบานหนองปลาไหลสาขาบานใหมเนนิสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27680. นางวธญัญา ผังดี โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27681. นางวไิล อุไรวรรณ โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27682. นางอัจฉราพร บวัจับ โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27683. นางกาญจนา นาคฤทธิ์ โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27684. นางณัฐสิมา ละออศรี โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27685. นางประหยัด วดัแพง โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27686. นางปรานีต เอี่ยมดี โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27687. นางมัณฑนา สุวรรณภมูิ โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27688. นางลลิตา ทรัพยแขํา โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27689. นางสาวพมิพแศุรางฬแ จุมพรม โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27690. นายพรชัย มวงแจม โรงเรียนบานหวยนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27691. นางสมพร ธรีะสิงหแ โรงเรียนบานหวัดงสาขาวดัเขาพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27692. นางนิทรา คุณนิธกิร โรงเรียนบงึบวัพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27693. นางพรพรรณ อะทะไชย โรงเรียนบงึบวัพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27694. นางสาวน้ําออย สุขเลิศ โรงเรียนบงึบวัพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27695. นางสาวละมัย โคมทอง โรงเรียนบงึบวัพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27696. นางสุภทันา แกวเต็ม โรงเรียนบงึบวัพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
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27697. นางชลิตนาฎ บญุปูุ โรงเรียนบงึสีไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27698. นางมะลิ เครือรัตนแ โรงเรียนบงึสีไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27699. นางธดิารัตนแ เดชบญุ โรงเรียนพจิิตรอินเตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27700. นางประยูร กันกูล โรงเรียนพจิิตรอินเตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27701. นางสายรุง จะตุเทน โรงเรียนพจิิตรอินเตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27702. นายสมชาย มุตตระ โรงเรียนพจิิตรอินเตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27703. นางขนิษฐา จันทะโก โรงเรียนยอแซฟพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27704. นางนิธรัิตนแ ปอูมจันทรแ โรงเรียนยอแซฟพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27705. นายพทัธพล นาครัตนแ โรงเรียนยอแซฟพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27706. นายวลัลพ จันทรแโท โรงเรียนยอแซฟพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27707. นางสาวบญุชอบ หวัใจ โรงเรียนยอแซฟพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27708. นางบญุสม แจมจํารัส โรงเรียนวดักลางวงศแมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27709. นางสุรินทรแ เกี้ยวเกิด โรงเรียนวดักลางวงศแมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27710. นายประเสริฐ แจมจํารัส โรงเรียนวดักลางวงศแมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27711. นายไพโรจนแ ทพิยแกองลาศ โรงเรียนวดักลางวงศแมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27712. นางจันทรแเพญ็ โสสุด โรงเรียนวดัเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27713. นางสมัยพร ออมสิน โรงเรียนวดัเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27714. นายไพศาล สวางจิตร โรงเรียนวดัเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27715. นางศรีกัญญา กลีบจันทรแ โรงเรียนวดัขนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27716. นางนิตยา นากแนม โรงเรียนวดัเขารูปชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27717. นางสาวพนาวรรณ ไทยเจริญ โรงเรียนวดัคลองโนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27718. นายอดิศร ทพิยแทํา โรงเรียนวดัจรเขผอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27719. นางนงนุช เนตรทอง โรงเรียนวดัจระเขผอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27720. นางวาสนา เขียวพุมพวง โรงเรียนวดัจระเขผอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27721. นางเสาวนียแ นาดี โรงเรียนวดัจระเขผอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27722. นางคนึง รอดแสงจันทรแ โรงเรียนวดัทาขอย(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลสงเคราะหแ๑๒๖) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27723. นางละเอียด ภวูสรรเพช็ญแ โรงเรียนวดัทาขอย(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลสงเคราะหแ๑๒๖) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27724. นางกัญชลี คงประดิษฐแ โรงเรียนวดัเนินพยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27725. นางรัตนา ศรีนาค โรงเรียนวดัเนินสมอ(พนิิจวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27726. นางศรัญญา จันทรแสิงหแ โรงเรียนวดัเนินสมอ(พนิิจวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27727. นายพจนแ เขียวขจรเขต โรงเรียนวดับานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27728. นางขนิษฐา การงานดี โรงเรียนวดับานไผทาโพใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27729. นางชนัณธร ศรีนาราง โรงเรียนวดับานไผทาโพใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27730. นางบญุเล่ือน เถื่อนชื่น โรงเรียนวดับานไผทาโพใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27731. นางอนัญญา ดานไทยนํา โรงเรียนวดับานไผทาโพใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27732. นายดรุณ สุขหนุน โรงเรียนวดับานไผทาโพใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27733. นายสมชาย เถื่อนชื่น โรงเรียนวดับานไผทาโพใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
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27734. นางกัญญารัตนแ กันนอย โรงเรียนวดับานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27735. นายโอภาส เชื้อมีแรง โรงเรียนวดัไผรอบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27736. นางพศิสมัย สมบรูณแ โรงเรียนวดัราชชางขวญั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27737. นายไพโรจนแ ออนโยน โรงเรียนวดัลําชะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27738. นางคมคาย จันทรแกล่ิน โรงเรียนวดัลําชะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27739. นางสาวนิลวรรณ ครุฑหลวง โรงเรียนวดัศรีศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27740. นางสาวปราณี สินธสํุาราญ โรงเรียนวดัศรีศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27741. นางอาภรณแ นาคแดง โรงเรียนวดัศรีศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27742. นางอํานวยศรี บญุราชแขวง โรงเรียนวดัศรีศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27743. นางจุฑามาศ กันทา โรงเรียนวดัสระประทมุ(มิตรภาพที๕่๔) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27744. นางนิตยา จันทรมณี โรงเรียนวดัสระประทมุ(มิตรภาพที๕่๔) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27745. นางสาวอรุณี สมยาสุข โรงเรียนวดัสระประทมุ(มิตรภาพที๕่๔) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27746. นางอุไร สุภะเสถียร โรงเรียนวดัสระประทมุ(มิตรภาพที๕่๔) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27747. นางศิริ ใจบญุ โรงเรียนวดัหนองนาดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27748. นางศิวพร สุทธปิระภา โรงเรียนวดัหนองนาดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27749. นางสมพศิ สดสี โรงเรียนวดัหนองนาดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27750. นายวโิรจนแ ขุนพลึิก โรงเรียนวดัหนองนาดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27751. นางกัลยกร พนัตรีเกิด โรงเรียนวดัหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27752. นางสาวบษุยา ทองชุบ โรงเรียนวดัหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27753. นางชูศรี วงษแนุช โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27754. นางบงัอร สัมมาทตั โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27755. นางปใญจพร ใบนิล โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27756. นายพสุ ปรึกษาพรมราช โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27757. นายมาโนช วงษแนุช โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27758. นายสุรชัย โพธิเ์กตุ โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27759. นายเอกราช กลีบจันทรแ โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27760. นายเอนก อิ่มอยู โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27761. สิบเอกธงชัย ออนโยน โรงเรียนวดัหาดมูลกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27762. นางกนกพร เพช็รพงศแ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27763. นางกฤติยา เอี้ยงหมี โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27764. นางจงดี อําพนัพงษแ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27765. นางจิรัญญา สุจริต โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27766. นางนภารัตนแ อาภาศิริผล โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27767. นางปมณฑแชนัส ศศิธรชินศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27768. นางประนอม เพช็รดี โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27769. นางปฤษณา ศรีปใญญา โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27770. นางวรัิต ชาญณรงคแ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
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27771. นางวณีา มีแมนวทิยแ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27772. นางศรีอรุณ มารบรีุ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27773. นางศิริเพญ็ ทองพงษแเนียม โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27774. นางสมคิด เขียวแกว โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27775. นางสมพศิ ชื่นอารมยแ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27776. นางสะอาด ตอพนัธแ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27777. นางสัตริยาภรณแ บญุวฒันแ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27778. นางสาวทพิวลัยแ ชูชีพ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27779. นางสาวประภาพร นุชอําพนัธแ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27780. นางสาวพจนา บญุคุม โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27781. นางสาวรัชนก บญุปูุ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27782. นางสาวสุดใจ ก฿กมาศ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27783. นางสาวอารียา ไทยดี โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27784. นางสุจิตรา รัตนอุดมวรรณา โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27785. นายวรวฒิุ มีศิริ โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27786. นายวนัชัย บญุทั่ง โรงเรียนอนุบาลพจิิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27787. นางศิริภรณแ ขุมเพช็รแ โรงเรียนอนุบาลโพธิป์ระทบัชาง(ทุงใหญ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27788. นางสาวพันธแนิภา คงสุวรรณแ โรงเรียนอนุบาลโพธิป์ระทบัชาง(ทุงใหญ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27789. นางสาวสุทธยา ทองบญุ โรงเรียนอนุบาลโพธิป์ระทบัชาง(ทุงใหญ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27790. นางอัญชลี เทศแกว โรงเรียนอนุบาลโพธิป์ระทบัชาง(ทุงใหญ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27791. นางจามจุรี ปะสุตะ โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27792. นางน้ําฝน บญุตา โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27793. นางประนอม สิงหแลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27794. นางพาณี ยกศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27795. นางวชัรินทรแ ทานมุข โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27796. นางสาวน้ําฝน คชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27797. นางสาวน้ําออย หมวกยอด โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27798. นางสาวปราณีต ภูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27799. นางสาวรัชดา ภูคํามี โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27800. นางสาวสมจิตร พกุปานญา โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27801. นางสาวโสพศิ พุมพวง โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27802. นางสุรางคแ พรหมจันทรแ โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27803. นางเสาวณียแ ใจจํานงคแ โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27804. นางเอื้องคํา อินทรแศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลวชิร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27805. นางจุฑารัตนแ บญุมี โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27806. นางนพวรรณ มะมา โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27807. นางบปุผา กองละเอียด โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
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27808. นางพฒันา สุรัตนแสุขเกษม โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27809. นางมาลี มาเนียม โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27810. นางวาสนา ออนตา โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27811. นางสาวลดารัก สีหะวงษแ โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27812. นางสาวสุดารัตนแ ทมิศรี โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27813. นายธานี ไรยนารถ โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27814. นายนิพนธแ บญุมี โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27815. นายมนัส บรรฑะจิตตแ โรงเรียนอนุบาลวงัทรายพูนสาขาบานบุงมะกรูด-วงัพลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27816. นางดาวเรือง ฟใกรักษา โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27817. นางสาวนิตยา ทองคํา โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27818. นางสาวสมใจ เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27819. นางสาวสุภาพร บญุคํา โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27820. นางสาวอรปภา ทองดอนยอด โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27821. นางอนงคแ จิ๋วแกว โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27822. นายสมหมาย สกุลณี โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27823. นายสุเทพ ถัดทะพงษแ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27824. นายภธูปิพฒันแ ศศิธรชินศักด์ิ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27825. นางภทัราวรรณ ภมูินทอง สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27826. นายปติิ วทิยาการ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27827. นายวจิารณแ รอดออง สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๑
27828. นางฉวี โถทยั โรงเรียนชุมชนทะนงบานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27829. นางสาวบญุตา เนตรชาย โรงเรียนชุมชนทะนงบานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27830. นายณรงคแเดช คงสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนทะนงบานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27831. นายจําเนียร ดีงาม โรงเรียนชุมชนบานทุงนอย "พพิฒันแโสภณวิทยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27832. นายไพบลูยแ ปราณี โรงเรียนชุมชนบานทุงนอย "พพิฒันแโสภณวิทยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27833. นางเชาวดี เฉื่อยฉ่ํา โรงเรียนชุมชนวงัหลุมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27834. นางรําเพย เสือคง โรงเรียนชุมชนวงัหลุมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27835. นายนิรันดรแ เฉื่อยฉ่ํา โรงเรียนชุมชนวงัหลุมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27836. นางนงเยาวแ อินทฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวดัโพธิท์อง "ปกาสิตวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27837. นางอรพรรณ โฉมแกว โรงเรียนชุมชนวดัโพธิท์อง "ปกาสิตวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27838. นางกาญจนา กองสังขแ โรงเรียนชุมชนวดัสายดงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27839. นางลาวลัยแ สิงหแอุดร โรงเรียนชุมชนวดัสายดงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27840. นางสาวสิริทพิยแ คุณสิน โรงเรียนชุมชนวดัสายดงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27841. นางมะลิ พวงลดา โรงเรียนดรุณบณัฑิตพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27842. นางสุนันทแ จันตรีพทิกัษแ โรงเรียนดรุณบณัฑิตพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27843. นายสุเนตร มิ่งมะณี โรงเรียนดรุณบณัฑิตพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27844. นายนิคม สุทธพิงษแวจิิตร โรงเรียนเทพประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
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27845. นายเดนชัย ปอูมทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๐ (บานเขาตะพานนาก) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27846. นางศิริรัตนแ คําจันทรแ โรงเรียนบณัฑิตศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27847. นางสาวกมลลักษณแ อรุญมาศ โรงเรียนบณัฑิตศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27848. นางสิริพร จอยโหมด โรงเรียนบณัฑิตศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27849. นายศิระ อุดมรัตนแ โรงเรียนบณัฑิตศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27850. นางเรณู ยิ้มกลํ่า โรงเรียนบางไผราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27851. นางสมใจ ฟพูงษแ โรงเรียนบางไผราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27852. นางประภาภรณแ สมิเปรม โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27853. นางสุพยีแ บญุเสริม โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27854. นายสินธุแชัย ทพิยแประเสริฐ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27855. นายเจริญพงษแ คุมทอง โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27856. นางบญุรัตนแ ขันคํานันต฿ะ โรงเรียนบานเขานกยูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27857. นางเนาวรัตนแ ดียิ้ม โรงเรียนบานไดปลาดุกราษฎรแศรัทธาทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27858. นางบรีุรัตนแ ไชยวงศา โรงเรียนบานไดปลาดุกราษฎรแศรัทธาทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27859. นางสาล่ี จันทรคณา โรงเรียนบานไดปลาดุกราษฎรแศรัทธาทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27860. นายประเวทยแ ทองแบน โรงเรียนบานไดปลาดุกราษฎรแศรัทธาทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27861. นางบญุยืน สุขแกน โรงเรียนบานไดรัง(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27862. นางพยอม ประสงคแเงิน โรงเรียนบานไดรัง(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27863. นางมาเรียม ชนัฐชัยพฒันแ โรงเรียนบานไดรัง(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27864. นางอุบลรัตนแ ฤทธิส์อน โรงเรียนบานไดลึก "ประชานุสรณแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27865. นายสมพงษแ อยูไกล โรงเรียนบานไดลึก "ประชานุสรณแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27866. นายสมศักด์ิ จเอยศรีทอง โรงเรียนบานไดลึก "ประชานุสรณแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27867. นายวรัิตนแ ปานแกว โรงเรียนบานไดลึก "ประชานุสรณแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27868. นายสุรศักด์ิ โตเอี่ยม โรงเรียนบานทาบวั "รัฐประชานุเคราะหแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27869. นางสุพตัรา ชัยรัตนศักดา โรงเรียนบานทาบวั "รัฐประชานุเคราะหแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27870. นางนงณภสั นุกูล โรงเรียนบานทุงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27871. นายสุพรรณ นามดี โรงเรียนบานทุงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27872. นางมณีรัตนแ นาขนานรัมยแ โรงเรียนบานทุงพรหมทอง "ราษฎรแสามัคคี" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27873. นางมาเรียม ศิลลา โรงเรียนบานทุงพรหมทอง "ราษฎรแสามัคคี" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27874. นางสาวเครือวัลยแ จุยวงศแ โรงเรียนบานนอย "ปรึกอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27875. นางสุนทรียแ หาญหกัทรุชน โรงเรียนบานนอย "ปรึกอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27876. นายวชัรศักด์ิ วฒุยากร โรงเรียนบานนอย "ปรึกอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27877. นางราตรี โตจั่น โรงเรียนบานเนินโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27878. นายอธวิฒันแ อุษณรัสมี โรงเรียนบานเนินโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27879. นายสายัญ หลาสวสัด์ิ โรงเรียนบานเนินโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27880. นางจิตตรา สมอ่ํา โรงเรียนบานบงึทบัจั่น "ทศอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27881. นางสาวกษมา โตขํา โรงเรียนบานบงึทบัจั่น "ทศอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
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27882. นายไชยา ศรีนาราง โรงเรียนบานบงึทบัจั่น "ทศอุปถัมภแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27883. นางพรรณธร ทรัพยแเมฆ โรงเรียนบานบงึประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27884. นางอัจจิณา ออนนุม โรงเรียนบานโปงุววัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27885. นายธวชัชัย ทบัทอง โรงเรียนบานโปงุววัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27886. นายอภชิาติ ออนเอม โรงเรียนบานโปงุววัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27887. นายสัญชัย สัจวรรณ โรงเรียนบานพลอยางหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27888. นางชวลัพชัรแ ชูศรี โรงเรียนบานยี่มุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27889. นายมนูญ ฟองบาลศรี โรงเรียนบานยี่มุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27890. นางสมคิด ผลาผล โรงเรียนบานวงัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27891. นายพภิพ ปานศรี โรงเรียนบานวงัตายศ "ราษฎรแสามัคคี" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27892. นางวรยา สายสุจริต โรงเรียนบานวงัตายศ "ราษฎรแสามัคคี" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27893. นางชุติมา จันทรแสูง โรงเรียนบานวงับงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27894. นางภาณุมาส จริยไพสิฐ โรงเรียนบานศรีศรัทธามิตรภาพที่ ๑๗๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27895. นายนิพนธแ หมวกแกว โรงเรียนบานศรีศรัทธามิตรภาพที่ ๑๗๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27896. นายสุทนั เนียมทอง โรงเรียนบานศรีศรัทธามิตรภาพที่ ๑๗๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27897. นางวชิุดา แกวอรสาน โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27898. นางวภิา วรีะพนัธแ โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27899. นางวาสนา ศิรินิล โรงเรียนบานหนองจะปราบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27900. นางสาวนงคแนุช กองเต฿ก โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27901. นางบญุเรือน เทยีมมณี โรงเรียนบานหนองไผ-มาบชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27902. นางบรรจง ชางดวง โรงเรียนบานแหลมรัง "ราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27903. นางสุชิลา สังขแทอง โรงเรียนบานแหลมรัง "ราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27904. นางอัมพร ธปูหอม โรงเรียนบานแหลมรัง "ราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27905. นายประจักรแ สุขศรี โรงเรียนบานแหลมรัง "ราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27906. นางกฤษลดา แสงจันทรแ โรงเรียนบานใหมราษฎรแดํารง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27907. นางกุลรภสั ทบัทมิ โรงเรียนบานใหมราษฎรแดํารง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27908. นางสุภาพร ศรสวสัด์ิ โรงเรียนบานใหมราษฎรแดํารง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27909. นางสาวสุธรีา ปกรโณดม โรงเรียนบํารุงราษฎรแวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27910. นางอัจฉรา อินทรแนอย โรงเรียนบํารุงราษฎรแวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27911. นางวลัภา ศีติสาร โรงเรียนบรุพรัตนแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27912. นายมนศักด์ิ เงาลี โรงเรียนบรุพรัตนแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27913. นายสุพจนแ พรหมลี โรงเรียนบรุพรัตนแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27914. นายสกนธแ เกงสุวรรณ โรงเรียนวงักรดนุกูลศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27915. นายชาญชัย โสมิ่งมี โรงเรียนวงักะทะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27916. นางพทัยา เงาลี โรงเรียนวงักานเหลือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27917. นางรัษฎาภรณแ ประจวบสุข โรงเรียนวงักานเหลือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27918. นางสาวฐานียณัฐ วรรณศรี โรงเรียนวงักานเหลือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
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27919. นางอารี เมนเกิด โรงเรียนวดัขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27920. นางสมหมาย บวักอง โรงเรียนวดัเขาทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27921. นางสายวรุณ พานิช โรงเรียนวดัเขาทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27922. นางสาวนิภา อุไรพนัธแ โรงเรียนวดัเขาทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27923. นางชนิษฐา นุชขํา โรงเรียนวดัเขารวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27924. นางนิภา นามเสนา โรงเรียนวดัเขารวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27925. นางพรทพิยแ อนุกูลเรืองกิตต์ิ โรงเรียนวดัเขารวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27926. นางสาวอทติา เจริญพลู โรงเรียนวดัเขารวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27927. นางถาวรียแ มางาม โรงเรียนวดัคลองขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27928. นางวจิิตรา หุนวนั โรงเรียนวดัคลองขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27929. นางสาวชุติมา โพธิพ์รมศรี โรงเรียนวดัคลองแขก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27930. นายสุชาติ ต้ังปใญญาวงศแ โรงเรียนวดัคลองแขก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27931. นางประทมุ อิงคนินันทแ โรงเรียนวดัชัยศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27932. นางปราณี ศรลัมพแ โรงเรียนวดัชัยศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27933. นางรําเพยภรณแ เอี่ยมรอด โรงเรียนวดัชัยศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27934. นางสาวราตรี จูแจม โรงเรียนวดัชัยศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27935. นางสมพร บญุทั่ง โรงเรียนวดัทบัปรู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27936. นางละไม วนัดี โรงเรียนวดัทบัหมัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27937. นางศรีประไพ ดิษเจริญ โรงเรียนวดัทบัหมัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27938. นางสุภคั ขิดลัมยแ โรงเรียนวดัทบัหมัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27939. นายวเิชียร กาญจนะ โรงเรียนวดัทบัหมัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27940. นายวรัิตนแ บญุทั่ง โรงเรียนวดัทบัหมัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27941. นางสุภาพร พงษแพนา โรงเรียนวดัธงไทยยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27942. นายประสาท จันทวงศแ โรงเรียนวดัธงไทยยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27943. นางชัชฎาภรณแ ฉ่ําเอี่ยม โรงเรียนวดับานคลองขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27944. นายเดชา บวัดี โรงเรียนวดับานตาล "ศิริรัฐราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27945. นางณิชาวรรณ รอดเจริญ โรงเรียนวดับานทาขมิ้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27946. นางประนอม ทองเผือก โรงเรียนวดับานทานั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27947. นางสิริพร พรมพทิกัษแ โรงเรียนวดับานทานั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27948. นายสุนันทแ กลํ่าภู โรงเรียนวดับานทานั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27949. นายราเชนทรแ ใจชาญ โรงเรียนวดับานทามะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27950. นางประจวบ เกิดเกตุ โรงเรียนวดับานทายน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27951. นายจักราวธุ ทองขาว โรงเรียนวดับานทายน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27952. นางธญัพร เทอดพงศแ โรงเรียนวดับานบางลายเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27953. นายสามารถ บญุเกิด โรงเรียนวดับานบางลายเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27954. นายนิมิตร พรหมอยู โรงเรียนวดับานบงึนาราง "แกววทิยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27955. นายมนัส สุขอยู โรงเรียนวดับานบงึนาราง "แกววทิยาคาร" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
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27956. นางสาวมณี อั่วหงวน โรงเรียนวดับานหวยยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27957. นายธวชัชัย สังขแเมือง โรงเรียนวดับานหวยยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27958. นายสุภาพ เรืองโพธิ์ โรงเรียนวดับานหวยยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27959. นางสุภาวดี เสมานารถ โรงเรียนวดับงึน้ํากลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27960. นายนอย พุมพฤกษแ โรงเรียนวดับงึน้ํากลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27961. นายสมบติั จอยโหมด โรงเรียนวดับงึน้ํากลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27962. นางนาตยา มะโนเคร่ือง โรงเรียนวดัปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27963. นางพรทพิยแ ผูกคลาย โรงเรียนวดัปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27964. นางวลิาวณัยแ นวมครุฑ โรงเรียนวดัปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27965. นางบญุรวม ผลประเสริฐศรี โรงเรียนวดัปาุเรไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27966. นางศิรินันทแ เล่ียมทอง โรงเรียนวดัปาุเรไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27967. นายประยุทธ เสือคง โรงเรียนวดัปาุเรไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27968. นายประจักษแ อาสวาง โรงเรียนวดัพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27969. นายประสิทธิ์ หมื่นยงคแ โรงเรียนวดัพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27970. นายสมเกียรติ พงษแไทย โรงเรียนวดัพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27971. นางสาวจุฑามาศ จันทรแอ่ํา โรงเรียนวดัโพทะเล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27972. นางสาวศรีสุดา อิ่มใจ โรงเรียนวดัโพทะเล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27973. นางสุขศรี อิ่มนรัญ โรงเรียนวดัโพทะเล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27974. นางสรัลพร เที่ยงเงิน โรงเรียนวดัโพธิล์อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27975. นางวรพนิต แตงต้ัง โรงเรียนวดัมะกอกงอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27976. นางชูศรี พลูเส็ง โรงเรียนวดัยางคลี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27977. นายเดิมพนัธุแ คงสอน โรงเรียนวดัลําประดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27978. นายวเิชียร ผลประเสริฐศรี โรงเรียนวดัลําประดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27979. นางมาลี มาศขาว โรงเรียนวดัลําประดากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27980. นายชัยพงษแ ดียิ้ม โรงเรียนวดัลําประดากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27981. นางดุษฎี ศรีประเสริฐ โรงเรียนวดัวงัไคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27982. นายปยิะพงษแ เกิดเขม โรงเรียนวดัวงัไคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27983. นางนิตยา บญุทรงสันติกุล โรงเรียนวดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27984. นางสมพร อินบวัทอง โรงเรียนวดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27985. นายวจิิตร สอนเนียม โรงเรียนวดัวงัเรือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27986. นางสาวนงคแนภา อินทรแใหญ โรงเรียนวดัวงัเรือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27987. นายสมเกียรติ แทงทอง โรงเรียนวดัวงัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27988. นางชัชจิรา ไทยกลา โรงเรียนวดัวงัหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27989. นายอนันตแ ศรีเหนี่ยง โรงเรียนวดัวงัหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27990. นายสืบสาย แสงนอย โรงเรียนวดัวงัหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27991. นางวรรณิภา เมนบางผ้ึง โรงเรียนวดัวงัแแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27992. นางสายหยุด ปรีการ โรงเรียนวดัวงัแแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
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27993. นางเข็มทศิ อรุณศรี โรงเรียนวดัศรีรัตนวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27994. นางเรวดี ฉิมดี โรงเรียนวดัสัตตวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27995. นางสุพรรัตนแ กะระนันทแรัฐกร โรงเรียนวดัสัตตวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27996. นายเหรียญทอง มาลี โรงเรียนวดัสัตตศิลาอาสนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27997. นางจิราภรณแ หนูวงษแ โรงเรียนวดัสํานักขุนเณร (หลวงพอเขียนอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27998. นางนันทกา ผูภกัดี โรงเรียนวดัสํานักขุนเณร (หลวงพอเขียนอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
27999. นางพรทพิยแ รามโพธิ์ โรงเรียนวดัสํานักขุนเณร (หลวงพอเขียนอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28000. นางสาวเพญ็ศรี สิงหแสงา โรงเรียนวดัสํานักขุนเณร (หลวงพอเขียนอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28001. นายสวดิ เกิดคุย โรงเรียนวดัสํานักขุนเณร (หลวงพอเขียนอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28002. นางพรพมิล แดงทองดี โรงเรียนวดัหนองน้ําเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28003. นางเยาวรัตนแ ชางดวง โรงเรียนวดัหนองสนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28004. นายวนัชัย บญุเสริม โรงเรียนวดัหนองสนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28005. นางนุกุล เกงสุวรรณ โรงเรียนวดัหวยเรียงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28006. นางอมรรัตนแ เกษรปใญโญ โรงเรียนวดัหอไกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28007. นายณรงคแศักด์ิ จุลพล โรงเรียนวดัใหมดงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28008. วาที่ ร.ต.ศรัณยู เมฆอรุณกมล โรงเรียนวดัใหมดงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28009. นายสมหวงั เขียวสวาท โรงเรียนวดัใหมดงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28010. นางสุนียแ ศรีรุวฒันแ โรงเรียนวัีดลําประดาเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28011. นางประนอม พนัวงั โรงเรียนศรีประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28012. นางประภา สมบติัไพบลูยแ โรงเรียนศรีประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28013. นางสาวมานิต เนียมจันทรแ โรงเรียนศรีประสิทธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28014. นางลัดดา ชาดี โรงเรียนส่ีแยกเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28015. นายขุนทอง หาญพล โรงเรียนส่ีแยกเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28016. นายสุพนธแ แกวใส โรงเรียนส่ีแยกเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28017. นายรณภพ กลอมเกล้ียง โรงเรียนหนองไผ-มาบชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28018. นางจารีรัตนแ ดีสุด โรงเรียนอนุบาลทบัคลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28019. นางนวลจันทรแ เอี่ยมบาง โรงเรียนอนุบาลทบัคลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28020. นายวเิชียร ปาริจฉัตตแ โรงเรียนอนุบาลทบัคลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28021. นางจงนภา เจริญภาพ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28022. นางเฉลิมศรี เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28023. นางฐิตาภรณแ เสือโต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28024. นางนันทวดี ทสะสังคินทรแ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28025. นางปใญญา พสูิจนแศิลป โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28026. นางศรีเภาวแ นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28027. นางสมิตา ราชคฤหแ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28028. นางสุพตัรา วรเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28029. นางอกนิษฐแ สมบรูณแสงคแ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
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28030. นางอารี นิยมไทย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28031. นายทศพร บญุนวน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28032. นางพมิพแรวี จิตรเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28033. นางมยุรี ภูเสม โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28034. นางวจิิตร ศรีจันทรแกลัด โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28035. นางสมคิด มวงแพรศรี โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28036. นางสาวนรารัตนแ คารมปราชญแ โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28037. นางสาวสุกัญญา บญุธรรม โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28038. นางสาวอัจฉรา พนัธแเปล่ียน โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28039. นางสาวอมุารินทรแ กลอมเกล้ียง วทิยาลัยเทคโนโลยีสิริวฒันาบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28040. นายวฒิุชัย พรมเนตร วทิยาลัยเทคโนโลยีสิริวฒันาบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28041. นางชุติกาญจนแ ทองแจม สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28042. นางชูนิท ดิษฐแสูงเนิน สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28043. นางพรทพิยแ พลูทรัพยแ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28044. นายประเทอืง เข็มเพชร สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจติร เขต ๒
28045. นางพนิดา พานซาย โรงเรียนจาการบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28046. นางเพญ็แข บญุธญักรณแ โรงเรียนจาการบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28047. นางวรรณภา รัชตพนัธนากร โรงเรียนจาการบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28048. นางสาวยุวดี สุมประดิษฐแ โรงเรียนจาการบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28049. นายประจวบ รุงสวาง โรงเรียนจาการบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28050. นางสาวลัดดา แยมออน โรงเรียนจาการบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28051. นายกมลพรรณ บางประยงคแ โรงเรียนชุมชน ๑ วดัสะกัดน้ํามัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28052. นายรังสฤษฎแ อวนวจิิตร โรงเรียนชุมชน ๑ วดัสะกัดน้ํามัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28053. นางฉวี กันชู โรงเรียนชุมชน ๑๑ วดัสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28054. นางพรีกานตแ ฝใ็นคํามี โรงเรียนชุมชน ๑๑ วดัสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28055. นายบรรจง ฝใ็นคํามี โรงเรียนชุมชน ๑๑ วดัสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28056. นางกนกนาถ เฮียงกอ โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28057. นางจารุณี เจริญชอบ โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28058. นางนลิน ธปูกล่ิน โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28059. นางปรัชญาภรณแ ไกรสร โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28060. นางรศรินทรแ เจียมทอง โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28061. นางรัตนาภรณแ ดอนคํา โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28062. นางเรณุการ อภสิารบญุมา โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28063. นางลําเทยีน เดชยงคแ โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28064. นางวมิลพนัธแ ขําบญุ โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28065. นางสาวกุลวรางคแ สนธเิกษตรริน โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28066. นางสาวจารุวรรณ วงศแจันทรแ โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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28067. นางสาวนิภาพร ทารัตนแ โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28068. นางสาวนุชนารถ สหสัเนตร โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28069. นางสาวศรัญญา พงษแพกุ โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28070. นางสาวสองขวัญ แซอุย โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28071. นางอัญชุลี สุทศันแวริิยะ โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28072. นายกิติศักด์ิ รอดหนองแหว โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28073. นายณัฐพงษแ แหลมหลัก โรงเรียนเซนตแนิโกลาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28074. นางศันสนียแ แยมยิน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘ (บานมะขามสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28075. นางสิริธร เกตุนิล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘ (บานมะขามสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28076. นางสุมาลี สุขสบาย โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘ (บานมะขามสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28077. นางสาวนริศรา พึ่งเพยีร โรงเรียนนิคมบางระกํา ๒ (ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28078. นางณภัทรกาญจนแ สุขใย โรงเรียนบอวทิยบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28079. นางลักษมณ จันทรแแดง โรงเรียนบอวทิยบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28080. นางอรพนิทแ จิราพงษแ โรงเรียนบอวทิยบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28081. นางบปุผา ทองนอย โรงเรียนบอวทิยบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28082. นางดวงเดือน มวงศรีศักด์ิ โรงเรียนบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28083. นางประครองศิลป แตงเกิด โรงเรียนบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28084. นางพไิลรัตนแ ภมูิดี โรงเรียนบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28085. นางสมศรี เล็กกระจาง โรงเรียนบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28086. นางสุวมิล ชุติทรัพยแไพบลูยแ โรงเรียนบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28087. นายสมชาย ดวงสุวรรณ โรงเรียนบางระกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28088. นางคณิศร เอมหยวก โรงเรียนบานกราง(พระขาวชัยสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28089. นางพวงรัตนแ ทองปใชโชติ โรงเรียนบานกราง(พระขาวชัยสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28090. นางเพช็รียแ ทองนาก โรงเรียนบานกราง(พระขาวชัยสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28091. นางอรทยั แกวทอง โรงเรียนบานกราง(พระขาวชัยสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28092. นางเสาวลักษณแ ยิ่งยงศักด์ิ โรงเรียนบานกรุงกรัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28093. นางวจิิตรา สมบรูณแ โรงเรียนบานกรุงกรัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28094. วาที่รอยตรีสุรเชษฐแ มุกสุวรรณ โรงเรียนบานคลองน้ําเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28095. นางวรนุช ชัยพนัธุแ โรงเรียนบานตระแบกงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28096. นายเดือน คําสีสังขแ โรงเรียนบานทาไมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28097. วาทีร่อยตรีธเนตร ทองสนิท โรงเรียนบานนาชักหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28098. นางจําเนียร อวมแกว โรงเรียนบานน้ําดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28099. นางวริษา แยมเสมอ โรงเรียนบานบงึกระดาน(เมธาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28100. นางสิริภคั วงศแสิริเศรษฐแ โรงเรียนบานบงึกระดาน(เมธาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28101. นายธานี มั่นประสงคแ โรงเรียนบานประดาประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28102. นางกนกพร สุขทรัพยแ โรงเรียนบานพลายชุมพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28103. นางนิตยา จันทรแเมือง โรงเรียนบานพลายชุมพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑



761

28104. นางสมบรูณแ สอนบญุ โรงเรียนบานพลายชุมพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28105. นายสงการณแ อุนใจดี โรงเรียนบานพลายชุมพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28106. นางสาวณิรินทรแญา รอดเงิน โรงเรียนบานพนัเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28107. นายเสริมเกียรติ มีแหยม โรงเรียนบานพนัเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28108. นายวรัิช พานซาย โรงเรียนบานพนัเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28109. นางวริศร สงสําเภา โรงเรียนบานแมระหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28110. นางวสภา ประทปีะจิตติ โรงเรียนบานยานใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28111. นางกุสุมา สารสังขแ โรงเรียนบานรองยุงขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28112. นางรัตติการแ ยาฉาย โรงเรียนบานรองยุงขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28113. นายตระกูล ศิริวฒันแ โรงเรียนบานรองยุงขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28114. นางพวงศรี อุนอยู โรงเรียนบานวงัยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28115. นางชฎารัตนแ โมสกุล โรงเรียนบานวงัยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28116. นายพฤหสั คงเทศ โรงเรียนบานหนองกรับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28117. นางดาวเรือง รอดเกตุ โรงเรียนบานหนองกุลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28118. นางพกิุลทอง ยศปใญญา โรงเรียนบานหนองกุลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28119. นายทวี วชิัย โรงเรียนบานหนองกุลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28120. นายวชิัย นิเทศชัญกิจ โรงเรียนบานหนองกุลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28121. นางเพลินพศิ พรมชา โรงเรียนบานหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28122. นางสุนันทา ขมอาวธุ โรงเรียนบานหนองแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28123. นางฐรินดา โตเขียว โรงเรียนบานหนองแพงพวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28124. นางพชัดา มีเพชร โรงเรียนบานหลายขานาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28125. นางมะลิวรรณ แตงศรี โรงเรียนบานใหมเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28126. นายสมศักด์ิ แสงชาวนา โรงเรียนบานใหมเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28127. นางกัลยณัฎฐแ ใจขัน โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28128. นางชนัญชา คํามี โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28129. นางธานียากร สีเลา โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28130. นางนฤมล สุปนิานนทแ โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28131. นางนันทวนั วงศแอุย โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28132. นางพรทพิยแ สัตยแซ่ือ โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28133. นางพนัทพิา พมิพลิา โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28134. นางยุพา น้ําทรัพยแ โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28135. นางศิริวลัยแ ผองศรีสุข โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28136. นางสาวชนญัชิตา ภูเชย โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28137. นางสาวพัทธนันทแ บวัทอง โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28138. นางสาวมาลี หนูเทศ โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28139. นางสาวศรุดา พลูเพิ่ม โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28140. นางสาวสุนิสา จั่นจีน โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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28141. นางสาวสุวมิล งามนิล โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28142. นางสาวอุไรวรรณ พนูมะเริง โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28143. นายจตุพล ถนอมศักด์ิ โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28144. นายดนัย สุขจิตร โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28145. นายสุพรีพนัธุแ เกิดพนัธุแ โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28146. นายเอกสิทธิ์ ทกีวาง โรงเรียนผดุงราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28147. นางสุจิตรา นะเสือ โรงเรียนพรหมเกษร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28148. นายวสูิตร แซตัน โรงเรียนพรหมเกษร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28149. นางบบุผา เหลืองทอง โรงเรียนรัฐราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28150. นายสมพงษแ เหลืองทอง โรงเรียนรัฐราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28151. นางกานดา ออนเหลือ โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28152. นางนงนุช จันทรแรอด โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28153. นางนพวรรณ เรืองนุย โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28154. นางบญุสม ตรงตอกิจ โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28155. นางพรรณี กลัดกล่ิน โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28156. นางไพริน ถือมั่น โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28157. นางลําแพน ขวญัยืน โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28158. นางวรรณภรณแ จันทรแสงคราม โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28159. นางวรรษมน มั่นคง โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28160. นางวมิล ดวงจันทรแ โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28161. นางศศิภา บางสาลี โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28162. นางสราญจิตร ทั่งทอง โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28163. นางสาวกิติมา กาญจนินทุ โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28164. นางสาวพิณลักษณแ สมสุข โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28165. นางสาวละมัย กองอน โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28166. นางสาวศรัญญา มีสุขใจ โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28167. นางสุนทรี เพชรออน โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28168. นางสุนิดา ธรรมสังวาลยแ โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28169. นางสุภา นาครินทรแ โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28170. นางสุวรรณี เรืองโชติ โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28171. นางโสภา สุขทั่ง โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28172. นางอรัฐธร สุภาแกว โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28173. นายณัชกิตต์ิ จันทรแรอด โรงเรียนโรจนวทิยแมาลาเบี่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28174. นางปราณี แสนลอม โรงเรียนวดักรับพวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28175. นางอิสรา มีผดุง โรงเรียนวดักรับพวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28176. นางเฉลิม แกวศรี โรงเรียนวดัคุงวารี(อําพนัอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28177. นางประนอม แยมสะอาด โรงเรียนวดัคุงวารี(อําพนัอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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28178. นางพรพมิล อําไพวงษแ โรงเรียนวดัคุงวารี(อําพนัอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28179. นายววิฒันแ พพิฒันแศาสตรแ โรงเรียนวดัคุงวารี(อําพนัอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28180. นางสุพรรณี มั่นมา โรงเรียนวดัคุยมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28181. นายสนธยา แกววจิิตร โรงเรียนวดัคุยมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28182. นางจิรพร ทองดอนงาว โรงเรียนวดัจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28183. นางวมิล อุนสนอง โรงเรียนวดัจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28184. นางสุณี สวางวรรณ โรงเรียนวดัจอมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28185. นางนวรัตนแ ภาวะไพบลูยแ โรงเรียนวดัจันทรแตะวนัออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28186. นางนิรมล พุมไม โรงเรียนวดัจันทรแตะวนัออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28187. นางนุชรียแ ศรีประดู โรงเรียนวดัจันทรแตะวนัออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28188. นางสาวนวลนอย เทยีนหอม โรงเรียนวดัจันทรแตะวนัออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28189. นายสมบรูณแ แกวดวงเล็ก โรงเรียนวดัจันทรแตะวนัออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28190. นางธนภร แสงซ่ือ โรงเรียนวดัจุฬามณี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28191. นางสาวกิตติมา พวงเฟืๆอง โรงเรียนวดัจุฬามณี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28192. นางสาวระเบยีบ สุวรรณ โรงเรียนวดัจุฬามณี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28193. นายพทิกัษแ ทบัทมิ โรงเรียนวดัดอนอภยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28194. นายพรรษา บงเจริญ โรงเรียนวดัดอนอภยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28195. นางจํารัส โฉมหวง โรงเรียนวดัแตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28196. นางศิริรัตนแ คุมพรอม โรงเรียนวดัแตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28197. นายนิวฒันแ คุมพรอม โรงเรียนวดัแตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28198. นางอารี บงเจริญ โรงเรียนวดัทุงชา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28199. นางศุภวรรณ คงเปีๆยม โรงเรียนวดัธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28200. นางอิสรียแ ปิๆนเกลา โรงเรียนวดัธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28201. นางกาญจนา เรืองโต โรงเรียนวดัเนินมะคึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28202. นางจิราวรรณ พลูเจริญศิลป โรงเรียนวดัเนินมะคึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28203. นางธนกฤตา ภคัวรีภทัรา โรงเรียนวดัเนินมะคึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28204. นางเบญจวรรณ ทองงาม โรงเรียนวดัเนินมะคึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28205. นางสุปราณี ประกายแกว โรงเรียนวดัเนินมะคึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28206. นางสมจิตร ศรีปาน โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพณิพลราษฎรแ จู เกษกาญจนแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28207. นางสาวกญัญาณัฐ อรุณทพิยแไพฑูรยแ โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพณิพลราษฎรแ จู เกษกาญจนแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28208. นางอัจฉรา วรทศิ โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพณิพลราษฎรแ จู เกษกาญจนแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28209. นายสุวฒันแ ศิริลักษณแ โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพณิพลราษฎรแ จู เกษกาญจนแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28210. นายสมชาติ แกวมณี โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28211. นางศรีไพร มั่นเจริญ โรงเรียนวดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28212. นางสุนียแ เอี่ยมสนธิ โรงเรียนวดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28213. นางแสงจันทรแ ตรีกิ่ง โรงเรียนวดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28214. นางรัดดา สนิทภริมยแ โรงเรียนวดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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28215. นางพรทพิยแ เพง็ดี โรงเรียนวดับงึกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28216. นางศิริวรรณ เมฆไตรรัตนแ โรงเรียนวดับงึกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28217. นางอกณิษฐแ เนื่องแกว โรงเรียนวดับงึกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28218. นายวรีวชัชแ ทศันยิ้ม โรงเรียนวดับงึกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28219. นางศิวพร สิงหแคง โรงเรียนวดับงึบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28220. นายพทิกัษแ สิงหแคง โรงเรียนวดับงึบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28221. นางพชัรี วงศแชรินรัตนแ โรงเรียนวดับงึพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28222. นางวจิิตร สมเงิน โรงเรียนวดับงึพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28223. นางวบิลูลักษณแ อรุณรัตนแ โรงเรียนวดับงึพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28224. นายจันทรแได ยาวขันแกว โรงเรียนวดับงึพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28225. นางวลัยรัตนแ ชางรบ โรงเรียนวดัไผคอม(แพร-ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28226. นางวมิล งามสงวน โรงเรียนวดัไผหลงราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28227. นางจํารัส สุภลาภ โรงเรียนวดัมหาวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28228. นางฐิติมา ปใญญาดิษฐวงษแ โรงเรียนวดัมหาวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28229. นางตติยา ดารายิ้มฤทธิ์ โรงเรียนวดัมหาวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28230. นางเพลินจิต ภูเชย โรงเรียนวดัมหาวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28231. นางระววีรรณ เกษนอย โรงเรียนวดัมหาวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28232. นางลําเจียร วองเขตรการณแ โรงเรียนวดัมหาวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28233. นางจินดารัตนแ บวัทอง โรงเรียนวดัยาง(มีนานะวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28234. นางพศิมัย มณีวลัยแ โรงเรียนวดัยาง(มีนานะวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28235. นางมยุรี วจิิตรพงษา โรงเรียนวดัยาง(มีนานะวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28236. นางลัดดาวลัยแ เวสสบตุร โรงเรียนวดัยาง(มีนานะวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28237. นางสุภานี พลอยบตุร โรงเรียนวดัยาง(มีนานะวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28238. นายประดุง คงสวสัด์ิ โรงเรียนวดัยาง(มีนานะวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28239. นางถิรมาส ธเนศจินดารัตนแ โรงเรียนวดัยางแขวนอู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28240. นางประนอม จตุรทศิ โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28241. นางเพญ็รัตนแ สายโท โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28242. นางวมิล ใจเร็ว โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28243. นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสาย โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28244. นายกษดิิศ เกษรประทมุ โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28245. นายสุพจนแ ตอสุวรรณ โรงเรียนวดัยางเอน(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28246. นายเดนณรงคแ ใจแน โรงเรียนวดัวงัเปๅด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28247. นางกัลยาลักษแ ฤทธเิรืองเดช โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28248. นางเจียมจิตรแ ขุนทองนุม โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28249. นางดาราวรรณ มีเสือ โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28250. นางธนพรวรรณ วงัศรีคูณ โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28251. นางนุชนภางคแ ธนะวงศแ โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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28252. นางพรปวณีแ ชํานาญชาง โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28253. นางศรีอําพร เส็งพานิช โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28254. นางสาวกัลทมิา พฒิุกานนทแ โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28255. นายสนั่น ฝูายแดง โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28256. นายสุนทร สมศรี โรงเรียนวดัศรีวสุิทธาราม(วไิลราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28257. นางธนพรรณ กอนคํา โรงเรียนวดัสระโคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28258. นางเบญจา จันทรแบรีุ โรงเรียนวดัสระโคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28259. นางมนัสวี ใจกลํ่า โรงเรียนวดัสระโคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28260. นางสาววรฉัตร เงินมาก โรงเรียนวดัสระโคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28261. นายประจบ บญุสืบ โรงเรียนวดัสระโคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28262. นางสแกวลัยแ แซดาน โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28263. นางจงรักษแ โตพุม โรงเรียนวดัแสงดาว(เทพประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28264. นางพนูสุข อุยตระกูล โรงเรียนวดัแสงดาว(เทพประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28265. นางภรณี แตงสันตแ โรงเรียนวดัหนองนาดงกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28266. นางสายพนิ ศมศานต์ิ โรงเรียนวดัหนองนาดงกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28267. นายสุนิพล ดีบานคลอง โรงเรียนวดัหนองนาดงกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28268. นางณภทัรารัตนแ วฒันานุสิทธิ์ โรงเรียนวดัหนองพอยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28269. นางสาวจินดา พุมพวง โรงเรียนวดัหนองพอยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28270. นางสาวพรพศิ เสือชาวนา โรงเรียนวดัหนองพอยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28271. นางแจมจิต สุระจิตรแ โรงเรียนวดัหวงกระได คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28272. นางธนัชพร เซนักคา โรงเรียนวดัแหลมเจดียแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28273. นางสรอยทอง อัตตโน โรงเรียนวดัแหลมเจดียแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28274. นางหทยัรัตนแ หนิออน โรงเรียนวดัแหลมเจดียแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28275. นางเฉลิมรัตนแ ยาวขันแกว โรงเรียนวดัแหลมโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28276. นางประนอม ดีแลว โรงเรียนวดัแหลมโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28277. นางมัลลิกา เพาะเจริญ โรงเรียนวดัแหลมโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28278. นางสาวสุภาภรณแ มุสิกะปาน โรงเรียนวดัแหลมโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28279. นายอํานวย เถื่อนชนะ โรงเรียนวดัแหลมโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28280. นางฉัตรา พุมมูล โรงเรียนวดัอรัญญิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28281. นางธมลวรรณ แจมจันทรแ โรงเรียนวดัอรัญญิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28282. นางพรทพิยแ ไมตรีจิตรแ โรงเรียนวดัอรัญญิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28283. นางวลัินดา วรรณาดิเรก โรงเรียนวดัอรัญญิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28284. นายวชัระ สืบคํา โรงเรียนวดัอรัญญิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28285. นายสิทธชิัย อวนวจิิตร โรงเรียนวดัอรัญญิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28286. นางกาญจนา พุมไพจิตร โรงเรียนสะพานที่ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28287. นางกาญจนา จั่นซ่ือ โรงเรียนสะพานที่ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28288. นางจินายุ ปรางจันทรแ โรงเรียนสะพานที่ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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28289. นางวชัรินทรแ สิงหะ โรงเรียนสะพานที่ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28290. นางจิราพร โพธิพ์า โรงเรียนส่ินหมิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28291. นางฑิตยา บญุใจ โรงเรียนส่ินหมิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28292. นางมนัสนันทแ เพง็สุวรรณ โรงเรียนส่ินหมิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28293. นางวาสนา เทพพายัพ โรงเรียนส่ินหมิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28294. นางสาวติรี แคลวภยั โรงเรียนส่ินหมิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28295. นางสิราณี บญุวงัแร โรงเรียนส่ินหมิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28296. นางหนึ่งนุช มาตุรงคแพทิกัษแ โรงเรียนส่ินหมิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28297. นางกฤษณา สัจถาอุน โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28298. นางกําไร ฉิมนาค โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28299. นางจันทรแจีรา เพิ่มพลูทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28300. นางปใทมา บญุจันทรแ โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28301. นางวารีรัตนแ ทองนาค โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28302. นางศิริพร เอี่ยมสาย โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28303. นางสมฤทธิ์ อุนจันทรแ โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28304. นางสาคร บญุบรูา โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28305. นางอุทมุพร รวบยอด โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28306. นางสาวสิริพนัธุแ โฆษติวรกิจกุล โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28307. นางกฤชวรรณ วงศแฟู โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28308. นางกันยา เทพแกว โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28309. นางกุลธดิา รัศมี โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28310. นางคณิตฐา เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28311. นางจินตนา จากยางโทน โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28312. นางจิราภรณแ เผือกพวง โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28313. นางฉวพีรรณ พนัธุแทอง โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28314. นางชนกนันทแ วไิลวทิยแ โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28315. นางชื่นจิตตแ สรรคพงษแ โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28316. นางณัฐชนก อองจริต โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28317. นางธนกร สายบวั โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28318. นางนันทาศิริ สืบสายออน โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28319. นางนัยณา เอี่ยมสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28320. นางประภาศรี รักษแการรุงเรือง โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28321. นางพชัรินทรแ เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28322. นางวรรณภา ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28323. นางวนัทนียแ พมิพแโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28324. นางศรีสมบติั ปิๆนประทปี โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28325. นางสุชิรา ธญัธนกุล โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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28326. นางสุรินทรแ สมศรี โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28327. นางสุรียแพร แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28328. นายสุรชัย บญุดา โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28329. วาทีร่อยตรีนพดล มูลแกน โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28330. นางพรรณทวิา เกิดชา โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28331. วาที่รอยตรีนพิฒันแ พวงพรอม โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28332. นางเกณิกา ปรีชาพฒันา โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28333. นางเจียรนัย วฒันากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28334. นางชนิดา หรุนมาบแค โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28335. นางณัฎฐิกา พุมเกตุ โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28336. นางณัฐกาญจนแ กาญจนนาภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28337. นางบวัทอง สมภาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28338. นางปยิะนุช อินทรสุนทร โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28339. นางพกิุล เขาแทน โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28340. นางวลัยทพิยแ พนัธนุิตยแ โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28341. นางวนัวสิาขแ นวลแกว โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28342. นางสมควร สินเส็ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28343. นางสาวดวงใจ อาบสา โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28344. นางสาวนงเยาวแ ตุมทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28345. นางสาวพิมพแสุดา พุมอยู โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28346. นางสาวรัชนี เกษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28347. นางสาววนิดา มารศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28348. นางสาวสายสุดา สิทธิ โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28349. นางสาวสุนิสา เถลิงศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28350. นางสาวสุพตัรา ฮุยเกี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28351. นางสุภคักาญจนแ บญุแท โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28352. นางสุวรรณ จวบมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28353. นางเสริมศรี เอี่ยมสงา โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28354. นางอังคณา เพชรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28355. นางอัชรีพร วงษแจําปา โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28356. นางอําไพ เงินแจง โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28357. นางอุษณียแ พุมอยู โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28358. นายปริุมพฒันแ เพิ่มพรปยิะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28359. นายวรีะ เพชรคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28360. นางกณพา กรัดภบิาล วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28361. นางปวนัรัตนแ วะราหล วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28362. นางสาวพรวนา สกุลเฮง วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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28363. นางสาวสลิลทิพยแ คนหลัก วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28364. นางสุวนิ มณีเสวตรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28365. นางอุบลวรรณ สังขแนวล วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28366. นายมานพ เจริญสะอาด วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28367. นายวทิยากร สังวาลยแวงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28368. นายวรีะศักด์ิ โพธิท์อง วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพษิณุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28369. นายประสบสุข ดีอินทรแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28370. นางสุภาพร อินทรแทอง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

28371. นางทองพนู จุลพนัธแ โรงเรียนคุรุประชาชนูทศิ(วนัครู๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28372. นางวาริชา วริบตุรแ โรงเรียนคุรุประชาชนูทศิ(วนัครู๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28373. นางวรรณภา ยางนอก โรงเรียนชุมชน ๑๒ ทาตาลประชาสฤษฏแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28374. นางสาวเนาวรัตนแ สรอยนุม โรงเรียนชุมชน ๑๒ ทาตาลประชาสฤษฏแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28375. นางสาวสาล่ี สืบสายออน โรงเรียนชุมชน ๑๒ ทาตาลประชาสฤษฏแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28376. นางสาวสุวรรณะ ประมาณ โรงเรียนชุมชน ๑๒ ทาตาลประชาสฤษฏแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28377. นางณัฐพร บริรักษแ โรงเรียนชุมชน ๑๕ บานเนินสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28378. นางสาววไิลรัตนแ บญุเพง็ โรงเรียนชุมชน ๑๕ บานเนินสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28379. นายพรสรรคแ บญุดา โรงเรียนชุมชน ๑๕ บานเนินสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28380. นายชัชวนิทรแ สิงหแสูถ้ํา โรงเรียนชุมชน ๑๕ บานเนินสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28381. นายนิพนธแ พลูนุช โรงเรียนชุมชน ๑๕ บานเนินสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28382. นางสาวประภาพร บญุธรรม โรงเรียนชุมชน ๒ บานกกไมแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28383. นางเกตมณี นาวรีะ โรงเรียนชุมชนบานไทรยอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28384. นางไพเราะ จันทรแเพญ็ โรงเรียนชุมชนบานไทรยอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28385. นางสาววชิุดา บญุชู โรงเรียนชุมชนบานไทรยอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28386. นางสาวสุดสวาท จรูญพนัธุแฐิติกุล โรงเรียนชุมชนบานไทรยอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28387. นางสุมาลี คุณณารักษแ โรงเรียนชุมชนบานไทรยอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28388. นางสาวศศิธร แสนยศ โรงเรียนธรีบญัชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28389. นายอารียแ ล้ิมตระกูล โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28390. นางดวงใจ แรงกสิวทิยแ โรงเรียนบานแกงสฤษด์ิเสนาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28391. นางวลีภรณแ อาสนาชัย โรงเรียนบานแกงสฤษด์ิเสนาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28392. นางสุนียแรัตนแ ทองปากน้ํา โรงเรียนบานแกงสฤษด์ิเสนาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28393. นายบนัลือศักด์ิ เกตุศรีบริุนทรแ โรงเรียนบานแกงสฤษด์ิเสนาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28394. นายจรูญ เชยลอมขํา โรงเรียนบานเขาดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28395. นางสาวนุจรี สุภสุีทธิ์ โรงเรียนบานเขานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28396. นางสาวมานิตา ฤทธิเ์ดช โรงเรียนบานเขานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28397. นายทวิา ใยบวัเทศ โรงเรียนบานเขานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28398. นางมณี สังขแทอง โรงเรียนบานเขาสมอแคลง(ร้ิวศิริวฒันแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28399. นางลมัย เรืองสุกใส โรงเรียนบานเขาสมอแคลง(ร้ิวศิริวฒันแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
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28400. นายจุมพล ไทรนอย โรงเรียนบานเขาสมอแคลง(ร้ิวศิริวฒันแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28401. นายสุชาติ เมืองพรวน โรงเรียนบานเขาสมอแคลง(ร้ิวศิริวฒันแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28402. นางสมจิตร พวงนอย โรงเรียนบานคลองเปๅด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28403. นายเฉวก หาญสําเภา โรงเรียนบานคลองเปๅด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28404. นางณีรนุช คงเทศนแ โรงเรียนบานคลองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28405. นางปฏญิญา เครือษา โรงเรียนบานคลองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28406. นางสาวกอบกุล แสงสวาง โรงเรียนบานคลองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28407. นายบนัดาล ดานไชยกูล โรงเรียนบานคลองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28408. นางกญัณิชานนัทแ ขวญัทองพศุิทธแ โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28409. นางกุลนาถ อัจฉริยะสงคราม โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28410. นางจิราพร เมืองอินทรแ โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28411. นางรมเกลา ประทศิ โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28412. นางลมัย เงินเรียน โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28413. นางสุกัญญา ศรีกรณียกิจ โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28414. นางสุรภา คงเชื้อสาย โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28415. นายรุตต์ิ สมบญุมี โรงเรียนบานเจริญผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28416. นางจารุณี ตรงตอกิจ โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28417. นางพรศิริ ขวญัทอง โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28418. นางสาวณิชกานตแ คําน้ําปาด โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28419. นางสาวสายใจ สิงหแหะ โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28420. นายไพรทลู ปใ็นแสง โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28421. นายเย็น ขวญัทอง โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28422. นายศุภกิตติ ศักด์ิประเสริฐ โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28423. นายสมคิด แกวชมภู โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28424. นายประดิษฐแ ยอมครบรีุ โรงเรียนบานชมภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28425. นางประมวล อวมวงษแ โรงเรียนบานซําตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28426. นายปิๆน คําหมู โรงเรียนบานซําเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28427. นายวทิยา อัจฉริยะสงคราม โรงเรียนบานซําหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28428. นายแสวง นันตะนะ โรงเรียนบานดงพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28429. นางอินทริา เหลาเกล้ียง โรงเรียนบานดินทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28430. นายภญิโญ สุขขํา โรงเรียนบานดินทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28431. นางสาวณัฐพร มิ่งเชื้อ โรงเรียนบานตอเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28432. นายพมิลศักด์ิ รัตนไพบลูยแ โรงเรียนบานถ้ําเตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28433. นางขวญัมนัส พรมเถื่อน โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28434. นางพรภริมยแ มีศิลารัตนแ โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28435. นางพกิุล เกษาพร โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28436. นางศิริพร พรหมณี โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
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28437. นางสาวอัญชนา คุณประสาท โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28438. นางสุดาภรณแ บญุประสพ โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28439. นางลัคณา ทองแจม โรงเรียนบานทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28440. นายจรูญ อ่ําสิงหแ โรงเรียนบานทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28441. นายยงยุทธ พฒุฟใก โรงเรียนบานทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28442. นายธรีวฒิุ ชอลําดวน โรงเรียนบานทายาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28443. นางณัชชา ไชยวเิศษ โรงเรียนบานทุงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28444. นายประภาษ พฤกษะวนั โรงเรียนบานทุงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28445. นางกันทมิา อัมรนันทแ โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28446. นางกชวมิล ไชยะโสดา โรงเรียนบานทุงเอี้ยงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28447. วาที่รอยตรีหญิงอญัชลี จันประตูมอญ โรงเรียนบานทุงเอี้ยงสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28448. นางวนัวสิาขแ อินวเิชียร โรงเรียนบานไทรดงยั้ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28449. นางสาวสายันตแ แปดทศิ โรงเรียนบานไทรดงยั้ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28450. นายวชัระ อินวเิชียร โรงเรียนบานไทรดงยั้ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28451. นางธนพร กอนทอง โรงเรียนบานนอยซุมขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28452. นางละเอียด สุวรรณนาบรูณแ โรงเรียนบานนอยซุมขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28453. นางสาคร คลายพรอม โรงเรียนบานนอยซุมขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28454. นางสาวลักขณา สรอยส้ัน โรงเรียนบานนอยซุมขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28455. นางอัจฉรา อิ้มทบั โรงเรียนบานนอยซุมขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28456. นายมานพ อินต฿ะขิน โรงเรียนบานนอยซุมขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28457. นายสุรกิต ศรีคํา โรงเรียนบานนอยซุมขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28458. นางบรัูสกร สกุลมา โรงเรียนบานน้ําปาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28459. นางสาวล่ัน เลิศชาญ โรงเรียนบานน้ําปาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28460. นางพดัดาว พทิกัษแโสภณ โรงเรียนบานน้ําพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28461. นางรุจิเรข ปรีชาวนา โรงเรียนบานน้ําพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28462. นางสาวยุพนิ ชื่นอารมณแ โรงเรียนบานน้ําพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28463. นายอภนิันทแ ทองรัตนแ โรงเรียนบานน้ําพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28464. นางอินทริา เขียนสุข โรงเรียนบานเนินดินราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28465. นางภทัทยิา ทองพงษแเนียม โรงเรียนบานเนินดินราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28466. นางสุพนัทรแ สุขขํา โรงเรียนบานเนินทองราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28467. นายเวช เชื้อบญุมี โรงเรียนบานเนินทองราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28468. นางเกษมศรี รุณไชย โรงเรียนบานเนินมะปราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28469. นางธนพร อินทรแกําแพง โรงเรียนบานเนินมะปราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28470. นางวมิล ทองอินทรแ โรงเรียนบานเนินมะปราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28471. นางสาวนันทวนั จันทรแกล่ิน โรงเรียนบานเนินมะปราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28472. นายประพทุธ ยอดสุวรรณแ โรงเรียนบานเนินมะปราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28473. นายอุกฤษฏแ ยศปใญญา โรงเรียนบานเนินมะปราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
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28474. นางเข็มทอง สันคพงษแ โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28475. นางจรูญ พลูประดิษฐแ โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28476. นางธดิารัตนแ ขําสาธร โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28477. นางพรรณี มาดิษฐแ โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28478. นางวาสนา สีหะอําไพ โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28479. นางสาวสมประสงคแ แสรแสุวรรณ โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28480. นางอุไร เนตรแสงศรี โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28481. นายไพฑูรยแ สีหะอําไพ โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28482. นางประไพ คงนุน โรงเรียนบานบงึพราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28483. นางสมจิต ร่ืนสําราญ โรงเรียนบานบงึพราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28484. นางสาวยาใจ ล้ิมตระกูล โรงเรียนบานบงึพราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28485. นางกรรณิกา โพธิท์อง โรงเรียนบานปาุมะกรูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28486. นางสาวกษริา นิจันทรแดา โรงเรียนบานโปงุปะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28487. นายพฑุฒิพงษแ เพชรรัตนแ โรงเรียนบานโปงุปะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28488. นางธญัญรัตนแ อิ่มเกิด โรงเรียนบานผาทาพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28489. นางสกาวรัตนแ บญุศิลป โรงเรียนบานผาทาพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28490. นางสาวสายฝน ประเสริฐ โรงเรียนบานผาทาพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28491. นางอารียแ ออนจงไกร โรงเรียนบานผาทาพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28492. นายบรรดิษฐแ มวงออง โรงเรียนบานผาทาพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28493. นายประสบชัย ออนจงไกร โรงเรียนบานผาทาพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28494. นายวชัรินทรแ ปราบอินทรแ โรงเรียนบานผาทาพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28495. นางสาวศิวพร ตระกูลทพิยแ โรงเรียนบานพฒันาดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28496. นายประทวน พมิพแพก โรงเรียนบานพฒันาดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28497. นายพชิิต ตรงตอกิจ โรงเรียนบานพฒันาดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28498. นางสาวเพญ็ประภา ณ ลําปาง โรงเรียนบานพกุระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28499. นางสาวสมคิด บญุยอ โรงเรียนบานพกุระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28500. นายอํานวย แดงโสภณ โรงเรียนบานพกุระโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28501. นางสายฝน พึ่งวนั โรงเรียนบานมวงหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28502. นางสาล่ี ศรีชู โรงเรียนบานมวงหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28503. นางสุวรินทรแ พฤกษะวนั โรงเรียนบานมวงหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28504. นางเติมทพิยแ ผิวงาม โรงเรียนบานแมระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28505. นางอัญชลี อวสานะพนัธุแ โรงเรียนบานแมระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28506. นายธรีะชัย สนิทภริมยแ โรงเรียนบานแมระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28507. นางกาญจนา จําเนียรการ โรงเรียนบานลําภาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28508. นายวรัิตนแ ทดัชอมวง โรงเรียนบานลําภาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28509. นางเบญจวรรณ อินเที่ยง โรงเรียนบานวงัขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28510. นายสนิท ทองดอนแอ โรงเรียนบานวงัขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
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28511. นายไตรภพ สุเมรุไหว โรงเรียนบานวงัขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28512. นางอมรรัตนแ ขันมณี โรงเรียนบานวงัดินสอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28513. นางณัฐธดิา แสนบญุเลิง โรงเรียนบานวงัดินเหนียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28514. นางกัลยา มีแทง โรงเรียนบานวงัพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28515. นางณิชานันทนแ คงสัมมา โรงเรียนบานวงัพรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28516. นางสาวปวริศา จันทรแขํา โรงเรียนบานวงัโพรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28517. นางสาวพชัรี บญุนาคแยม โรงเรียนบานวงัยาง(ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28518. นางสาวศิริขวญั นวลจําปา โรงเรียนบานวงัยาง(ราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28519. นางทพิวรรณ เบาทอง โรงเรียนบานวงัสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28520. นางอุทมุพร เต็งคิว โรงเรียนบานวงัสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28521. นางจันทมิา เพช็รแดอนทอง โรงเรียนบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28522. นางพมิลพรรณ โรงคํา โรงเรียนบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28523. นางศิวลัย สาริการินทรแ โรงเรียนบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28524. นายจตุพล ทวศัีกด์ิสิงหแ โรงเรียนบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28525. นายปใญญา นุชรุงเรือง โรงเรียนบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28526. นางคนึงนิตยแ ยอดนวล โรงเรียนบานหนองกลด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28527. นางยุพนิ ชมเชย โรงเรียนบานหนองกลด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28528. นางอัจฉรา มีนกําจรเดช โรงเรียนบานหนองกลด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28529. นางสาววลัิยพร จันทะคูณ โรงเรียนบานหนองขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28530. นายสาธติ ธนสัมบนันแ โรงเรียนบานหนองขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28531. นางเจริญศรี ปใ็นกลํ่า โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28532. นางบญุศรี จันประตูมอญ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28533. นางอรพนิ สุวรรณทะ โรงเรียนบานหนองพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28534. นางอรภา อุทธจักร โรงเรียนบานหนองพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28535. นายภทัรพร วรศรีหรัิญ โรงเรียนบานหนองพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28536. นายพทรียศักด์ิ บญุธรรม โรงเรียนบานหวยบอทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28537. นายณรัฐธร ชื่นใจชน โรงเรียนบานหวยบอทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28538. นางจารุวรรณ สายนอย โรงเรียนบานใหมชัยเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28539. นางสายพณิ ภมุมา โรงเรียนบานใหมชัยเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28540. นายธวชัชัย บญุญา โรงเรียนบานใหมชัยเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28541. นางจริยา แกวเปี็ย โรงเรียนบานใหมทองประเสริฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28542. นางยุพนิ บญุเสริมคณิต โรงเรียนบานใหมทองประเสริฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28543. นางสาวเมธนันตแ จันทรแอน โรงเรียนบานใหมพนมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28544. นางชลฤธี อุดแกว โรงเรียนบานใหมไพรมณี มิตรภาพ ๑๑๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28545. นางณิชลิตา เมาลิกุล โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28546. นางนันทนิี สีหะวงษแ โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28547. นางพลูศรี เรืองศรี โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
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28548. นางเพญ็พรรณ ดวงสุรินทรแ โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28549. นางสังวาลยแ คํายอด โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28550. นางสาวรัตนา คําสวสัด์ิ โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28551. นางสํารวย ทองสุก โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28552. นางสุกัญญา จักรแกว โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28553. นายปรีชา อิ้มแตง โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28554. นางสาวยุพนิ สุมประดิษฐแ โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28555. นางปใฐมาภรณแ แสงโรจนแ โรงเรียนประชาสรรคแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28556. นายอดุลยแ แสงโรจนแ โรงเรียนประชาสรรคแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28557. นางนงนุช ศรีละออ โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28558. นางพชัราภรณแ สรอยพชัรกุล โรงเรียนปาุไมอุทศิ ๖ (คายลูกเสือแกงซอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28559. นางวภิาดา โฉมคํา โรงเรียนปาุไมอุทศิ ๖ (คายลูกเสือแกงซอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28560. นางสาวพรทพิยแ ศิริวฒันธานี โรงเรียนปาุไมอุทศิ ๖ (คายลูกเสือแกงซอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28561. นางทตันา พทุธรักษแ โรงเรียนพณิพลราษฎรแ ต้ังตรงจิตร ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28562. นางลัดดา บญุรอด โรงเรียนพณิพลราษฎรแ ต้ังตรงจิตร ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28563. นางวไิลรัตนแ จิตตแภกัดี โรงเรียนพณิพลราษฎรแ ต้ังตรงจิตร ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28564. นางสวภาวแ คุมสุพรรณ โรงเรียนพณิพลราษฎรแ ต้ังตรงจิตร ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28565. นางสาวประภาพร ศิริสกุลวฒันาพร โรงเรียนพณิพลราษฎรแ ต้ังตรงจิตร ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28566. นางสุภาพร สุริยะลังกา โรงเรียนพณิพลราษฎรแ ต้ังตรงจิตร ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28567. นางไสว ศรีเกษ โรงเรียนพณิพลราษฎรแ ต้ังตรงจิตร ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28568. นายสมชาย เหล็กขํา โรงเรียนพณิพลราษฎรแ ต้ังตรงจิตร ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28569. นายเสกสรรคแ ทองศรี โรงเรียนพณิพลราษฎรแ ต้ังตรงจิตร ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28570. นางสาวรุงรัตนแ สีนาเมือง โรงเรียนรักไทยรมเกลาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28571. นายเฉลิมชัย เมืองเขียว โรงเรียนรักไทยรมเกลาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28572. นายกร เลือกหา โรงเรียนรักไทยรมเกลาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28573. นางปวติรา บญุเรือง โรงเรียนรัฐราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28574. นางปใจจิมา มะลิสุวรรณ โรงเรียนรัฐราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28575. นางสาววจิิตรพร สวนเอก โรงเรียนรัฐราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28576. นางรัตนา ขุนมธรุส โรงเรียนราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28577. นายเกษม อนคูเมือง โรงเรียนราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28578. นางภทัรวรรณ บญุทวี โรงเรียนราษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28579. นางศรีจันทรแ มั่นชาวนา โรงเรียนราษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28580. นางสาวจุฑาทิพยแ ทบัทอง โรงเรียนราษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28581. นางสาวอุไร คําสุกดี โรงเรียนราษฎรแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28582. นางดลใจ มากทรัพยแ โรงเรียนวดักรุงศรีเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28583. นางวรียแ เจริญชนมแ โรงเรียนวดักรุงศรีเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28584. นางถวลิ ต฿ะวนั โรงเรียนวดัโคกสลุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
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28585. นายบญุสง ต฿ะวนั โรงเรียนวดัโคกสลุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28586. นายสวสัด์ิ ผาสุข โรงเรียนวดัไชยนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28587. นางสาววนิดา นาคออง โรงเรียนวดัไชยนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28588. นายพริิยะ จันทรา โรงเรียนวดัดงขอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28589. นางสาวสาคร หนิต้ัง โรงเรียนวดัดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28590. นางสาวประไพพัชรแ ดีอ่ํา โรงเรียนวดัตายม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28591. นางวภิาดา กําบงัภยั โรงเรียนวดัทางลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28592. นางสําอางคแ ประสาทชัย โรงเรียนวดัทางลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28593. นางกิติมา เรในไพร โรงเรียนวดัทาหมื่นราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28594. นางกุลฌา เขียวดอกนอย โรงเรียนวดัทาหมื่นราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28595. นางจรัมพร วงศแทรัพยแอิน โรงเรียนวดัทาหมื่นราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28596. นางดาวลอย ครุฑอินทรแ โรงเรียนวดัทาหมื่นราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28597. นางนันทวรรณ แซดาน โรงเรียนวดัทาหมื่นราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28598. นางลักคณา เพช็รกลา โรงเรียนวดัทาหมื่นราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28599. นางศิริวรรณ จิตรมะโน โรงเรียนวดัทาหมื่นราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28600. นางสุคนธแ เหมะ โรงเรียนวดัทาหมื่นราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28601. นางนุชนาถ บวัอาจ โรงเรียนวดับางกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28602. นางลําพงึ พรหมมา โรงเรียนวดับางกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28603. นางพงษแศิริ รักการศิลป โรงเรียนวดัปลวกงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28604. นางสุดใจ ออนหอม โรงเรียนวดัปลวกงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28605. นางสุภา จําเนียรการ โรงเรียนวดัปลวกงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28606. นายบญัชา บญุธรรม โรงเรียนวดัปลวกงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28607. นายบญุยง ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวดัปลวกงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28608. นางพชิญา สังขแเงิน โรงเรียนวดัพนัชาลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28609. นางฐิติกุล เพง็สลุด โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28610. นางนาฏยา วงษแพนัธแ โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28611. นางพศิมัย เสือเดช โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28612. นางวาสนา มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28613. นายสิทธชิัย ราวลิ โรงเรียนวดัราษฎรแสโมสร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28614. นางทศพร ทวมทอง โรงเรียนวดัสุพรรณพนมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28615. นางปริศนา แยมวตัร โรงเรียนวดัสุพรรณพนมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28616. นางวาสนา สวยสม โรงเรียนวดัสุพรรณพนมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28617. นายอดิศักด์ิ เหมะ โรงเรียนวดัสุพรรณพนมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28618. นายพฤษภา แกวภู โรงเรียนวดัสุพรรณพนมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28619. นางรัตนา พฤกษะวนั โรงเรียนสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28620. นายคํารบ เขียวดอกนอย โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28621. นายประมวล วงันอย โรงเรียนหวยพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
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28622. นายธรีวฒันแ ถาวรโชติ โรงเรียนหวัเขาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28623. นางจินตนา กาวจิันทรแ โรงเรียนองคแการอุตสากรรมปาุไม ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28624. นางบรรจง อินตา โรงเรียนองคแการอุตสากรรมปาุไม ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28625. นางเบญจวรรณ วงศแสารัตนแ โรงเรียนองคแการอุตสากรรมปาุไม ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28626. นางประเทอืง อินชาวนา โรงเรียนองคแการอุตสากรรมปาุไม ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28627. นางพศิมัย แยมขยาย โรงเรียนองคแการอุตสากรรมปาุไม ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28628. นายชัชวาลยแ ออนสี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28629. นายพลทวชิ บวัชุม สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28630. นายสัญญา จันทรังษี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28631. นายสุพล จันต฿ะคาด สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28632. นางธญัพร ภมุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28633. นางนฤมล จันทรแฉาย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28634. นางสรัญญา แสงชัย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๒

28635. นางจันทรแแรม สืบสายออน ชุมชนวดัยานขาด(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28636. นางจิราภรณแ อินทบัทมิ ชุมชนวดัยานขาด(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28637. นางมนตรา ศรีภริมณแ ชุมชนวดัยานขาด(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28638. นางสาวสมบติั ทองสุข ชุมชนวดัยานขาด(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28639. นายเสนหแ อินทบัทมิ ชุมชนวดัยานขาด(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28640. นายอดุลยแ ยิ่งธนาทร ชุมชนวดัยานขาด(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28641. นางเกศดา หงษแทอง ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28642. นางสาวกัลยแสุดา หงษแทอง ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28643. นางสาวพิมพแพันธุแ สิงหแโต ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28644. นางสาวรัตนาภรณแ ธรรมมา ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28645. นางสาวสมรัตนแ เพช็รบญุมี ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28646. นางสาวอรัญญา นุชเทยีม ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28647. นายกิตติพงษแ เขียววลัิย ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28648. นายคํารณ ทองอยู ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28649. นายภาณุพงษแ สุขสันติ ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28650. นายสถาพร ธงชัย ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28651. นายสถิรพร เชาวนแชัย ญาณนเรศวแรพฒันาพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28652. นางเนาวรัตนแ ดอนแผว โรงเรียนกัลยาณิวฒันา ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28653. นางภาวนิี พรหมแดน โรงเรียนกัลยาณิวฒันา ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28654. นางสาวสิริกันยา พมิเสน โรงเรียนกัลยาณิวฒันา ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28655. นางสาวสุภาพรรณ เอมสมบญุ โรงเรียนกัลยาณิวฒันา ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28656. นายสิทธโิชค พรหมแดน โรงเรียนกัลยาณิวฒันา ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28657. นายทนันชัย อินทนาชัย โรงเรียนกัลยาณิวฒันา ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28658. นางสาวพชัฎา จันทรแกมล โรงเรียนเกษตรสุขราฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
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28659. นางหฤทยั นวลศรี โรงเรียนเกษตรสุขราฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28660. สมจิตร รอดเรือง โรงเรียนเกษตรสุขราฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28661. นางกัณฑิมา เสือจอย โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28662. นางกัลยรัตนแ มวงดี โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28663. นางเฉลิม อินจําปา โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28664. นางธดิา ศรีปใจฉิม โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28665. นางบญุรักษา ชูศรี โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28666. นางปนัดดา คงเกตุ โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28667. นางพมิพแสิริ โทนธนู โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28668. นางสมปอง โพธิศ์รี โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28669. นางสาวจุรียแพร คงจันทรแ โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28670. นางสาวเพิ่มศรี แยมเสมอ โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28671. นางสุรียแ พลอยเจริญ โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28672. นายชลอ ไทยนา โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28673. นายพรเทพ รุงนวเพช็ร โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28674. นายชัยรัชตแ ไมตรีจิตรแ โรงเรียนแกงบานยางปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28675. นางธนิดา รอดโพธิ์ โรงเรียนชุมชน ๘ ราษฎรแอุทศิพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28676. นางมนัสนันทแ โสภา โรงเรียนชุมชน ๘ ราษฎรแอุทศิพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28677. นางวนัทนียแ คงสัตรา โรงเรียนชุมชน ๘ ราษฎรแอุทศิพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28678. นางรัชฎา สนใจ โรงเรียนชุมชนบานทางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28679. นางสมพศิ ตระกูลบริรักษแ โรงเรียนชุมชนบานทางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28680. นางสาวอรสา บณุพฒันศักด์ิ โรงเรียนชุมชนบานทางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28681. นายไพรัตนแ ฟใกคง โรงเรียนชุมชนบานทางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28682. นายไพรสันต์ิ จันทรแสุริยแ โรงเรียนชุมชนบานทางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28683. นางสาวชญานษิฐแ กาใจตรง โรงเรียนชุมชนวดับานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28684. นางสาวสมร ทองวฒันแ โรงเรียนชุมชนวดับานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28685. นางนงคราญ การเกษตร โรงเรียนทบัยายเชียงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28686. นางเพญ็พรรณ สังขรุจนแ โรงเรียนทบัยายเชียงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28687. นางสนธยา คํานนทแ โรงเรียนทาสะแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28688. นางจารุวรรณ เทยีนยาณี โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28689. นางนพรัตนแ ทองคําพงษแ โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28690. นางนวรัตนแ ขํามี โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28691. นางนวลใย สามงามมี โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28692. นางนันทนา ศรีชมภู โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28693. นางมาลี แกวปอูงปก โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28694. นางศิริพร เปรูอด โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28695. นางสาวทรรศนียแ บญุแจง โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
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28696. นางสาวเบญจพร ผลมา โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28697. นางสาวระพพีรรณ สุทธายศ โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28698. นางสาวอรัญญา เอี่ยมทศันแ โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28699. นางสุดารัตนแ ธรรมชัย โรงเรียนนครไทยวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28700. นางละเอียด ทบัทมิเกิด โรงเรียนน้ําภาคน้ําย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28701. นางสาวสุพฒันา จันทะคุณ โรงเรียนน้ําภาคน้ําย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28702. นางบญุรัตนแ รังแกว โรงเรียนบางยางพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28703. นายนิรันตแ ทองสรวง โรงเรียนบางยางพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28704. นางสาววนัเพญ็ สุวรรณผู โรงเรียนบานแกงคันนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28705. นายบรรเจิด สาลี โรงเรียนบานแกงเจ็ดแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28706. นางสาวรัตติกาล โพธปิระสาท โรงเรียนบานแกงหวาแกงไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28707. นายเอกศักด์ิ ทองรัตนแ โรงเรียนบานเข็กใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28708. นางสําราญ เจียมประเสริฐ โรงเรียนบานคลองทําเนียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28709. นายเกษม นิ่มกลัด โรงเรียนบานชาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28710. นางศิริลักษณแ แมงมา โรงเรียนบานทาหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28711. นายจารึก อุนไพร โรงเรียนบานนาไกเขี่ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28712. นางคะนึงพชิญแ บายันตแ โรงเรียนบานนาคลาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28713. นายเอนก บายันตแ โรงเรียนบานนาคลาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28714. นายสุรัตนแ จันทะคุณ โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28715. นายปรีดา จันทะคุณ โรงเรียนบานนาแฝก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28716. นางกรรณิการแ รอดเรือง โรงเรียนบานนาโพธิน์าจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28717. นายสําเภา ดีธงทอง โรงเรียนบานนาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28718. นายเสนหแ สีเหลืองออน โรงเรียนบานนาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28719. นางเดือนเพญ็ อินทรแหนอง โรงเรียนบานนาลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28720. นางบษุบา คําวงัจันทรแ โรงเรียนบานนาลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28721. นางสาวชนญัชิดา ทองบู โรงเรียนบานนาลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28722. นางสาวศนิ วงศแอนันตแ โรงเรียนบานนาลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28723. นางธญํญาธร ควรสมบติั โรงเรียนบานน้ําพริก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28724. นางระนอง จันทรแดี โรงเรียนบานน้ําพริก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28725. นางสุภาพ สุทธิ โรงเรียนบานน้ําพริก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28726. นายบญุสง ตุนเงิน โรงเรียนบานน้ําพริก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28727. นางใฝุฝใน เมืองพระฝาง โรงเรียนบานน้ําลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28728. นางภทัรนิษฐแ ทมิอน โรงเรียนบานน้ําหกัศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28729. นางสนม ชุมสายญาติ โรงเรียนบานน้ําหกัศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28730. นายปใญญา จันทรแรักษแ โรงเรียนบานน้ําหกัศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28731. นายสมศักด์ิ คุมพงษแ โรงเรียนบานน้ําหกัศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28732. นางภคพร รัตนวราภรณแ โรงเรียนบานเนินมะคึด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
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28733. นางสาวนงนุช พนัธลีุ โรงเรียนบานเนินมะคึด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28734. นายสิงหแเพชร สุทธิ โรงเรียนบานบุงตารอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28735. นางอัชลี จันทรแทอง โรงเรียนบานบุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28736. นางสาวพชรกมล คําไวยแ โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28737. นางประมวล ธรรมะ โรงเรียนบานปาุสัก(ทศพลอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28738. นางเพญ็สินี สุขขี โรงเรียนบานปาุสัก(ทศพลอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28739. นางวาสนา ธรีะเพญ็แสง โรงเรียนบานปาุสัก(ทศพลอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28740. นางสมจิตรแ คํารักษแ โรงเรียนบานปาุสัก(ทศพลอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28741. นางสาวพจมาลยแ แมดี โรงเรียนบานปาุสัก(ทศพลอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28742. นางสาววารีรัตนแ ยาสุด โรงเรียนบานปาุสัก(ทศพลอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28743. นายสําเนา ยาสุด โรงเรียนบานปาุสัก(ทศพลอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28744. นางมนวภิา จันทตูานนทแ โรงเรียนบานพราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28745. นางรุงลดายแ ทองนาคปาน โรงเรียนบานพราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28746. นางจริยา ออนผาด โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28747. นางปราณีต ศิริเดช โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28748. นางไพบรูณแ ทบัจีน โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28749. นางมยุรี พลูโห โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28750. นางรัตนา งามสม โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28751. นางวาสนา ทมุเพชร โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28752. นางสถิตยแ เนียมใบ โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28753. นางสาวกมลลักษณแ อุดแบน โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28754. นางสาวประภาศรี เกตุดี โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28755. นางสีนวล ฟใๆนคุม โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28756. นางสุโรจนา ธริินทอง โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28757. นางสุวานิตยแ เถื่อนชนะ โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28758. นายจํานงคแ ฟใๆนคุม โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28759. นายวสันตแ จันแสน โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28760. นายลือศักด์ิ สิทธธิรูณแ โรงเรียนบานแยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28761. นางพฒุตาล เหล็กสิงหแ โรงเรียนบานลาดค้ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28762. นางสาวสายฝน วงกลอม โรงเรียนบานลาดค้ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28763. นายอภยั สุทธิ โรงเรียนบานลาดค้ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28764. นางวนิดา พงษแธรรม โรงเรียนบานวดัโบสถแ(บํารุงวฒิุวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28765. นายสุรศักด์ิ พงษแธรรม โรงเรียนบานวดัโบสถแ(บํารุงวฒิุวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28766. นางสาววจิิตรา ฟใกคง โรงเรียนบานหนองกระบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28767. นางกมณมาศ มีสุขโข โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28768. นางจินตนา ไตรเพิ่ม โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28769. นางธาริณี คงปในนา โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
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28770. นางบณุฑริกา รัตนกุล โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28771. นางเพญ็ศรี พลูศิลป โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28772. นางลําพนู วงักาวรรณแ โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28773. นางศศิธร โพธิค์ง โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28774. นางสาวทศันียแ พทุธวงษแ โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28775. นางสาวระววิรรณ อุนไพร โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28776. นางอนุสรณแ ชูประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28777. นายนภสินธุแ โพธิป์ลัด โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28778. นายปริญญา กิติอาษา โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28779. นายสัมพนัธแ จําปา โรงเรียนบานหนองกะทาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28780. นายถวลิ สระทองตัน โรงเรียนบานหนองขาหยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28781. นางนงนุช ธแิปง โรงเรียนบานหนองน้ําสราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28782. นางสดศรี อินทํา โรงเรียนบานหนองน้ําสราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28783. นางเกศรินทรแ เอี่ยมชม โรงเรียนบานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28784. นางนวลพรรณ เนียมนก โรงเรียนบานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28785. นางพนัธแทพิยแ ดีเนียม โรงเรียนบานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28786. นางรําพนิ แตงอ่ํา โรงเรียนบานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28787. นางอมรา แดงโสภณ โรงเรียนบานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28788. นายนิยม ขําชาง โรงเรียนบานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28789. นางฉัตรเพญ็ตา จิรโรจนแ โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28790. นางมานิกา เอี่ยมหุน โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28791. นางสาวณภทัร จงธญัยบรูณแ โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28792. นางสาวนิษา สิมมาทนั โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28793. นางสาวศิริวรรณ จามิกร โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28794. นางสาวเสาวลักษณแ พงษแพพิฒันแ โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28795. นายนรินทรแ ดวงแดง โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28796. นางพนมรุง แพทยแไชโย โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28797. นางสาววารุพร บญุอาจ โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28798. นางสุรีรัตนแ ววิฒันภกัดี โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28799. นายเปรม ปใญญาประชุม โรงเรียนบานหลังเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28800. นางชลัมภแ ยิ้มดี โรงเรียนบานหวยเจียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28801. นางศิริวรรณ กตัญโู โรงเรียนบานหวยเจียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28802. นางสาวจันทรแขาว กันทะสอน โรงเรียนบานหวยเจียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28803. นางสาวลัดดาวัลยแ ปานมี โรงเรียนบานหวยเจียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28804. นายสุทนิ แยมเสมอ โรงเรียนบานหวยเจียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28805. นางพชัราวดี มุนเชย โรงเรียนบานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28806. นายนันทวทิยแ นนทะโคตร โรงเรียนบานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
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28807. นายสุจิน ธนะสัมบนั โรงเรียนบานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28808. นายเชิดชู แกวลบ โรงเรียนบานหวยทรายเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28809. นางสาวประดับ บญุธรรม โรงเรียนบานหวยน้ําไซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28810. นายสมปอง เกษประสิทธิ์ โรงเรียนบานหวยน้ําไซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28811. นายสุพจนแ ฟใกออน โรงเรียนบานหวยน้ําไซ สาขารองกลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28812. นางสาวอมรรัตนแ ยะรินทรแ โรงเรียนบานหวยหมากหลํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28813. คัมภรีแ ทองจันทรแ โรงเรียนบานหวยหมากหลํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28814. นางพรรณี ทองทา โรงเรียนบานหวยเฮ้ีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28815. นางเมธกิา ศรีโพธิท์อง โรงเรียนบานหวยเฮ้ีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28816. นางสาวเพญ็ศรี บริสุทธิ์ โรงเรียนบานหวยเฮ้ีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28817. นางอัญชิศฐา ผาทอง โรงเรียนบานหวยเฮ้ีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28818. นางณัฐกฤตา นาคคงคํา โรงเรียนบานหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28819. นางผองศรี สมพพิงษแ โรงเรียนบานหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28820. นางศาริณี กล่ินปาน โรงเรียนบานหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28821. นางสุปราณี นิ่มปฏพิทัธแพงศแ โรงเรียนบานหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28822. นายชอบ ดิษฐแแกว โรงเรียนมะตองประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28823. นางอุบลศรี ตุนาโปงุ โรงเรียนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28824. นางณัฐนันทแธร อินต฿ะขิน โรงเรียนราษฎรแศรัทธาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28825. นายอุดม นวมบาง โรงเรียนราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28826. นางละเอียด ทองหนู โรงเรียนวดักระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28827. นางทพิยแวรรณ หอมรส โรงเรียนวดัคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28828. นางสมพติยแ พาคํา โรงเรียนวดัคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28829. นางสาคร ครามสมอ โรงเรียนวดัคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28830. นางสาวดรุณี ดิเรกพทิกัษแ โรงเรียนวดัคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28831. นายเตือน ครามสมอ โรงเรียนวดัคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28832. นายทวี คงตาล โรงเรียนวดัคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28833. นางบงัอร ปานเกิด โรงเรียนวดัคลองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28834. นางลําแพน เกิดบํารุง โรงเรียนวดัคลองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28835. นางสาวศศิมา อูปทอง โรงเรียนวดัคลองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28836. นายภาดา เกิดอวม โรงเรียนวดัคลองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28837. นายยิ่งยงคแ อุนอารี โรงเรียนวดัคลองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28838. นายวนัชัย มั่นคง โรงเรียนวดัคลองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28839. นายสมโชค ปานเกิด โรงเรียนวดัคลองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28840. นายคํารณ อินทรแยัง โรงเรียนวดัคลองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28841. นางบรรเจิด มั่นตอการ โรงเรียนวดัคันโชง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28842. นางสายัน ภูหมี โรงเรียนวดัคันโชง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28843. นายสมาน มวงดี โรงเรียนวดัคันโชง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
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28844. นางจินดา อยูยังเกตุ โรงเรียนวดัทองโพลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28845. นางสาวบญุมา เสือทะจิตร โรงเรียนวดัทองโพลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28846. นายขจรศักด์ิ ทองศรี โรงเรียนวดัทองโพลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28847. นายดริณภกัษแ สุขหนู โรงเรียนวดัทองโพลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28848. นายสงคราม วนัแยม โรงเรียนวดัทองโพลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28849. นางฐณิชยา ผุยพงษแ โรงเรียนวดัทบัยายเชียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28850. นางทศันียแ พวงพนัธุแ โรงเรียนวดัทบัยายเชียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28851. นางภทัรวดี จงปรีเปรม โรงเรียนวดัทบัยายเชียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28852. นางสาวกาญจนา เกตุพงษแ โรงเรียนวดัทบัยายเชียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28853. นางสาวมรรจณา สามิตร โรงเรียนวดัทบัยายเชียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28854. นางลักขณา จันทรแโต โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28855. นางศิรฎา นิ่มนวล โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28856. นางสาวสุวรรณา อ่ําอําไพ โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28857. นายประจวบ บญุทวี โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28858. นางบญุทิ นวมบาง โรงเรียนวดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28859. นางอํานวย ประเสริฐศรี โรงเรียนวดัทาส่ีรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28860. นางภคัจิรา ดาเอี่ยม โรงเรียนวดัทุงตาเปร้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28861. นางเตือนใจ คงจันทรแ โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28862. นางน้ําผ้ึง สาลี โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28863. นางเพยีงพศิ ไพสีทา โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28864. นางวนัทนียแ จันทรแรัก โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28865. นางวนัเพญ็ ขียา โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28866. นางสมพศิ แทสูงเนิน โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28867. นางสาวพฒันี คุมทวม โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28868. นายจําลอง กุลคง โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28869. นายทะวาย เสือจอย โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28870. นายอํานวย เนียมนก โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28871. นายอํานาจ ตรงเจริญ โรงเรียนวดันาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28872. นายบรรพต มีเงิน โรงเรียนวดันาขุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28873. นางจําลอง เพชรทมิ โรงเรียนวดัน้ําคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28874. นางศนิสา มั่นดี โรงเรียนวดัน้ําคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28875. นางอริสา ทองรัตนแ โรงเรียนวดัน้ําคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28876. นายสมศักด์ิ ชุมกลัด โรงเรียนวดัน้ําคบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28877. นางสมปอง มุกขแดา โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28878. นางสวสัดี นิติพานิชยแ โรงเรียนวดัเมมสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28879. นางวรรณณี สุขสบาย โรงเรียนวดัยานยายประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28880. นายสันติ คํารักษแ โรงเรียนวดัวงฆอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
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28881. นางจินตนา เทพสลิด โรงเรียนวดัวงัง้ิวงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28882. นางอัจฉริยา สืบสายออน โรงเรียนวดัวงัง้ิวงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28883. นางอัมพร บญุกลา โรงเรียนวดัวงัง้ิวงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28884. นายสมจิตร เล่ือนลอย โรงเรียนวดัวงัง้ิวงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28885. นางฉลวย ศิวลัิย โรงเรียนวดัวงัมะดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28886. นางดาราวรรณ กล่ินแยม โรงเรียนวดัวงัมะดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28887. นางบญุเลิศ คุมพวง โรงเรียนวดัวงัมะดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28888. นางระวิ ขวญัแยม โรงเรียนวดัวงัมะดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28889. นางวรัญญา เงินแจง โรงเรียนวดัวงัมะดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28890. นายปรีชา หลิมเจริญ โรงเรียนวดัวงัมะดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28891. นายสมชาย กล่ินแยม โรงเรียนวดัวงัมะดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28892. นายอํานวย ยิ้มใย โรงเรียนวดัวงัมะดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28893. นายอํานาจ อวนอินทรแ โรงเรียนวดัวงัมะดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28894. นางรุงทพิยแ สิทธเิขตการ โรงเรียนวดัวงัวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28895. นางสาวณรัญญา ไทยหลอ โรงเรียนวดัวงัวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28896. นางสาววนิาพร คลายจินดา โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28897. นางสุพรรณี ชาญนาวา โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28898. นางอุบลศรี พฒันประสิทธิ์ โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28899. นายกมล คําสีสังขแ โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28900. นางจรัญญา ทองหลา โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28901. นางสาวกุลวดี จินดากุล โรงเรียนวดัสมอสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28902. นางสาวณัฐพร คงทอง โรงเรียนวดัสมอสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28903. นายสมหมาย สุขหลอ โรงเรียนวดัสมอสุวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28904. นางจรัญ บญุลอย โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28905. นางรัตนา ปานทอง โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28906. นางละเอียด หนายทอง โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28907. นางศิริรัตนแ ทพิยแเนตร โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28908. นางสาวสุพตัรา กล่ินขจร โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28909. นางสุมาลี นาคดี โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28910. นางอภญิญา แกวบานดอน โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28911. นางอุบล นิติรัตนแ โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28912. นายดา นาคดี โรงเรียนวดัสะพานหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28913. นางวาสนา ศรีอรุณ โรงเรียนวดัหนองมะคัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28914. นางสาววชัริดา ทองคําพา โรงเรียนวดัหนองมะคัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28915. นางอรพนิ ภารังกูล โรงเรียนวดัหนองมะคัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28916. นายเจริญ นาคมี โรงเรียนวดัหนองมะคัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28917. นายมารุต ทองทมุ โรงเรียนวดัหนองมะคัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
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28918. นางกุณฑลี ชัยนนถี โรงเรียนวดัหนองหนิ(วงศแวานประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28919. นางทศันียแ เทยีมศรี โรงเรียนวดัหวยด้ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28920. นางวชิิน อวนอินทรแ โรงเรียนวดัหางไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28921. นายณธกร วฒันาจรัสแสง โรงเรียนวดัหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28922. นางนิตยา เสมเจริญ โรงเรียนวดัหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28923. นางสุนันทา อินทรแเกิด โรงเรียนวทิยสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28924. นายชลนธาร ศิวปรียานุพงษแ โรงเรียนวทิยสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28925. นายมนตแสัณธแ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนวทิยสัมพนัธแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28926. นางประสิทธิ์ ขันติ โรงเรียนศรีภริมยแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28927. นางรําเพย ภศูรีเทศ โรงเรียนศรีภริมยแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28928. นายทวปี ขวญัแยม โรงเรียนศรีภริมยแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28929. นายวรีวฒันแ ศิวลัิย โรงเรียนศรีภริมยแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28930. นายรุง จันทรแทอง โรงเรียนศรีภริมยแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28931. นายประเสริฐ ทาวงษแ โรงเรียนศิริราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28932. นายกรีฑา วชิัยดิษฐแ โรงเรียนศิริราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28933. นางลาวณัยแ บญุกล่ันสอน โรงเรียนศึกษากุลบตุร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28934. นายสรศักด์ิ ฉิมศรี โรงเรียนศึกษากุลบตุร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28935. นางทศันวลี เพง็สลุด โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28936. นางประภสัสร อบเชย โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28937. นางเพชรา เพยีรทํา โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28938. นางสาวนริศรา พดุซอน โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28939. นางสาวเนาวรัตนแ บตุรเพชรรัตนแ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28940. นางสาวสุปราณี เกตุตรง โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28941. นางอนงคแนิตยแ ดีวงัทอง โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28942. นายนพดล เพง็สลุด โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28943. นายพษิณุ อินทภุติู โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28944. นายสิทธชิัย พรหมแดน โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28945. นายอนุกูล ไกรกิจราษฏรแ โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28946. นางสาวรุงนภา เพชรทอง โรงเรียนหวยปลาไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28947. นายวนัชัย เพชรทมิ โรงเรียนหวยปลาไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28948. นางผกาภรณแ พลายสังขแ สํานักงานเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28949. นางบญุสง ชูนาม สํานักงานเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28950. นางอุมาพร ปานโท สํานักงานเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28951. นายทองมา สัญญะ สํานักงานเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

28952. นางวรินธร ทองกอน โรงเรียนเขายอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28953. นางสุภาพร ทรัพยแแกวยอด โรงเรียนเขายอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28954. นางกาญจนา เตียววนากูล โรงเรียนเซนตแโยเซฟเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑
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28955. นางมยุรี หอมขจร โรงเรียนเซนตแโยเซฟเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28956. นายรุงรัตนแ สันหวงั โรงเรียนเซนตแโยเซฟเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28957. นายวริิยะ สุสุทธิ โรงเรียนเซนตแโยเซฟเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28958. นางมนัสสินี ดีประดิษฐ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๓(บานพมุวง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28959. นางวนัเพญ็ นักรบ โรงเรียนบางหอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28960. นางสมพร สีรุง โรงเรียนบานเขายอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28961. นางสาวเฟือๆงลดา นักพณิพาทยแ โรงเรียนบานเขายอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28962. นางสุรินทรแ อิสมันยี โรงเรียนบานเขายอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28963. นายไชยา จารียแ โรงเรียนบานคลองมอญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28964. นางสุภาพร จําเนียรกุล โรงเรียนบานจะโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28965. นายสมชัย จําปาเทศ โรงเรียนบานจะโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28966. นางนวลฉวี กาญจนแกีรติศักด์ิ โรงเรียนบานดอนมะขามชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28967. นายสายันตแ พชิยานุวรรต โรงเรียนบานดอนมะขามชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28968. นางศิริรัตนแ สมใจ โรงเรียนบานดอนยี่กรอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28969. นางสุวมิล มากมิตร โรงเรียนบานโตนดนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28970. นางครองสิน วรรธนะภติู โรงเรียนบานทาตะครอมิตรภาพที่ ๑๙๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28971. นางเนินศรี ปานสวย โรงเรียนบานทาตะครอมิตรภาพที่ ๑๙๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28972. นางลัดดา จํานงบตุร โรงเรียนบานทาตะครอมิตรภาพที่ ๑๙๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28973. นายสุรพล ทมิแท โรงเรียนบานทาตะครอมิตรภาพที่ ๑๙๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28974. นางชลธร สามศรีทอง โรงเรียนบานทาแรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28975. นางราตรี นาคสุข โรงเรียนบานทาแรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28976. นางวมิล กันพรอม โรงเรียนบานทาแรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28977. นางอําพรรัตนแ ดวงมาตพล โรงเรียนบานเนินรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28978. นายใจ แกวแท โรงเรียนบานเนินรัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28979. นายพ,ัฐนนทแ ธรารัตนกาญจนแ โรงเรียนบานบอโพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28980. นางบญุเล่ียม ดีอยู โรงเรียนบานบอหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28981. นางเรืองศรี บญุตัน โรงเรียนบานบางกุฬา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28982. นายอาวธุ ทศันา โรงเรียนบานบางกุฬา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28983. นางปราณี ระหวางบาน โรงเรียนบานบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28984. นางสาวครองใจ โตใหญดี โรงเรียนบานบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28985. นายธรีะ ชมชูชื่น โรงเรียนบานบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28986. นายภทัรวรรธนแ สุวรรณมณี โรงเรียนบานบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28987. นายโกศล กรีทวี โรงเรียนบานพี่เล้ียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28988. นางเกษร สังขแทอง โรงเรียนบานพี่เล้ียง(อิ่มอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28989. นางสาวสุภาภรณแ เฟืๆองสุวรรณ โรงเรียนบานพี่เล้ียง(อิ่มอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28990. นางสมหมาย เล่ือนแปนู โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28991. นางสาวปนัดดา ปิๆนทศันแ โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑
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28992. นายวรีะพงศแ สวางลาภ โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28993. นางสาวสุกัญญา ภมุรา โรงเรียนบานยางน้ํากลับเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28994. นางสาวไอยรา เย็นต้ัง โรงเรียนบานล้ินชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28995. นางสุรียแ วนัทอง โรงเรียนบานวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28996. นางชอทพิยแ อยูทอง โรงเรียนบานสระพงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28997. นางบญุเตือน แทนทรัพยแ โรงเรียนบานสระพงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28998. นางประดับ วไิลวงษแ โรงเรียนบานสระพงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

28999. นางธวลัรัตนแ พรทวทีรัพยแ โรงเรียนบานสามแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29000. นายมนูญ เพช็รรวง โรงเรียนบานสามแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29001. นางสมยงคแ ขาวสอาด โรงเรียนบานสามเรือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29002. นางอารียแ ปานนิล โรงเรียนบานสามเรือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29003. นางอัมพร นอยมหาไวย โรงเรียนบานหนองชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29004. นางอุบล ประเทอืงผล โรงเรียนบานหนองชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29005. นายกอบชัย มณีตัน โรงเรียนบานหนองชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29006. นายอรรถพล กาลนิล โรงเรียนบานหนองชุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29007. นางพมิล ฉิมฉลอง โรงเรียนบานหนองประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29008. นายสิงหแทอง พนัหล่ิง โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29009. นางจินดา อยูสุข โรงเรียนบานหนองพลับ(อินทจิตบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29010. นายพรีะพนัธุแ มะโน โรงเรียนบานหนองมะขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29011. นางวนีา ถึงโภค โรงเรียนบานหนองรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29012. นางสาวสมศรี ระกุล โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29013. นายโอภาส วงศแเวช โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29014. นางพมิพแชนก อุปชัย โรงเรียนบานเหมืองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29015. นายประภาส ชํานิศาสตรแ โรงเรียนบานเหมืองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29016. นางศิริรัตนแ ผองแผว โรงเรียนบานแหมืองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29017. นางบญุยิ่ง ไกรพงศแธรรม โรงเรียนบานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29018. นางปรียา โมสุทธิ โรงเรียนบานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29019. นางสาวนฤมล บวังาม โรงเรียนบานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29020. นางสุภา พฒันาธนสมบรูณแ โรงเรียนบานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29021. นางอุดมรัตนแ มวงคราม โรงเรียนบานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29022. นายสุชาติ ไกรพงศแธรรม โรงเรียนบานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29023. นางกนิษฐา นาถมทอง โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29024. นางกรุณรัตนแ เจริญลาภ โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29025. นางกาญจนา ปใ็นจั่น โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29026. นางกานดา ถิ่นถาน โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29027. นางขวญัฤทยั ศรีเกตุ โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29028. นางบญุเรือง เทยีนถวาย โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑
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29029. นางบณุฑริก บวัโรย โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29030. นางบบุผา เรืองศิลป โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29031. นางมุกดา ศรีสม โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29032. นางวาสนา ผลจันทรแ โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29033. นางศรัญญา อุราฤทธิ์ โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29034. นางสมบติั พวงทอง โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29035. นางสาวขวญัใจ ยินดี โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29036. นางสาวจันทรแเพ็ญ ลายสันทดั โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29037. นางสาวจําเริญ กล่ินเชย โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29038. นางสาวฐิติมา พรหมมา โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29039. นางสาวบบุผา ยอดทอง โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29040. นางสาวพณิทพิยแ มวงไทย โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29041. นางสาวมนทรัตมแ ศรีเจริญ โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29042. นางสาวเยาวลักษณแ สมบติันิมิตร โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29043. นางสาวอรอุมา เกตุมาลา โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29044. นางสุภาพร กําปใๆนทอง โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29045. นางโสภา สวางใจ โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29046. นายชัยณรงคแ ทงัเฮียง โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29047. นายณพล เจริญสิน โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29048. นายมัธยม ทองคํา โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29049. นายวรเทพ มวงไหมทอง โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29050. นางทองดี ดวงรัตนแ โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29051. นายวรีพงษแ เกษมสงคราม โรงเรียนปริยัติรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29052. นางมัทนา ทรัพยแไพบลูยแ โรงเรียนมิตรภาพ ๓๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29053. นางสาวจริยา บญุศิริ โรงเรียนมิตรภาพ ๓๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29054. นางสาวฐปนียแ ผลเจริญรัตนแ โรงเรียนมิตรภาพ ๓๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29055. นางสาวฐิติภา พวงสมบติั โรงเรียนมิตรภาพ ๓๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29056. นายจลพชิญแ สรรพอุดม โรงเรียนมิตรภาพ ๓๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29057. นางทพิวรรณ กลํ่าทอง โรงเรียนราษฎวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29058. นางมลิวลัยแ จันทร โรงเรียนราษฎวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29059. นางยุพา สุขสกุล โรงเรียนราษฎวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29060. นางศรัญยา เกิดยิด โรงเรียนราษฎวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29061. นางสาวนญัญรัตนแ ชาญศิริ โรงเรียนราษฎวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29062. นางสาวอัญชลี เหลืองพพิฒันแสร โรงเรียนราษฎวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29063. นางสุมาลี แดนเมือง โรงเรียนราษฎวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29064. นายปวณีวจั ปฏสัินถาวร โรงเรียนราษฎวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29065. นายอํานาจ หตัถชาติ โรงเรียนราษฎวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑
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29066. นางสุชีรา จันทศร โรงเรียนวดักุญชรวชิราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29067. นางสาวประยงคแ ปาูนสุวรรณ โรงเรียนวดักุฏิ(ชุมประชารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29068. นางอาภรณแ คํานอย โรงเรียนวดักุฏิ(ชุมประชารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29069. นายปใญญา ปอูมปราณี โรงเรียนวดักุฏิ(ชุมประชารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29070. นายวรีะ นอยสงา โรงเรียนวดักุฏิ(นันทวเิทศประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29071. นางพเยาวแ บญุกอง โรงเรียนวดัเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29072. นางเยาวลักษณแ กิมเหล็ง โรงเรียนวดัเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29073. นางวรรณเพญ็ ใจเที่ยง โรงเรียนวดัเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29074. นางยุพนิ หาดทวายกาญจนแ โรงเรียนวดัเขมาภรัิติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29075. นางพรพรรณแ เปี็ยวนอย โรงเรียนวดัคุงตําหนัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29076. นางจรรยารัตนแ แตมสุวรรณ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29077. นางจันทรแจิรา หวงัสุวรรณ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29078. นางเฉลียว พลเธยีร โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29079. นางธชกช ศะสิรัตนแ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29080. นางนาฏฤทยั นอยชูชื่น โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29081. นางบญุตา บวังาม โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29082. นางประภา ชวยเจริญ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29083. นางปราณี ชูสุวรรณ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29084. นางภริูณี หนูหอม โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29085. นางยุพนิ กาลนิล โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29086. นางยุวพนัธแ กล่ินอุบล โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29087. นางวนัเพญ็ นามบญุลือ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29088. นางวภิา มวงแสง โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29089. นางสมปอง มายอุเทศ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29090. นางสันธฌิา ศิริวงษแ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29091. นางสาวศรีสุภางคแ ทมิวฒันแ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29092. นางสาวอาภรณแ ภญิโญภาวศุทธิ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29093. นางสุจิตตรา ทองคลํ้า โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29094. นางโสพศิ แสงมีศรี โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29095. นางอิงอร บญุมา โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29096. นายชาติชาย มายอุเทศ โรงเรียนวดัดอนไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29097. นายประยุทธ วรรณเลิศ โรงเรียนวัดดอนทราย(สัมฤทธิร์าษฏรแนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29098. นายชาตรี ฐานาพชิัยศักด์ิ โรงเรียนวดัดอนผิงแดด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29099. นางนงลักษณแ นาคบํารุง โรงเรียนวดัตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29100. นางศุภฤกษแ พมิพามา โรงเรียนวดัตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29101. นางสาวมยุรี นุชนอย โรงเรียนวดัตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29102. นางสาวสุนันทา จั่นเพช็ร โรงเรียนวดัตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑
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29103. นายวทิยา วบิลูรังสรรคแ โรงเรียนวดัตนสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29104. นางกัตติกา เกิดผล โรงเรียนวดัทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29105. นางรําไพ ประสานธาํรงศิริ โรงเรียนวดัทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29106. นายอํานาจ ออยทพิยแ โรงเรียนวดัทายตลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29107. นายสุพจนแ หมูคุย โรงเรียนวดัไทรทอง(สาครราษฏรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29108. นายสมศักด์ิ แตงอวบ โรงเรียนวดันาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29109. นางปราณี ดีตลอด โรงเรียนวดันาพรม(มนมหาวริิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29110. นางวรรณภา เสรีรักษแ โรงเรียนวดันาพรม(มนมหาวริิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29111. นางสุวนา รวงผ้ึง โรงเรียนวดันาพรม(มนมหาวริิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29112. นางนงเยาวแ ทฆีกุล โรงเรียนวดับนัไดทอง(วเิศษศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29113. นางพรทพิยแ ออนศรีทอง โรงเรียนวดับางขุนไทร(ผดุงวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29114. นางพชิยา เกิดผล โรงเรียนวดับางขุนไทร(ผดุงวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29115. นางอัญชลี เรืองฤทธิธ์า โรงเรียนวดับางขุนไทร(ผดุงวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29116. นายวรีะ ใจแสน โรงเรียนวดับางขุนไทร(ผดุงวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29117. นางกัญญมน คงเมือง โรงเรียนวดับางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29118. นางอุบลรัตนแ โสมทศันแ โรงเรียนวดับางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29119. นางปใทมา เผาสําราญ โรงเรียนวดับางลําภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29120. นางเพญ็พร บญุกอง โรงเรียนวดัปากคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29121. นางสาววรวรรณ แผนประไพ โรงเรียนวดัปากคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29122. นางสุดา วะชังเงิน โรงเรียนวดัปากคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29123. นางอัมพร แสงหตัภวฒันา โรงเรียนวดัปากคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29124. นายสุพจนแ หนองมีทรัพยแ โรงเรียนวดัปากคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29125. นางสมยา บญุตัน โรงเรียนวดัปากอาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29126. นางสมร พชิยานุวรรต โรงเรียนวดัปากอาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29127. นายสมพร โกญจนวรรณ โรงเรียนวดัพระรูป(จันทศรีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29128. นางสาวศิริรัตนแ เกิดแกว โรงเรียนวดัโพธิ์(ชื่นศรีผดุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29129. นางสาวเกษร หวางจิตร โรงเรียนวดัโพธิท์ยัมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29130. นายภาณุวฒันแ เอกบตุร โรงเรียนวดัโพธิท์ยัมณี(ศิริพรรณพทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29131. นางบญุจันทรแ จันทะทงั โรงเรียนวดัโพพระใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29132. นางปราณี เสง่ียมพนัธแศิริ โรงเรียนวดัโพพระใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29133. นางอุดมรัตนแ นาควชัระ โรงเรียนวดัมณีเล่ือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29134. นายวสันตแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนวดัมณีเล่ือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29135. นายวรวฒิุ เกิดบญุ โรงเรียนวดัมณีเล่ือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29136. นางณัฐิรา กร่ิมกราย โรงเรียนวดัยาง(เย็นประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29137. นางรินนา ภูจีบ โรงเรียนวดัยาง(เย็นประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29138. นางลัดดา สุขเกษม โรงเรียนวดัยาง(เย็นประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29139. นางอรุณรัตนแ อินทรแวงศกร โรงเรียนวดัยาง(เย็นประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑



789

29140. นายสุรินทรแ ศรีสอาด โรงเรียนวดัยาง(เย็นประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29141. นายเชียร มีศรี โรงเรียนวดัลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29142. นายเอนก กล่ินฟุูง โรงเรียนวดัเวยีงคอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29143. นางเกษณี รอดสวสัด์ิ โรงเรียนวดัสมุทรธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29144. นางวริสญา พมิพแสวสัด์ิ โรงเรียนวดัสมุทรธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29145. นายไพฑูรยแ เฟืๆองฟู โรงเรียนวดัสิงหแ(ขจิตพทุธสรศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29146. นายชลอ บวันอย โรงเรียนวัดหนองควง(ปริยติัพทุธสรราษฏรแนเุคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29147. นางกานตแสิรี สีรุง โรงเรียนวดัหนองปรง (บญุมาสุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29148. นางดวงพร ยูนิพนัธแ โรงเรียนวดัหนองปรง (บญุมาสุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29149. นางดาวลั ทองร่ืน โรงเรียนวดัหนองปรง (บญุมาสุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29150. นางปารวี อยูเยาวแ โรงเรียนวดัหนองปรง (บญุมาสุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29151. นางพเยาวแ ประทปีพชิัย โรงเรียนวดัหนองปรง (บญุมาสุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29152. นางวลัลดา ขําทวี โรงเรียนวดัหนองปรง (บญุมาสุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29153. นางสาวชนิดา ตันติสุขารมยแ โรงเรียนวดัหนองปรง (บญุมาสุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29154. นางอรุณนี จันทรโชติ โรงเรียนวดัหนองปรง (บญุมาสุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29155. นางอุบลศรี มีทรัพยแ โรงเรียนวดัหนองปรง (บญุมาสุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29156. นางขวญัจิตตแ พนัธแเพิ่ม โรงเรียนวดัหนองสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29157. นางพรวไิล ยูนิพนัธแ โรงเรียนวดัหนองสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29158. นางวรรณา วจิิตร โรงเรียนวดัหนองสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29159. นายณฐาภพ นาคบํารุง โรงเรียนวดัหนองหวา(เสธยิสาธร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29160. นายเรวตั กิ่งแกว โรงเรียนวดัหวยโรง(หนึ่งนฤมิตพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29161. นางมลิณี ศรไชย โรงเรียนวดัหวยโรง(หนึ่งนฤมิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29162. นางสาวขนิษฐา ไซที โรงเรียนวดัหวยโรง(หนึ่งนฤมิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29163. นางสาววไิล ควรสม โรงเรียนวดัหวยโรง(หนึ่งนฤมิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29164. นางสุรียแ พวงหอม โรงเรียนวดัหวยโรง(หนึ่งนฤมิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29165. นางอัญชัน กิ่งแกว โรงเรียนวดัหวยโรง(หนึ่งนฤมิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29166. นางชวศิา จิ๋วใหญ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29167. นางเพชรรัตนแ จีนกล่ัน โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29168. นางเพญ็ศิริ นุชออง โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29169. นางภญิญาดา บวัทอง โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29170. นางรัชชนก สามนคร โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29171. นางวไิล ปราณโสภณ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29172. นางศิริพร พลอยยิ้ม โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29173. นางสรินนา กล่ินสุคนธแ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29174. นางสาวโกสุมภแ ศรีมันตะ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29175. นางสาวยอดขวัญ นอยมะหาไว โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29176. นางสาวศิริพร อยูมั่น โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑
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29177. นางสาวสุธชิา ดังสทาน โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29178. นายขนบ เทพธรรม โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29179. นายนครินทรแ บวัหลวง โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29180. นายบญุนํา เขียวพอดี โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29181. นายสมชาย คลับคลาย โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏแวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29182. นางปรียา ออนนุม โรงเรียนหาดเจาสําราญ(พรหมานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29183. นางสาวพมิพแพร ทองภเูบศรแ โรงเรียนหาดเจาสําราญ(พรหมานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29184. นางสาวชูชีพ ชั้วชั้น โรงเรียนอนุบาลบนัไดอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29185. นางกมลวรรณ ทองหยาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29186. นางกรณีศฐแ แพทยแเพยีร โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29187. นางบริบรูณแ ปอูมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29188. นางเรณู หุนศาสนแ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29189. นางวรีวรรณ อัสโม โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29190. นางสาววชิาดา ค้ิวเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29191. นางสาวสมคิด อยูแกว โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29192. นางสาวสุมาลี สุมามาลยแ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29193. นางสุนทร ศิริฤกษแ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29194. นางอุไรวรรณ เทพสงวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29195. นายศิริพงษแ ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29196. นายสรนันตแ ถนอมรัตนแ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29197. นายสานิตยแ พุมบบุผา โรงเรียนอนุบาลเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29198. นางจิระพนัธแ พุมบบุผา โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29199. นางณัชฌาภทัรแ องคแเชษฐแ โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29200. นางดวงกมล จีระดํารงธญัญา โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29201. นางดวงดาว ร่ืนเริง โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29202. นางนิตยา บญุเมือง โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29203. นางบปุผา มีเผือก โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29204. นางบษุบา รอดอน โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29205. นางเบญจมาศ อวมฉิม โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29206. นางผองศรี พฒันวงศแ โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29207. นางพกิุล ชวยชุม โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29208. นางศิริพร แสงมหาชัย โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29209. นางสาวชุติมา เกตุการณแ โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29210. นางสาวนัทธมน เกตุแกว โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29211. นางสาวประทปี แดงฉ่ํา โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29212. นางสาวมะยุรี บญุงาม โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29213. นางสาวลํายอง นวมนิ่ม โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑
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29214. นางสุภาภรณแ เสือนาค โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29215. นางสุภาภรณแ เปลงรัตนแ โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29216. นางสุรียแ มหานนทแ โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29217. นายกิติพงษแ สามสวสัด์ิ โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29218. นายมุนิ สังโฆ โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29219. นายวรพล อวมฉิม โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29220. นายสิทธชิัย สุขะสุคนธแ โรงเรียนอรุณประดิษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29221. นางสรอยทพิยแ ทองอุ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29222. นางสาวกฤษณา สิงหแโตแกว วทิยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29223. นางสาวเกษร สังฆารักษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29224. นางสาวดวงดี ศรีสม วทิยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29225. นางสุนันทแ ศิริวงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29226. นางกิติมา จันทรแนิล สพป.เพชรบรีุ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29227. นางสาวรัชนี ปยิะนุกูล สพป.เพชรบรีุ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29228. นายสมบรูณแ เย็นจิตรแ สพป.เพชรบรีุ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29229. นายเชิดศักด์ิ สวางแวว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29230. นายทวศัีกด์ิ ไทยประดิษฐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๑

29231. นางบญุตา สนับแนน โรงเรียน อ.ฮ.ลิงคแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29232. นางสาวทองพนู กลํ่าสี โรงเรียน อ.ฮ.ลิงคแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29233. นางสาวพสิมัย ชาญอภชิัยวฒันแ โรงเรียน อ.ฮ.ลิงคแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29234. นายศรุต ไตรยุทธชัย โรงเรียน อ.ฮ.ลิงคแฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29235. นางนันทยา ชูดอกไม โรงเรียนแกนจันทรแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29236. นางพรนภา จันทรแสวาง โรงเรียนแกนจันทรแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29237. นางวลัยทพิยแ ศิริดุสิตาสกุล โรงเรียนแกนจันทรแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29238. นายศิวากร ทองคลาย โรงเรียนแกนจันทรแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29239. นางวลัลภา ฟใกเขียว โรงเรียนเขื่อนเพชร  (ชลประทานสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29240. นางสาวพัชราภรณแ ปยิรุจิรกุล โรงเรียนเขื่อนเพชร  (ชลประทานสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29241. นางสุวมิล ทวกีาญจนแ โรงเรียนเขื่อนเพชร  (ชลประทานสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29242. นายประวทิยแ เจริญจิตรแ โรงเรียนเขื่อนเพชร  (ชลประทานสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29243. นางธนภรณแ นกแกว โรงเรียนชลประทานแกงกระจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29244. นางบญุเชิญ มั่นคง โรงเรียนชลประทานแกงกระจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29245. นางวรรณี จันทรแเปรม โรงเรียนชลประทานแกงกระจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29246. นายรังสรรคแ บณุยะวนั โรงเรียนชลประทานแกงกระจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29247. นางลัดดา เทพารักษแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองเขือ่นเพชร  (พิบูลสงเคราะหแ๑) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29248. นางวฒันา ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนนิคมสรางตนเองเขือ่นเพชร  (พิบูลสงเคราะหแ๑) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29249. นางสาวจิตตาภา อินทรารักษแสกุล โรงเรียนนิคมสรางตนเองเขือ่นเพชร  (พิบูลสงเคราะหแ๑) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29250. นางอุไร ทองขาว โรงเรียนนิคมสรางตนเองเขือ่นเพชร  (พิบูลสงเคราะหแ๑) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒



792

29251. นางสาวจารินี ผิวสวยขํา โรงเรียนบานเขาอางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29252. นายราเชนทรแ พลูเพิ่ม โรงเรียนบานเขาอางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29253. นางจุฑารัตนแ ชูเชิด โรงเรียนบานซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29254. นางชุลี คาขึ้น โรงเรียนบานซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29255. นางพนิดา จอยจิตตแ โรงเรียนบานซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29256. นางภามพชิญแ สุขเฉย โรงเรียนบานซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29257. นางมัณฑนา ตูประดับ โรงเรียนบานซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29258. นางวฑัฒิกา เย็นวงัตะโก โรงเรียนบานซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29259. นางสายพณิ กริชเพชร โรงเรียนบานซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29260. นางฐาปรัศมิ์ ทพันอย โรงเรียนบานซอง  (ประชากรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29261. นางบญุมี สุดประโคน โรงเรียนบานซอง  (ประชากรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29262. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคน โรงเรียนบานซอง  (ประชากรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29263. นายสุวจิักขณแ จันทรแนอย โรงเรียนบานซอง  (ประชากรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29264. นายอํานวย ศักด์ิปรีชา โรงเรียนบานซอง  (ประชากรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29265. นางชลธดิา แกวแดง โรงเรียนบานดงหวยหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29266. นายภมร อินทกุร โรงเรียนบานดงหวยหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29267. นายเอนก สมานมิตร โรงเรียนบานดอนเตาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29268. นางสาวรัชดาพร ดังสทาน โรงเรียนบานดานโง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29269. นางสาวสุทนิ จําปากลัด โรงเรียนบานตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29270. นางสาวอรุณา รักมิตร โรงเรียนบานตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29271. นางพจนา สวางแวว โรงเรียนบานทากระเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29272. นางวรัิลพชัร รินรดาทติาวรีแ โรงเรียนบานทากระเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29273. นายสมศักด์ิ ทองมี โรงเรียนบานทามะริด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29274. นางเริงจิต ธนูทอง โรงเรียนบานทาไมรวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29275. นางบญุเรือน เกิดมงคล โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29276. นางเพยีงใจ ใจกลา โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29277. นางเยาวพร เพิ่มพงษแพพิฒันแ โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29278. นางสมศรี สังขแสุวรรณ โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29279. นางสาวจรินทรแ เสริมบญุ โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29280. นางสาวมณทริา นามทพิยแ โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29281. นางสํารวย นอยจริง โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29282. นางอารียา ล้ิมสุวรรณ โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29283. นายโกศล สวางเพยีร โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29284. นายเธยีรสันตแ สายัณหแรุจี โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29285. นายประสม ดวงสิน โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29286. นายวาที พลูนาค โรงเรียนบานทายาง(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29287. นางเกษร สําราญวงคแ โรงเรียนบานทาเรือ (ประสาทอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒
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29288. นางจําปี กัลยาณรุจ โรงเรียนบานทาเรือ (ประสาทอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29289. นางกมลวรรณ เมฆบตุร โรงเรียนบานทาโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29290. นางผกา สวางยิ่ง โรงเรียนบานทาโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29291. นางพนัทภิา เกิดหนู โรงเรียนบานทาโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29292. นางสาววรรณี แกวประเสริฐศรี โรงเรียนบานทาโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29293. นายสมพงศแ สายประเสริฐ โรงเรียนบานทุงโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29294. นางสุวรรณี เกาทณัฑแทอง โรงเรียนบานนายาง  (วเิทศปริยติัราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29295. นายธวชัชัย สาครสิทธศัิกด์ิ โรงเรียนบานนายาง  (วเิทศปริยติัราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29296. นางปรินดา แกวถาวร โรงเรียนบานเนินทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29297. นายอํานวย เซงตระกูล โรงเรียนบานเนินทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29298. นางกิ่งแกว คงทน โรงเรียนบานในดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29299. นางรจชง เกตุทอง โรงเรียนบานในดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29300. นายธนิต หลบภยั โรงเรียนบานในดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29301. นายวนัจักร แกนณรงคแ โรงเรียนบานบางเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29302. นางยุวนัดา วงิวน โรงเรียนบานปาุเด็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29303. นางรังสินันทแ แปนูทอง โรงเรียนบานปาุเด็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29304. นางสาวสมพร ทองเกาะ โรงเรียนบานปาุเด็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29305. นางสุทธรัิตนแ ฤทธชิัย โรงเรียนบานปาุเด็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29306. นางบญุญารัสมิ์ ทบัจิต โรงเรียนบานโปงุเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29307. นางประภา กล่ินศิริกุล โรงเรียนบานโปงุเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29308. นางรัชดาวรรณ ชางน้ํา โรงเรียนบานโปงุเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29309. นางสาวจรินยา กรีธาธร โรงเรียนบานโปงุเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29310. สิบเอกอุดม ทบัทอง โรงเรียนบานโปงุเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29311. นางเรณู พฒันศิริศักด์ิ โรงเรียนบานโปงุแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29312. นางอรสา ปิๆนจอย โรงเรียนบานโปงุแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29313. นายสอาด เลิศอาวาส โรงเรียนบานโปงุแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29314. นางอัจฉรพร แกวมรกต โรงเรียนบานโปงุแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29315. นางจรรยา พลายแกว โรงเรียนบานโปงุสลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29316. นางบญุสง นอยอยู โรงเรียนบานโปงุสลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29317. นางบญุสง มีทอง โรงเรียนบานโปงุสลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29318. นางสาวละออ เมฆหมอก โรงเรียนบานโปงุสลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29319. นางสาวสําราญ อรชร โรงเรียนบานโปงุสลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29320. นายบญุมี ออนแกว โรงเรียนบานโปงุสลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29321. นายวนัชาติ เฟืๆองฟุูง โรงเรียนบานโปงุสลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29322. นางจีราวจันแ บษุยาตรัจ โรงเรียนบานพหุวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29323. นางสุกัญญา แสงทอง โรงเรียนบานพหุวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29324. นางทองสุข ทพิยแรักษา โรงเรียนบานมะขามโพรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒
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29325. นางไพลิน ศรีพณิ โรงเรียนบานแมคะเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29326. นางสาวนิภา ถาวร โรงเรียนบานแมคะเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29327. นางยุคลธร ศรีถม โรงเรียนบานแมประจันตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29328. นางอุไร อุดมประเสริฐ โรงเรียนบานแมประจันตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29329. นายไพโรจนแ กอวชิรพนัธแ โรงเรียนบานแมประจันตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29330. นางอักษร ฐานาพชิัยศักด์ิ โรงเรียนบานรองระกํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29331. นางประสงคแ เกษศรี โรงเรียนบานไรโคก  (อินทรแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29332. นายบญุเชิด ชํานิศาสตรแ โรงเรียนบานไรโคก  (อินทรแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29333. นางสาวพรศิริ เพชรรัตนแ โรงเรียนบานไรใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29334. นางหนึ่งฤทยั รอดพน โรงเรียนบานไรใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29335. นายศุภชาติ แชมชอย โรงเรียนบานไรใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29336. นางวลัชนันทแ สุดใจ โรงเรียนบานสระพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29337. นางสาวกาญจนา กาญจนสิน โรงเรียนบานสระพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29338. นางสาวนองนุช จันทรแเพช็ร โรงเรียนบานสระพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29339. นางสาววาสนา เรืองเดช โรงเรียนบานสระพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29340. นางสาวสุกัญญา จันทรแเพง็ โรงเรียนบานสระพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29341. นายสุระ โกงกาง โรงเรียนบานสองพีน่อง  (สายปใญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29342. นายสมหมาย เจริญภมูี โรงเรียนบานสองพีน่อง  (สายปใญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29343. นางจิตรา ผดุงมิตร โรงเรียนบานสารเหด็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29344. นางเนาวรัตนแ สวนโคกกรวด โรงเรียนบานสารเหด็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29345. นางสิริกุล เชื้อทอง โรงเรียนบานสารเหด็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29346. นางบงัอร ทองทา โรงเรียนบานหนองเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29347. นางประเชิญ รุงเรือง โรงเรียนบานหนองเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29348. นางสาวพกิุล แยมดี โรงเรียนบานหนองเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29349. นายววิฒันแ โกยม โรงเรียนบานหนองเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29350. นางกระแส สินธุแแดง โรงเรียนบานหนองไกเถื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29351. นางชูชัย มีนุช โรงเรียนบานหนองไกเถื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29352. นางยุพาพร พอเมือง โรงเรียนบานหนองไกเถื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29353. นางสาวเกษร นวมมะโน โรงเรียนบานหนองไกเถื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29354. นางวรรณดี เกิดวนั โรงเรียนบานหนองไกเถื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29355. นางธนิตา ลอยพโยม โรงเรียนบานหนองเขาออน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29356. นางนันทแนภสั เกิดผล โรงเรียนบานหนองเขาออน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29357. นายชิน นาเมือง โรงเรียนบานหนองเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29358. นางกุหลาบ พทิกัษแวงษแ โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29359. นางวนัดี ทบัทอง โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29360. นางสุรี ทบัลอม โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29361. นางเฉลียว เม็ดดี โรงเรียนบานหนองชุมแสง (พชัรศาสนแราษฎรแนุเคราะหแ ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒
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29362. นางเบญจมาศ เนียมเงิน โรงเรียนบานหนองชุมแสง (พชัรศาสนแราษฎรแนุเคราะหแ ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29363. นางระเบยีบ บวัโรย โรงเรียนบานหนองชุมแสง (พชัรศาสนแราษฎรแนุเคราะหแ ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29364. นางวลิาวณัยแ แผแผนทอง โรงเรียนบานหนองชุมแสง (พชัรศาสนแราษฎรแนุเคราะหแ ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29365. นายจันทรแแรม รุงเรือง โรงเรียนบานหนองชุมแสง (พชัรศาสนแราษฎรแนุเคราะหแ ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29366. นายประสงคแ รวมสิน โรงเรียนบานหนองชุมแสง (พชัรศาสนแราษฎรแนุเคราะหแ ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29367. นายสุรพงษแ เหลือวงศแ โรงเรียนบานหนองชุมแสง (พชัรศาสนแราษฎรแนุเคราะหแ ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29368. นายชัยยัน เล็กบํารุง โรงเรียนบานหนองชุมแสง (พชัรศาสนแราษฎรแนุเคราะหแ ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29369. นายสุรินทรแ จันทรแวจิิตร โรงเรียนบานหนองเผาถาน  (ประชาประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29370. นางวไิล ทรัพยแเพิ่ม โรงเรียนบานหนองยาว  (ราษฎรแสามัคคีรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29371. นางสาวปิๆนทอง เอกวฒั โรงเรียนบานหนองยาว  (ราษฎรแสามัคคีรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29372. นางกาหลง เกตุรัตนแ โรงเรียนบานหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29373. นางจรรยา จีนทอน โรงเรียนบานหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29374. นางสาวประไพ ไมแกว โรงเรียนบานหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29375. นายดัชนัย ทางทอง โรงเรียนบานหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29376. นายจําเนียร หงษแวเิศษ โรงเรียนบานหนองสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29377. นางกระแสรแ ประสมศรี โรงเรียนบานหนองโสน  (รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29378. นายวสันตแ บรรลือทรัพยแ โรงเรียนบานหนองโสน  (รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29379. นางดารณี เจียมอนิวรรต โรงเรียนบานหนองหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29380. นางมนตรา ผลศรัทธา โรงเรียนบานหนองหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29381. นางจําเนียน อุประ โรงเรียนบานหวยกวางจริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29382. นางประดับ สดสี โรงเรียนบานหวยกวางจริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29383. นางฤทยัวรรณ รากทอง โรงเรียนบานหวยกวางจริง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29384. นางบษุบา เจริญภมูี โรงเรียนบานหนัตะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29385. นางญาณนันทแ ยอดยอย โรงเรียนบานหบุกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29386. นางบญุรัตนแ บตุรจันทรแ โรงเรียนบานหบุกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29387. นางภทัรวรรณ ชูชื่น โรงเรียนบานหบุกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29388. นางมลฑา แกวอินทรแ โรงเรียนบานหบุกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29389. นางสาวฉลวย เอี่ยมขจร โรงเรียนบานหบุกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29390. นางสาวสายสุณี สุขสมมารถ โรงเรียนบานหบุกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29391. นางสุวรรณศรี อมรธนะเดชพงศแ โรงเรียนบานหบุกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29392. นายยันตกิจ ภมูิประเทศ โรงเรียนบานหบุกะพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29393. นางถิ่น มิตรจิต โรงเรียนบานแหลมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29394. นายศุภวชิญแ นิลงาม โรงเรียนบานแหลมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29395. นายสุคนธแ แสนหมื่น โรงเรียนบานแหลมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29396. นายสุนทร พงษแใหญ โรงเรียนบานแหลมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29397. นางกรองแกว สนธทิรัพยแ โรงเรียนวดักุม  (เรือนพนูพทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29398. นางลมัย ชางนะ โรงเรียนวดักุม  (เรือนพนูพทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒
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29399. นายสุจินดา เกิดรอด โรงเรียนวดักุม  (เรือนพนูพทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29400. นางณัฐวรรณ เพนวมิล โรงเรียนวดัเขาทะโมน  (เรือนวงศแทองศรี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29401. นางสุมาริน ฮ่ัวจั่น โรงเรียนวดัเขาทะโมน  (เรือนวงศแทองศรี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29402. นางสาววนัทนา เบญจศีล โรงเรียนวดัเขาปากชอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29403. นางสุมาลี เมืองนก โรงเรียนวดัเขาปากชอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29404. นางวภิา จันทรแปรุง โรงเรียนวดัเขื่อนเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29405. นางบศุรา สรอยระยา โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎรแอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29406. นางวาสนา หวงัรัก โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎรแอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29407. นางสายพนิ อวมเนตร โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎรแอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29408. นางอุษา สุดสวาท โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎรแอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29409. นางสาวสาวกิา โพธิท์อง โรงเรียนวดัชอมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29410. นางผกามาศ เขียนงาม โรงเรียนวดัตาลกง (ธรรมศรียาทร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29411. นางลัดดา เขียมทรัพยแ โรงเรียนวดัตาลกง (ธรรมศรียาทร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29412. นายประทปี โดนสันเทยีะ โรงเรียนวดัตาลกง (ธรรมศรียาทร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29413. นายปใญญา อยูคง โรงเรียนวดัตาลกง (ธรรมศรียาทร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29414. นายสมชาย นฤดีศรีอุทยั โรงเรียนวดัตาลกง (ธรรมศรียาทร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29415. นางสาวพชัรี โต฿ะเฮง โรงเรียนวดัโตนดหลวง  (สุขประสิทธิว์ทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29416. นางสุชาดา สีสงา โรงเรียนวดัโตนดหลวง  (สุขประสิทธิว์ทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29417. นางกัญญา เพช็รดี โรงเรียนวดัทาขาม(สะเทื้อนราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29418. นางจรูญรัตนแ เล็กบํารุง โรงเรียนวดัทาขาม(สะเทื้อนราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29419. นางจันทรแแรม ต้ังธรรม โรงเรียนวดัทาขาม(สะเทื้อนราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29420. นางจารุวรรณ ครบแคลว โรงเรียนวดัทาขาม(สะเทื้อนราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29421. นางยุพา สมนึก โรงเรียนวดัทาขาม(สะเทื้อนราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29422. นางสุจิตรา กุลไทย โรงเรียนวดัทาขาม(สะเทื้อนราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29423. นางวาสนา อวมพราหมณแ โรงเรียนวดัทาคอย(สกุณอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29424. นางวรัิลพชัร ธรีสงสวสัด์ิ โรงเรียนวดัทาคอย(สกุณอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29425. นางสาวกองแกว ศุภอักษร โรงเรียนวดัทาคอย(สกุณอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29426. นางสิริรัตนแ ผลศรัทธา โรงเรียนวดัทาคอย(สกุณอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29427. นายปใณณวชิ ยงภมูิพทุธา โรงเรียนวดัทาคอย(สกุณอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29428. นายวสิิฎฐแ โหรชัยยะ โรงเรียนวดัทาคอย(สกุณอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29429. นายพฒันพงศแ ร่ืนบนัเทงิ โรงเรียนวดัทาคอย(สกุณอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29430. นางญัฐกร ชื่นอารมณแ โรงเรียนวดัทาศาลาราม  (เรือนบญุนาคาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29431. นางสาวพรทพิยแ เทยีนบรรทดั โรงเรียนวดัทาศาลาราม  (เรือนบญุนาคาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29432. นายเสถียร เลิศอาวาส โรงเรียนวดัทาศาลาราม  (เรือนบญุนาคาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29433. นางนวรัตนแ คงอยู โรงเรียนวดัโพธิก์รุ  (ผินผดุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29434. นางสาวศศิมา จันทรแมั่น โรงเรียนวดัโพธิก์รุ  (ผินผดุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29435. นางสาววรรณภา เก็งทอง โรงเรียนวดัโพธิล์อย  (เรือนวงษแผดุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒
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29436. นางสาวสุชาดา ดวงเดือน โรงเรียนวดัโพธิล์อย  (เรือนวงษแผดุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29437. นางจันทรแสุดา หวางจํารัส โรงเรียนวดัมวงงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29438. นางเบญจวรรณ ธรรมรมยแ โรงเรียนวดัมาบปลาเคา(ธรรมโชติผดุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29439. นางเอมอร กล่ินประเสริฐ โรงเรียนวดัมาบปลาเคา(ธรรมโชติผดุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29440. นายประจวบ ชาญศิริ โรงเรียนวดัมาบปลาเคา(ธรรมโชติผดุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29441. นายพฒันแพรชัย เมฆวลัิย โรงเรียนวดัมาบปลาเคา(ธรรมโชติผดุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29442. นายอรุณ ลํ้าเลิศ โรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29443. นางศิริญา อินทรแจันทรแ โรงเรียนวดัวงับวั(ศรสายราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29444. นายสุชิน ศิริวงษแ โรงเรียนวดัวงับวั(ศรสายราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29445. นายเกษม เมงสวสัด์ิ โรงเรียนวดัหนองแก(กลอมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29446. นางทองสี เหลืองประภาศิริ โรงเรียนวดัหนองจอก(ศรีสรรคแพานิช) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29447. นางนงเยาวแ ฉิมพาลี โรงเรียนวดัหนองจอก(ศรีสรรคแพานิช) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29448. นางวภิาพร ขําพวง โรงเรียนวดัหนองจอก(ศรีสรรคแพานิช) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29449. นายมิญชแ คชกฤษ โรงเรียนวดัหนองจอก(ศรีสรรคแพานิช) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29450. นางลํายอง ภมูิพฤกษแ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29451. นางอารียแ คําเพง็ โรงเรียนวดัหนองศาลา  (ธรรมกรประสาท) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29452. นางนิรชา เส็งกีหวย โรงเรียนอนุบาลวฒิุสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29453. นางบญุรอด เซงตระกูล โรงเรียนอนุบาลวฒิุสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29454. นางมาลี วงมุสิก โรงเรียนอนุบาลวฒิุสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29455. นางสาวอรวรรณ รอดสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลวฒิุสารศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29456. นายสุรจิต สุขกันตะ สพป.เพชรบรีุ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29457. นางวฒันา เมืองงาม สพป.เพชรบรีุ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29458. นางสาวชุติมา กอวชิรพนัธแ สพป.เพชรบรีุ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29459. นายอําพล หิ่นเกา สพป.เพชรบรีุ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต ๒

29460. นางกชพร ขันทะเสน เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29461. นางจินตนา รอดเจริญ เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29462. นางฐานิตา พมิพู เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29463. นางฑิฆัมพร ถุงจินดา เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29464. นางวาสนา มหาชานนทแ เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29465. นางสาวบญุเรียม อยูชา เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29466. นางสาวเพญ็ประภา คําภา เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29467. นางสาวลัทธพรรณ แทนงาม เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29468. นางสาววิภาภรณแ วงศแอุย เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29469. นางสาววรัิตนแ ศรีธระชิยานนทแ เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29470. นางสาวสํารวย สีเผือก เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29471. นางสาวสุชาดา ปานอําพนัธแ เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29472. นางสาวอรทยั พรมคง เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑
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29473. นายจารึก บญุยัง เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29474. นายอมร กิจเจริญ เซนตแโยเซฟศรีเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29475. นางสาวนวลจันทรแ กอกอง ธาราคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29476. นางปรากิม มีชาญ บานกงกะยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29477. นายสุวรรณ มีไทย บานกงกะยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29478. นางนงลักษณแ ทาสาย บานกุฏพิระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29479. นายสงบ นามไพร บานโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29480. นางพทิยา บญุแจง บานชอนไพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29481. นางลาวลัยแ แสงโสดา บานชอนไพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29482. นายสุรศิลป แสงวจิิตร บานชอนไพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29483. นายขวญัชัย นาคไทย บานซับเปบิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29484. นางสมจิตตแ คงเพง็ บานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29485. นางสมุทร มีไทย บานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29486. นางสาวชวนพศิ จันทรแแสงศรี บานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29487. นายสันติ มีไทย บานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29488. นางสาวมยุรี วมิลโสภณกิตติ บานดงขุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29489. นายวนัชัย พรหมเศรณี บานทาพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29490. นางมยุเรศ พึ่งพา บานนาง่ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29491. นางวชัรา เดชกลา บานนาง่ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29492. นายชินพงษแ กามล บานนาง่ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29493. นายอุทศิ แซมสีมวง บานนาง่ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29494. นางดวงเดือน โพธิเ์กษม บานนายม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29495. นางดวงสุดา หมูนนทรแ บานนายม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29496. นางถาวร แกวจันทรแ บานนายม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29497. นายสมเกียรติ กระสันตแ บานน้ําเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29498. นายโชคชัย บญุมา บานน้ําเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29499. นางบงัอร ศรีตนทพิยแ บานปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29500. นางวลัยา รุงสวาง บานปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29501. นายสุพรต รอดอินทรแ บานปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29502. นายมานะ เพชรรัตนแ บานปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29503. นางพรไพบลูยแ บญุโชติ บานปาุบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29504. นายภญิโญ เกียนแกลง บานยางกุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29505. นางประไพพศิ กันทอง บานยาว-ีหวยโปุีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29506. นางปรานี สายแกวมา บานยาว-ีหวยโปุีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29507. นางพนิดา พรมเทา บานยาว-ีหวยโปุีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29508. นางลําดวน ยังคง บานยาว-ีหวยโปุีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29509. นางวไิลภรณแ รัฐไชย บานยาว-ีหวยโปุีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑
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29510. นางสาวกัลยาณี รัตนบตุร บานยาว-ีหวยโปุีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29511. นางประทมุมาศ จิตสามารถ บานวงัโคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29512. นายนนทชัย สําราญมาก บานวงัโคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29513. นายวรรณทศักด์ิ มิยา บานวงัโคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29514. นายชัยวฒันแ นงภา บานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29515. นางดอกออ เหลืองไทย บานสักแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29516. นางนงคแเล็ก จอมใจ บานสักแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29517. นางบญุนาค นาดี บานสักแหง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29518. นางทองเจียร สมบติับรูณแ บานสามแยกวงัชมภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29519. นางน้ําคาง ทาศรี บานสามแยกวงัชมภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29520. นางเพญ็ศรี ไชยสมทพิยแ บานสามแยกวงัชมภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29521. นายประสาน ธาตุจันทรแ บานสามแยกวงัชมภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29522. นางวลิาวลัยแ เอื้อเฉลิมกุล บานหวยผักไล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29523. นางอรสา สารอต บานหวยผักไล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29524. นางอรุณี ประกอบการ บานหวยผักไล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29525. นางปริญญา สารคุณ โรงเรียนคลองหวยนาพฒันาการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29526. นางพยอม วงศแคํา โรงเรียนคลองหวยนาพฒันาการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29527. นางสาวนนทยา แผนจันทรแ โรงเรียนคลองหวยนาพฒันาการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29528. นางจารุพนัธุแ โคตรพงศแ โรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29529. นางสาวราตรี รอดมา โรงเรียนชุมชนบานน้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29530. นางชยุดา จันทรแดี โรงเรียนเซนตแนีโอศรีชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29531. นางนวลจันทรแ วชิัยต฿ะ โรงเรียนเซนตแนีโอศรีชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29532. นางรัชนก สารทศิ โรงเรียนเซนตแนีโอศรีชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29533. นางรุจิราภรณแ ก฿กศรี โรงเรียนเซนตแนีโอศรีชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29534. นางสาวติรี พวงมาลัย โรงเรียนเซนตแนีโอศรีชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29535. นางอชิรญา ดาบาง โรงเรียนเซนตแนีโอศรีชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29536. นายสัมฤทธิ์ ทองศรี โรงเรียนเซนตแนีโอศรีชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29537. นายสุรเดช กุลวฒันา โรงเรียนเซนตแนีโอศรีชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29538. นางศรีรัตนแ วงศแขันตี โรงเรียนน้ําออมประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29539. นางสาวดวงใจ พรหมบญุ โรงเรียนบาน กม.๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29540. นางเสาวคนธแ คงศรีไพร โรงเรียนบาน กม.๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29541. นางสาวปาริชาต เทพารัตนแ โรงเรียนบาน กม.๒๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29542. นางกฤษณา ทองใบ โรงเรียนบานกกไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29543. วาที่ รอยตรีละมอม พรมนาม โรงเรียนบานกกไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29544. นายชัยรัตนแ กาปใญญา โรงเรียนบานกุฏพิระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29545. นายอัศวนนทแ ชูเกต โรงเรียนบานขมวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29546. นางสาวพญิญดา แกวดํา โรงเรียนบานเขาขาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑
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29547. นางสาวไกลรุง เสียงไพเราะ โรงเรียนบานคลองน้ําคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29548. นางวรัญญา เขียวสา โรงเรียนบานคลองบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29549. นางจันทรแจิรา โพชะราช โรงเรียนบานคลองปลาหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29550. นางสาววจิิตรา ชูสงคแ โรงเรียนบานคลองปลาหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29551. นางสุดาพร นอยประไพ โรงเรียนบานคลองปลาหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29552. นายรังสิต รังสิกรรพมุ โรงเรียนบานคลองปลาหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29553. นายบญุเสม วนัดี โรงเรียนบานคลองหวยนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29554. วาที่ ร.ต.โอฬาร นามวงศแ โรงเรียนบานคลองหวยนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29555. นางกาญจนา แสงวจิิตร โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29556. นายกองเกียรติ นิ่มแกว โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29557. นางสาวกาญจนพรรณ ธรรมาธวิฒันแ โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29558. นางสาวรัชดา โทนมี โรงเรียนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29559. นางปราณี ปงึตระกูล โรงเรียนบานเฉลียงลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29560. นายวชัรินทรแ ดีดารแ โรงเรียนบานชัยมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29561. นางกนิฏฐา พลอยเล็ก โรงเรียนบานซับเปบิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29562. นายฉัตรชัย แกวเหล็ก โรงเรียนบานซับเปบิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29563. นายวนัชัย จันทรแทอง โรงเรียนบานซับเปบิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29564. นายอเนก พลอยเล็ก โรงเรียนบานซับเปบิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29565. นางวนัทนา ทาวเงิน โรงเรียนบานซับสีทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29566. นางณัฐรุจา แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบานดงขุย(ดงขุยวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29567. นางปวนัรัตนแ วภิาจักษณกุล โรงเรียนบานดงขุย(ดงขุยวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29568. นางรัฐติกาล เทยีมแกว โรงเรียนบานดงขุย(ดงขุยวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29569. นางสิริพร ตรีกุย โรงเรียนบานดงขุย(ดงขุยวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29570. นางศิริวรรณ โลวชิากรติกุล โรงเรียนบานดงขุยใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29571. นางสาววลัลภา กุลนานันทแ โรงเรียนบานดงขุยใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29572. นางสุพชิชา มนแพวงศานนทแ โรงเรียนบานดงลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29573. นางนันทยา กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนบานดงลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29574. นายขัตติวรรธนแ ทวถีิ่น โรงเรียนบานดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29575. นายสมชาย รังสีวงษแ โรงเรียนบานตะกุดจั่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29576. นางปาหนัน บุงจันทรแ โรงเรียนบานตะกุดเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29577. นางกมลวรรณ คงแท โรงเรียนบานโตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29578. นางดวงพร จันทรฆาฎ โรงเรียนบานโตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29579. นายวนิัย คงแท โรงเรียนบานโตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29580. นางสาวสมจิตร ธปูหอม โรงเรียนบานถ้ําน้ําบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29581. นางนารีรัตนแ เสือไว โรงเรียนบานทรัพยแพทุรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29582. นางประไพรัตนแ โชติพรม โรงเรียนบานทรัพยแพทุรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29583. นายบดินทรแ สําเร็จดี โรงเรียนบานทรัพยแพทุรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑
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29584. นางชไมพร ชูจันทรแ โรงเรียนบานทาพล(ทาพลวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29585. นางอาภรณแพรรณ เขียวออน โรงเรียนบานทาพล(ทาพลวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29586. นางอุไร ปรึกษากร โรงเรียนบานทาพล(ทาพลวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29587. นายสุรพล เหล็กสัก โรงเรียนบานนาง่ัว(นาง่ัวเจริญวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29588. นางนวลออง พนัแหนบ โรงเรียนบานนาปาุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29589. นางมะลิ เอี่ยมออน โรงเรียนบานนาปาุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29590. นายพศิิษฐแ ทองแพ โรงเรียนบานน้ําเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29591. นางผานิต รักงาม โรงเรียนบานน้ําเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29592. นางกนกนาถ สายคํามาตยแ โรงเรียนบานเนินสงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29593. วาที่ ร.ต.หญงิสุทิสา เปาูใหญ โรงเรียนบานเนินสงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29594. นางเพทาย พริกไทย โรงเรียนบานโนนตะแบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29595. นางประทนิ ปางแกว โรงเรียนบานโนนตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29596. นางสาวฉัตรสุดา ทองหวง โรงเรียนบานโนนตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29597. นางสาวนันทนา ปลาเงิน โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29598. นางสาวสุณียแ ทองนิ่ม โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29599. นายวรีะวฒันแ รัตนะกรี โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29600. นางปาริชาต ใหมวงคแ โรงเรียนบานบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29601. นางสํารวย จันทรแศรี โรงเรียนบานบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29602. นางคนึงนิจ ฉิมมา โรงเรียนบานบฉุนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29603. นางปราณี เพยีรเกิด โรงเรียนบานบฉุนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29604. นางมะณี อนุรักษแพนาวนั โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29605. นางสาวรุงโรจนแ โพธิส์า โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29606. นางสุกัญญา แกวใส โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29607. นางเกียงแกว สีที โรงเรียนบานปาุมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29608. นางรัศมี บญุซอน โรงเรียนบานปาุมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29609. นางวไิลวรรณ พฤกษะริตานนทแ โรงเรียนบานปาุมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29610. นางชัชชญา ขุนลา โรงเรียนบานโปงุหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29611. นางนาริศา สุทธพิร โรงเรียนบานโปงุหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29612. นางอิศรา วรฉายสมบติั โรงเรียนบานโปงุหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29613. นายประเมิน เพชรบงัเกิด โรงเรียนบานโปงุหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29614. นายสกุลชัย ศรีปิๆน โรงเรียนบานผาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29615. นางกอบกุล โสธรพทิกัษแกุล โรงเรียนบานพนานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29616. นายทวี ดวงธรรม โรงเรียนบานพนานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29617. นางประนอม พวงมาลี โรงเรียนบานพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29618. นางผกามาศ จันทรแแสง โรงเรียนบานพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29619. นายธรีะวฒันแ สะพานทอง โรงเรียนบานพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29620. นางประนอม หนูพา โรงเรียนบานโพธิง์าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑
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29621. นางกัญญารัตนแ เฟืๆองจันทรแ โรงเรียนบานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29622. นางพศิมัย ศรีเมฆ โรงเรียนบานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29623. นางสาวขวัญเรือน พานํามา โรงเรียนบานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29624. นางเชติยา นวลนอม โรงเรียนบานยางกุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29625. นางสุภคั จันทสุข โรงเรียนบานยางลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29626. นายนิคม เหลืองทองคํา โรงเรียนบานยางลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29627. นางกัลยา พรรณสันฐาน โรงเรียนบานระวงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29628. นายอรรถพล ดีบญุมี ณ ชุมแพ โรงเรียนบานระวงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29629. นางราตรี ปในแกว โรงเรียนบานไรฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29630. นางวฒันาพร ศิลกุล โรงเรียนบานไรเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29631. นางดวงเดือน เคารพ โรงเรียนบานลาดนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29632. นางกิตติ บตุรชา โรงเรียนบานวงัขอนมิตรภาพที่ ๑๓๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29633. นางเสริมสุข มีศิลปสม โรงเรียนบานวงัขอนมิตรภาพที่ ๑๓๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29634. นางดาวรัตนแ ชินอาจ โรงเรียนบานวงัชะนาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29635. นายณรงคแพจนแ แสงจันทรแ โรงเรียนบานวงัชะนาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29636. นางศิริวรรณ กามล โรงเรียนบานวงัซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29637. นางพงึใจ นามไพร โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29638. นางสาวคําเพยีร นนทะโคตร โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29639. นางสาวไพริน มั่นเหมาะ โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29640. นางลักขณา อูบแกว โรงเรียนบานวงัหนิซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29641. นางสาวมณีรัตนแ รอดเสวก โรงเรียนบานศาลาลาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29642. นางอนงคแ มาลา โรงเรียนบานหนองกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29643. นางอรสา ไพศาลนรเสรี โรงเรียนบานหนองระมาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29644. นางชยานันทแ พงษแสมทบ โรงเรียนบานหนองระมาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29645. นางสมพร เนียมกล่ัน โรงเรียนบานหวยงาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29646. นางสุกัญญา บญุแทง โรงเรียนบานหวยงาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29647. นางสุจิตรา ฟใกผล โรงเรียนบานหวยงาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29648. นางสักการะ คอทอง โรงเรียนบานหวยสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29649. นางสาวอัจฉรา คํามาตร โรงเรียนบานหวยสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29650. นางวรัิตนแ กาจันทรแ โรงเรียนบานหวยแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29651. นายณัฐพงษแ หอมจันทรแ โรงเรียนบานหวยแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29652. นายสมชัย สุทธะ โรงเรียนบานหวยใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29653. นายเจริญ โรจนแจันทนั โรงเรียนบานอมกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29654. นายสุรชัย รูปศรี โรงเรียนบานอมกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29655. นางจรงรักษแ อินผง โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29656. นางนฤมล ฤกษแกํายี โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29657. นางนิรชา เปๅนสุข โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑
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29658. นางมุกดา ต้ังจิต โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29659. นางรัชนียแ ธะนะใจ โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29660. นางรุงทวิา สําลีออน โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29661. นางวนัทนา ประคุณนุสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29662. นางแสงอรุณ อุดมพรมนตรี โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29663. นางหทยัรัตนแ ธกิะ โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29664. นางอภริดี สนธยามาลยแ โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29665. นางอรทยั อ่ําศรีเวยีง โรงเรียนเมืองเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29666. นางมนสิชา ผองโอสถ โรงเรียนวชัรชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29667. นายจีระศักด์ิ ทองนิ่ม โรงเรียนสายสมร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29668. นางเกสร สุขสถิตยแ โรงเรียนอนุบาลชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29669. นางศศิธร เสนสม โรงเรียนอนุบาลชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29670. นางสมหมาย ตรียันตแ โรงเรียนอนุบาลชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29671. นางสุราตรี เหลานภาพร โรงเรียนอนุบาลชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29672. นางณัฐพร สุนทรพงษแ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29673. นางบงัอร แกวเปี็ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29674. นางยุพดี พลูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29675. นางวรางคณา วงศแดวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29676. นางวไิล นุชรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29677. นางศิริยา นาคนายม โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29678. นางสยามน สันทบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29679. นางสายทพิยแ จารัตนแ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29680. นางสาวถาวร บวับาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29681. นางสาวเรณู เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29682. นางสาวลภสัรดา คํามา โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29683. นางสาวอัมพร หรุนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29684. นางสุกัญญา ประยูรพนัธแ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29685. นางสุรียแ ชลศักด์ิตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29686. นางอรพนิทแ ศรีปล่ัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29687. นางอวยพร คุมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29688. นางอัชญา มีภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29689. นางอัมพร นอยโกมุท โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29690. นายสมสิทธิ์ วงศแพริิยะวาทนิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29691. นางกาญจนา บญุสวน โรงเรียนอนุบาลวงัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29692. นางสาวฐิติยา เงาสารี โรงเรียนอนุบาลวงัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29693. นางสาววรรณวิสา รักผูกพนัธแ โรงเรียนอนุบาลวงัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29694. นายเดนพงษแ บญุเรือง โรงเรียนอนุบาลวงัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑
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29695. นายพลวฒันแ กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวงัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29696. นางจันทรแเพญ็ ไชยบตุร วชัรชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29697. นางพกิุล ไพจิตรโยธี วชัรชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29698. นางวาสนา โคตรชมภู วชัรชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29699. นางวาสนา พรหมบญุ วชัรชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29700. นางศิริพรรณ แกวสิทธิ์ วชัรชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29701. นายมานพ ล้ิมสุข วชัรชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29702. นายมาโนด แกวสิทธิ์ วชัรชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29703. นายภาณุ วงษแเรือง สําราญราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29704. นางกรรณิการแ คําภกัดี เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29705. นางญานิศา พพิฒันแเจริญสกุล เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29706. นางนภาพศิ แวนแกว เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29707. นางนิดา ใจธรรม เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29708. นางพลิาไล สิตวงษแ เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29709. นางสาวทองทิพยแ เสาทอง เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29710. นางสาวสําราญ แกวเรือนชัย เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29711. นางสาวสุภาพร แสงออน เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29712. นางสาวอมรรัตนแ แสงอยู เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29713. นายทรงศักด์ิ นอยมี เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29714. นายมนัส ศรีศักด์ื เสรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29715. นายบรรเลง รสฉ่ํา อนุบาลเพชรบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๑

29716. นางทศันียแ หงสแพนัธุแ โรงเรียนชุมชนบานต้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29717. นางสาวธัญลักษณแ กสิววิฒันแ โรงเรียนชุมชนบานต้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29718. นายอุทศิ จิตเกษม โรงเรียนชุมชนบานหวยมะเขือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29719. นางกฤติกา สุวรรณประวติั โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29720. นางศรีวรรณ งานไว โรงเรียนธรรมนูญกองชางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29721. นางเสวยีน ขะมันจา โรงเรียนธรรมนูญกองชางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29722. นายไพบลูยแ คําจริง โรงเรียนธรรมนูญกองชางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29723. นางเบญจพร อุทยัรัตนแ โรงเรียนบานกกโอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29724. นางปใณพร โพธมิาศ โรงเรียนบานกกโอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29725. นางกาญจนันทแ ปาชม โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29726. นางเยาวนาฏ แกวธรรม โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29727. นางสาวสาวติรี เชยกิจ โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29728. นางใจทพิ ทแีสงแดง โรงเรียนบานแกงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29729. นางไฉไล เมืองพระฝาง โรงเรียนบานแกงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29730. นายจรัญ ดวงพรม โรงเรียนบานแกงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29731. นายวสุิทธิ์ สุขศรี โรงเรียนบานแกงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒
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29732. นางบษุบา แกวพลิา โรงเรียนบานเข็กนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29733. นางพรไพริน แฮมิลตัน โรงเรียนบานเข็กนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29734. นางวภิาดา สิงหแโรจนแ โรงเรียนบานเข็กนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29735. นางสาวสุดใจ มารอด โรงเรียนบานเข็กนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29736. นางอาจินตแ เหงาสา โรงเรียนบานเข็กนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29737. นางวจิิตรา จงธรรมแ โรงเรียนบานคลองสีฟใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29738. นายมานิตยแ เรืองนอย โรงเรียนบานคลองสีฟใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29739. นางสมร หาญรักษแ โรงเรียนบานจางวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29740. นางผองศรี นวลจอน โรงเรียนบานโจะโหวะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29741. นางเพญ็ศิริ ธรรมสอน โรงเรียนบานโจะโหวะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29742. นางสุนันทา ไทยแท โรงเรียนบานโจะโหวะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29743. นางอรชร บางทบั โรงเรียนบานชางตะลูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29744. นางอารมยแ คําสองสี โรงเรียนบานชางตะลูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29745. นายธวชั โศกคอ โรงเรียนบานชางตะลูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29746. นายสมศักด์ิ บญุแจง โรงเรียนบานชางตะลูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29747. นายมงคล กุงไธสง โรงเรียนบานดงคลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29748. นางสาวบวัศรี คําเมือง โรงเรียนบานดงทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29749. นางจิราภรณแ อุตราชา โรงเรียนบานดงน้ําเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29750. นางแสงเดือน ศรีธงชัย โรงเรียนบานดงน้ําเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29751. นายประเทศ บญุประคอง โรงเรียนบานดงน้ําเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29752. นายประศาสตรแ ตันติรัตนแ โรงเรียนบานดงน้ําเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29753. นายสงัด จันทรแเพชร โรงเรียนบานดงน้ําเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29754. นายขวญัชัย ผานผิว โรงเรียนบานดอนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29755. นางกัญญาพชัร กัญจนะ โรงเรียนบานดอยน้ําเพยีงดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29756. นางศิริลักษณแ เชยสุวรรณ โรงเรียนบานดอยน้ําเพยีงดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29757. นางสาวจินตนา บญุสิงหแ โรงเรียนบานดอยน้ําเพยีงดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29758. นางนุสรา ผายผา โรงเรียนบานตาดกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29759. นางประเชิญ ชํานาญพนัธแ โรงเรียนบานตาดกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29760. นางพรทพิยแ แสงคํา โรงเรียนบานตาดกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29761. นางเพญ็ประภา แกวทอง โรงเรียนบานตาดขาพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29762. นางสาวรัตติพร ตรีสอน โรงเรียนบานตาดขาพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29763. นางสาวกรุณา ศรีบญุเรือง โรงเรียนบานทรัพยแสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29764. นางดวงกมล กัณโสภา โรงเรียนบานทบัเบกิรวมใจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29765. นางสาววรลักษณแ แกวแบน โรงเรียนบานทบัเบกิรวมใจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29766. นายไพบลูยแ รัตนเสรี โรงเรียนบานทากกแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29767. นางพนมพร วะยาคํา โรงเรียนบานทาโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29768. นางจุฑามณี สิงหแสถิต โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒



806

29769. นางวนัพร พุมจันทรแ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29770. นางศุภวรรณ ยอดคํา โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29771. นายผดุง แกวเบี่ยง โรงเรียนบานทาผู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29772. นางอังคณา พวงคํา โรงเรียนบานทาอิบญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29773. นางสุนิภา พงศธร โรงเรียนบานทุงสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29774. นางอมรรัตนแ ลอมพทิกัษแ โรงเรียนบานทุงสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29775. นายประชัน จีกัน โรงเรียนบานทุงสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29776. นายชัชวาล บตุรอามาตยแ โรงเรียนบานทุงสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29777. นางพรรณทพิยแ บญุสุด โรงเรียนบานธารทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29778. นางรัตนา แซโก โรงเรียนบานธารทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29779. นางคนึงนิจ เกิดกาญจนแ โรงเรียนบานนครเดิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29780. นางนวพร ขวญัลอย โรงเรียนบานนาเกาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29781. นางบณุฑริก ทดัสอน โรงเรียนบานนาซํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29782. นางนุชนารถ ปใจจุบนั โรงเรียนบานนายาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29783. นางพรทพิยแ ทลูธรรม โรงเรียนบานนายาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29784. นางประคอง ทองหมู โรงเรียนบานน้ําขอบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29785. นางทองเปล่ียน เรืองอนันตแ โรงเรียนบานน้ําคร่ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29786. นางภาวณีิ พานิช โรงเรียนบานน้ําชุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29787. นางสุกัญญา โสภารักษแ โรงเรียนบานน้ําชุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29788. นางสุนียแ มัชบรรดิษ โรงเรียนบานน้ําชุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29789. นางศิรินันทแ มงคลวจันแ โรงเรียนบานน้ําดุกเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29790. นายทวี แหลมไธสง โรงเรียนบานน้ําดุกเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29791. นางพรพมิล พลกลาง โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29792. นางเอนกภรณแ คํามา โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29793. นายเชิด บญุมี โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29794. นางพรทพิยแ สุตา โรงเรียนบานน้ําออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29795. นางมะลิ แสงศร โรงเรียนบานบงึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29796. นางประคอง มาสี โรงเรียนบานบุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29797. นางกรกนก ศรีไสยา โรงเรียนบานบุงคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29798. นางจินตนา นนทะโคตร โรงเรียนบานบุงคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29799. นางวลิาวลัยแ กองกี โรงเรียนบานบุงคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29800. นางวไิล วนัเมือง โรงเรียนบานบุงคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29801. นางสาวสุวรีแดา ริจนา โรงเรียนบานบุงคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29802. นางสุวรรณี นอยวนั โรงเรียนบานบุงคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29803. นายธรีวฒันแ สีหะวงษแ โรงเรียนบานปากหวยดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29804. นายวถิี คําโฉม โรงเรียนบานปาุแกเครือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29805. นายประจวบ บตุรราช โรงเรียนบานปาุแกเครือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒
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29806. นางสาวศศิลักษณแ นงภา โรงเรียนบานปาุแดง(เขาคอ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29807. นางกฤติยา บญุพรม โรงเรียนบานปาุบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29808. นางปยิะนุช จันทรแเพชร โรงเรียนบานปาุบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29809. นางสงกรานตแ นารี โรงเรียนบานโปงุชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29810. นายวโิรจนแ กานบวัแยง โรงเรียนบานโปงุสามขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29811. นางนิติรัตนแ บวัทมุ โรงเรียนบานฝายนาแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29812. นายไพบลูยแ ทองคํา โรงเรียนบานฝายนาแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29813. นางสาวละเอียด ทองยิ่ง โรงเรียนบานภปูนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29814. นายนพวงศแ อินทรแกอง โรงเรียนบานภปูนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29815. นางจิรารัตนแ ไพรแกน โรงเรียนบานรองกะถิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29816. นางสุนิสา พรศรี โรงเรียนบานรองดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29817. นางยุพา เขียนเมืองนอย โรงเรียนบานลานบา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29818. นายสงกรานตแ นวลเนือง โรงเรียนบานวงักนหวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29819. นางฉววีรรณ ทองหมู โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29820. นางชมพนูุช จันทรแตืน โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29821. นางสมปอง ราษี โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29822. นางสายพร ขวญัพรอม โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29823. นางสาวอรุนียแ วนัไชย โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29824. นายอํานวย คิรินทรแ โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29825. นางสาวรัตตินนัทแ จิรพฒันพรรัฐ โรงเรียนบานวงัขอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29826. นายอินจันทรแ เทพโพธา โรงเรียนบานวงัขอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29827. นางนิรันดรแ กัปโก โรงเรียนบานวงัขอนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29828. นางเพชรา เดชรักษา โรงเรียนบานวงัโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29829. นางจารุวรรณ สังวาลยแ โรงเรียนบานวงัมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29830. นางวราภรณแ สีมา โรงเรียนบานวงัมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29831. นายวรีวฒันแ วงศแวาน โรงเรียนบานวงัมล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29832. นางเบญจมาศ อักขี โรงเรียนบานวงัยาว(ปยิะภมูิวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29833. นางประภาพรรณ ผมเพช็รแ โรงเรียนบานวงัยาว(ปยิะภมูิวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29834. นางสาวขวัญจติรแ ทองจันทรแ โรงเรียนบานวงัยาว(ปยิะภมูิวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29835. นางจันลอน แยมสุข โรงเรียนบานวงัรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29836. นางสมัยพร ภกัดี โรงเรียนบานวงัรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29837. นางอรุณ เทยีมเพง็ โรงเรียนบานวงัรอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29838. นางนิภาพร อินทรแจันทรแ โรงเรียนบานวงัรู(เฉลิมรัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29839. นางวรรณิกา ศรียา โรงเรียนบานวงัรู(เฉลิมรัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29840. นางสุปวณีแ สิทธโิชค โรงเรียนบานวงัรู(เฉลิมรัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29841. นายฉลอม ลอดทอน โรงเรียนบานวงัรู(เฉลิมรัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29842. นางพพิรรษพร รุกขวฒันกุล โรงเรียนบานศิลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒
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29843. นางสาวจิตนภา คําหนาหนัก โรงเรียนบานศิลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29844. นางสุรียแ มูลเขียน โรงเรียนบานศิลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29845. นางปราณี ธปูหอม โรงเรียนบานสะเดาะพงมิตรภาพที่ ๒๒๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29846. นายสมควร ปิๆนขาว โรงเรียนบานสะเดาะพงมิตรภาพที่ ๒๒๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29847. นายอิสราพงศแ ฮวดพรม โรงเรียนบานสักหลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29848. นายนภกัญจนแ ชมชื่น โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29849. นางจันทวา ปานนิล โรงเรียนบานหนองไขว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29850. นางชวลิดา วงศแผัน โรงเรียนบานหนองไขว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29851. นางพรพมิล โนโชติ โรงเรียนบานหนองไขว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29852. นางจิตรลดา สิงหแมนตแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29853. นางดาวรุง เรือนวงคแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29854. นายชํานาญ รักษาศรี โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29855. นางสมทรง อินทกนก โรงเรียนบานหนองปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29856. นายบญุเสารแ มาเบา โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29857. นางอุดมลักษณแ มาเบา โรงเรียนบานหนองเล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29858. นางพกิุล นอยศรี โรงเรียนบานหนองสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29859. นายเสถียร พั้วพวง โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29860. นางณัฐนรี ถนอมศิลป โรงเรียนบานหลักดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29861. นางประภสัสร อภสิิทธิย์ศกุล โรงเรียนบานหลักดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29862. นางลักษณา พรหมพล โรงเรียนบานหลักดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29863. นางสาวศศิธร บญุยัง โรงเรียนบานหวยกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29864. นางประไพ สิงหแเวนิ โรงเรียนบานหวยขอนหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29865. นางนะริน เทพโพธา โรงเรียนบานหวยขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29866. นายกิติกัญจนแ นนงาม โรงเรียนบานหวยคนทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29867. นางศรีสุดา ฮอพมิาย โรงเรียนบานหวยน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29868. นายวรีพล ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบานหวยน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29869. นางเนตรดาว ศรีดี โรงเรียนบานหวยผักกูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29870. นางสาวตรึงใจ สาพู โรงเรียนบานหวยผักกูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29871. นายวรวฒิุ แสงนาก โรงเรียนบานหวยผักกูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29872. นางปราโมทยแ บญุมีมาก โรงเรียนบานหวยระหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29873. นางสาวชนิภรณแ สันเบา โรงเรียนบานหวยระหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29874. นางอภสิรา บญุแข็ง โรงเรียนบานหวยระหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29875. นางพจนันตแ จันโท โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29876. นางขนิษฐา บญุทองเทงิ โรงเรียนบานหวยลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29877. นางสายสุนียแ ฤดีขจรไชย โรงเรียนบานหวยลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29878. นางบญุชู กมลเสถียร โรงเรียนบานหวยสวงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29879. นางรัตนพร เมฆพฒันแ โรงเรียนบานหวยสวงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒
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29880. นายชูพงษแ เมฆพฒันแ โรงเรียนบานหวยสวงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29881. นายวชัระ คําต้ือ โรงเรียนบานหวยหญาเครือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29882. นายสมาน แหวเหมือน โรงเรียนบานหวยหญาเครือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29883. นายชุมพร อินหมู โรงเรียนบานหวยอีจีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29884. นางสาววรรณจนัทรแ กอนดี โรงเรียนบานหนิโงน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29885. นายเสรีรัฐ คําตุม โรงเรียนบานหนิโงน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29886. จาสิบเอกหญิงดวงเพญ็ มลวงั โรงเรียนบานหนิฮาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29887. นางสาวประไพศรี คําเมือง โรงเรียนบานเหมืองแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29888. นางทศันา พมิสอน โรงเรียนบานเหลาหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29889. นางบานเย็น พนัธุแควณิชยแ โรงเรียนบานเหลาหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29890. นายนิยม จําปาอุน โรงเรียนบานเหลาหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29891. นายบํารุง ดวงโต โรงเรียนบานเหลาหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29892. นายประดิษฐแ ศรีเลย โรงเรียนบานเหลาหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29893. นางสาวประไพ ล้ีสกุล โรงเรียนบานใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29894. นางเตือนจิตร จันทรแโท โรงเรียนบานอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29895. นางชลธชิา ชัยวชิิต โรงเรียนบานอุมกะทาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29896. นางธญัญารัตนแ ทองแดง โรงเรียนบรูณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29897. นางนฤมล มีบวั โรงเรียนบรูณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29898. นางภทัรรัตนแ พรรณา โรงเรียนบรูณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29899. นางรุงตะวนั วนัชัย โรงเรียนบรูณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29900. นางรุงนภา บญุแถม โรงเรียนบรูณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29901. นายศิริศักด์ิ แกนสารี โรงเรียนบรูณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29902. นางธนารัตนแ ขันลา โรงเรียนผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29903. นางมณีรัตนแ ทองมา โรงเรียนผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29904. นางวรัิตนแ ถึงนอก โรงเรียนผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29905. นางวลิาวรรณ แดงสาย โรงเรียนผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29906. นางสายัน ศรีชมภู โรงเรียนผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29907. นางสุพชิญา ฐานสมบติั โรงเรียนผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29908. นางสุวดี เหลาทอง โรงเรียนผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29909. นางอุดมศรี พนัทองหลอ โรงเรียนผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29910. นางณัฐนิช บญุจรัส โรงเรียนพอขุนผาเมืองรําลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29911. นางวมิลรักษแ จงธรรมแ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29912. นางสาวเนาวรัตนแ วนัทลู โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29913. นายสรรเสริญ จันทรแแดง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29914. นางสาวอัจฉรา ภกัดีจิตร โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29915. นางกาญจนา บญุเทยีน โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29916. นางกาญจนา บญุวงศแวรรณแ โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒
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29917. นางวรัิตนแ ภกัดีเขียว โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29918. นางสาวเบญจมาศ ขุนเขียว โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29919. นางสาวพชัรา อารียแ โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29920. นางสาวรัชนี พมิพาพนัธแ โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29921. นางสาวอนุธดิา สิริมาตรแ โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29922. นางสุกัน พรีี โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29923. นายชาญสมร ชาวดร โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29924. นายนิเวช พลกลาง โรงเรียนเมตตาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29925. นายบญุแทน บญุแสน โรงเรียนวงัเวนิพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29926. นายวสุพล ชินอาจ โรงเรียนวดัทุงธงไชย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29927. นางทศันียแ บญุเนาวแ โรงเรียนอนุบาลเขาคอ(เจริญทองนิ่มวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29928. นางสาวน้ําฝน วรพล โรงเรียนอนุบาลเขาคอ(เจริญทองนิ่มวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29929. นางสาวลัดดาวัลยแ โชคหรัิณยรัศมี โรงเรียนอนุบาลเขาคอ(เจริญทองนิ่มวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29930. นางอัญญาพร พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเขาคอ(เจริญทองนิ่มวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29931. นายอภยั รัชตวบิลูยแสิน โรงเรียนอนุบาลเขาคอ(เจริญทองนิ่มวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29932. นางดารุณี ศรีธาดา โรงเรียนอนุบาลทพิยาหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29933. นางนงคแเยาวแ คําดี โรงเรียนอนุบาลทพิยาหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29934. นางวไิล วรศรีนา โรงเรียนอนุบาลทพิยาหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29935. นางสาวนิชาภัทร ปานมี โรงเรียนอนุบาลทพิยาหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29936. นางสาวสุธาทพิยแ สุขศรี โรงเรียนอนุบาลทพิยาหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29937. นางสุนียแรัตนแ อินทรแทนู โรงเรียนอนุบาลทพิยาหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29938. นายกิจเกษม ทพิยานุรักษแสกุล โรงเรียนอนุบาลทพิยาหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29939. นางสาวอรอุมา กิตติประพนัธแ โรงเรียนอนุบาลน้ําหนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29940. นางสายฝน อินประชา โรงเรียนอนุบาลสุภาพพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29941. นางสาวนงนุช หาญแกว โรงเรียนอนุบาลสุภาพพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29942. นางสาวนิตยา ทองสา โรงเรียนอนุบาลสุภาพพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29943. นายธวชัชัย รายะ โรงเรียนอนุบาลสุภาพพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29944. นางเตือนใจ กินูญ โรงเรียนอนุบาลหลมเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29945. นางผกาวรรณ กิตติวโิรจนแ โรงเรียนอนุบาลหลมเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29946. นางมุกดา เชื้อวงศแบญุ โรงเรียนอนุบาลหลมเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29947. นางวมิลพร จันทรแมี โรงเรียนอนุบาลหลมเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29948. นางศิริพร สิงหแหลักเมือง โรงเรียนอนุบาลหลมเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29949. นางสมจิตร ชัยดิษฐแ โรงเรียนอนุบาลหลมเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29950. นางอารี วเิชียรศรี โรงเรียนอนุบาลหลมเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29951. นางจิราวรรณ โกบตุร โรงเรียนอนุบาลหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29952. นางวราภรณแ ติกะมาศ โรงเรียนอนุบาลหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29953. นายสุมิตร ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลหลมสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒
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29954. วาที่พันตรีประหยัด แกนชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29955. นางพจนา คงสัตรา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29956. นางสาวรัตนา จันทรแสิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29957. นายเทดิชาย สุขโทน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๒

29958. นางสัมพนัธแ เจียมตน ชุมชนบานโคกปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29959. นางสาวสุวรรณี สิงหแชางชัย ชุมชนบานโคกปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29960. นางพชัรินทรแ ลงเย ชุมชนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29961. นางสุบนิ ประมายะ ชุมชนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29962. นางอุษณียแ อิงคนินันทแ ชุมชนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29963. นางสุมนา พงษแเทยีน ชุมชนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29964. นางฐิติพร ศรีพานิช ชุมชนบานทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29965. นางภคัภร สมสุวรรณประภา ชุมชนบานทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29966. นางสาวจุฑาทิพยแ มืดหลา ชุมชนบานทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29967. นางสาวประกายแกว บวัภาเรือง ชุมชนบานทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29968. นางสาวรัตนา แกวดวงสี ชุมชนบานทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29969. นายดุสิต บญุธรรม ชุมชนบานทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29970. นายสมาน แกวอยู ชุมชนบานทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29971. นางกมล เกิดผล ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29972. นางกัญจนา มีศิริ ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29973. นางกัลยา เจริญพนัธแ ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29974. นางกาญจนา ทองเรียนรัตนะ ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29975. นางพชัรี รวงสงา ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29976. นางวนิดา บญุกวาง ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29977. นางสมนึก นิพนธแ ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29978. นางหทยัพชัร สุวรรณชัย ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29979. นางอัญชลี ยายอด ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29980. นางศุจิกา จักคาม ชุมชนบานโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29981. นายนิคม เพชระบรูณิน ชุมชนบานวงัพกิุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29982. นางณิชาพร วรรณภกัตรแ บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29983. นางพมิพแภทัรา ธนาจิระไพศาล บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29984. นางเพญ็รุง ปใญญาอินทรแ บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29985. นางสมหวงั แกวสุกใส บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29986. นางสาวเรณู สรรคพงษแ บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29987. นางสาวอุบล รอดทมิ บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29988. นางสิทธพิร นาราศรี บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29989. นางสุวรรณี ไชยพานิช บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29990. นางอรอุมา พลิา บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓
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29991. นายจํารูญ พาแพง บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29992. นายบญุธรรม วรรณภกัตรแ บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29993. นายสองเมือง นาราศรี บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29994. นายสุนทร สายทอง บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29995. นายสุวทิยแ ปใญญาอินทรแ บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29996. นายมยุรา เมืองทอง บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29997. นายสราวธุ ศิริสุขประเสริฐ บาน กม.๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29998. นางนริศรา โจมพรม บานกระทุมทองประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

29999. นางสาคร กสิวฒันแ บานกระทุมทองประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30000. นางสาวรุงทพิยแ สกุลณี บานกระทุมทองประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30001. นายสุรเดช จันทรแโชติ บานเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30002. สิบตํารวจโทนิสัญ พนัละบาล บานเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30003. นางกมลลักษณแ สิริภคัพฒันกุล บานเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30004. นางนพมาศ พรมทาว บานเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30005. นางบณุยาพร อุดมพงษแ บานเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30006. นางบษุกร ศาสตรแนิยม บานเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30007. นางเยาวพา อินอิว บานเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30008. นางสาวกัญญารัตนแ บรรหาร บานเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30009. นางโสรัดดา เกิดพร บานเข็มทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30010. นายเสณี นอมสมบติั บานเขาคลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30011. นางสวาง พร้ิงเพราะ บานเขาพลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30012. นางกมลสรรคแ บญุกวาง บานเขายางโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30013. นางรัทติกา อินฉุย บานเขายางโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30014. นายมานิตยแ กุญแจทอง บานคลองกรวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30015. นางโสพศิ แกวทรัพยแ บานคลองกระจังวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30016. นางหทยักานตแ นาคเทยีน บานคลองกระจังวงัไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30017. นางรุงทวิา ดอกไม บานคลองตะพานหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30018. นายอวยชัย อินชางคํา บานคลองตะพานหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30019. นางนงเยาวแ ศรีบรรเทา บานคลองทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30020. นางพรเพญ็ กล่ินผกา บานคลองทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30021. นางสาววนิดา บญุคลาย บานคลองทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30022. นายสุรศรี พุมบวั บานคลองทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30023. นายภวูไนยแ อางบญุตา บานโคกกรวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30024. นางสาววไิล โพคาทรัพยแ บานโคกสะแกลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30025. นางนิธนิันทแ จันทรแคํา บานซับกระถินทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30026. นางสาวจารุนันทแ ขวญัแนน บานซับตะแบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30027. นางศิริลักษณแ จั่นเทศ บานซับไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓



813

30028. นางสาววนัเพญ็ พมิาน บานซับไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30029. นางอัมพร จันทรแดํารงคแ บานซับไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30030. นางอารียแ ชัยรัตนแ บานซับไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30031. นายดํารงศักด์ิ ชัยรัตนแ บานซับไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30032. นายศุภยุทธ สอนเครือ บานซับไมแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30033. นางวาทนิี ผารี บานซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30034. นายชัยรัตนแ ชางทอง บานซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30035. นายสมพร วงษแดวง บานซับสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30036. นางสาวจรัฐภรณแ เทพสงเคราะหแ บานดาดอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30037. นางกานดา วงษแกษตัริยแ บานตะกรุดหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30038. นายประดิษฐแ บวัทอง บานตะกรุดหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30039. นายสมาน นาคกนก บานตะกรุดหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30040. นายชาญณรงคแ ชํานาญกิจ บานตะกรุดหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30041. นางวลัยรัตนแ คําสอด บานตะกุดงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30042. นางศิรินันทแ ล้ิมเจียมรังษี บานตะกุดงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30043. นางบญุเรือน สุทธสุิข บานตะกุดไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30044. นางรัตติกร ไชยมงคล บานตะกุดไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30045. นางเกศิรี วรีะสอน บานทรัพยแเกษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30046. นางจินตนา ปใญญาฤทธิ์ บานทรัพยแเกษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30047. นางเพญ็ศรี คงเพชรศักด์ิ บานทรัพยแเกษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30048. นางวลิาวรรณ พระสันแพงสี บานทรัพยแเกษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30049. นางศิริมา เทพนวล บานทรัพยแเกษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30050. นางอุษา กันแตง บานทรัพยแเกษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30051. นายแสงเพชร คําแพง บานทรัพยแเกษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30052. นางขนิษฐา การะสิน บานทาดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30053. นายธรีะพล จันทะโก บานทาดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30054. นายนะเรศ แกนนาค บานทาดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30055. นายทองทวชีัย โพธสิมภาร บานทาดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30056. นายชีพ แกวสุกใส บานทาแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30057. นางทศันียา เปาูใจสุข บานทาโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30058. นางนงนิตยแ นาคกนก บานทาโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30059. นายวฒันศิลป สิงหแเครือ บานทาโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30060. นางรําไพ ตนสกุล บานทุงเศรษฐี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30061. นางสายพวน คงดี บานทุงเศรษฐี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30062. นางปยิะรัตนแ เลิศประวติั บานนาเฉลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30063. นางสายยนตแ อินทรพฒิุ บานนาเฉลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30064. นางสุภาพ นวลนอม บานนาเฉลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓
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30065. นางเสาวณี สายคําทอน บานนาเฉลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30066. นางอารุณ ทองชวง บานนาเฉลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30067. นายพสูิตร สายคําทอน บานนาเฉลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30068. นายสุรชัย รูปเชิด บานนาเฉลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30069. นางนภาพร เครือประเสริฐ บานนาเฉลียงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30070. นางพนิดา หมื่นชนะมา บานนาเฉลียงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30071. นางวรปภา สิริกุลโกศล บานนาเฉลียงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30072. นางสาวสมปอง ศรีคํา บานนาเฉลียงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30073. นางเสถียร สุดสุย บานนาเฉลียงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30074. นายไชยจเร บญุกาวนิ บานนาเฉลียงใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30075. นายกิตติ ปานเงิน บานนาตะกุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30076. นางจิราพร พรหมภกัดี บานนาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30077. นางสาวปใทมา ชังคะนารถ บานนาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30078. นางสาวเสถียรทิพยแ คงปรางดี บานนาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30079. นางอาทร สิงหแไทย บานนาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30080. นายประเสริฐ กิจจรัส บานนาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30081. นายยงยุทธ แตงเล็ก บานนาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30082. นางอิงอร ศิริกาศ บานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30083. นายจิรศักด์ิ วารีศรี บานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30084. นายทองเคลือบ นาสิงคาร บานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30085. นางบญุตา เดชวงคแ บานเนินสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30086. นางสาววราพร ตันติบลู บานเนินสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30087. นายวรีะชัย ทองหลอ บานเนินสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30088. นางธดิารัตนแ ประทมุไทย บานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30089. นางนงเยาวแ สุวรรณทอง บานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30090. นางสุรกิจ พนัธุแเทศ บานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30091. นางอัญชสา อางบญุตา บานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30092. นายทวน ดุนขุนทด บานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30093. นายปุุน สงสุข บานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30094. นายสุวทิยแ พนัธุแเทศ บานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30095. นางดวงเดือน ภผิูวเดือน บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30096. นางประครอง ถุนพฒุดม บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30097. นางพรจรัส ระตะขันธแ บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30098. นางพลิารัตนแ สังเกตุ บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30099. นางเยาวลักษณแ สุวรรณดวง บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30100. นางวไิลจิตร หมื่นวเิศษ บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30101. นางสมคิด จันทาทบั บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓
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30102. นางสาวปวณีา คงไชยโย บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30103. นางสาววชิุตา วงัโสม บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30104. นายสุรพงษแ กงถัน บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30105. นายอนุกูล ขะมันจา บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30106. นายเอนก แสนยาสมุทรแ บานบอไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30107. นางชุตินันทแ พกานวน บานบงึกระจับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30108. นางศุภลักษณแ ดีรักษา บานบงึกระจับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30109. นางสาวประนอม กมลคร บานบงึกระจับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30110. นางสิริรัตนแ เที่ยงดี บานบงึกระจับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30111. นางเสถาวแ ไกลภยั บานบงึกระจับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30112. นายกําพล เจริญใจ บานบงึกระจับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30113. นายชูชัย ไกลภยั บานบงึกระจับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30114. นางนิชรา เกษประดิษฐแ บานบงึนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30115. นางปราณี ไผพงเจริญ บานบงึนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30116. นางศรีนวล พลอยบตุร บานบงึนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30117. นางสาวมยุรี ฟองจันสม บานบงึนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30118. นายทองสุข มหาธนวฏัฏแ บานบมุะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30119. นายสุเทพ หอมจันทรแ บานบมุะกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30120. นางจิราพร เสริฐปใญญา บานปากตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30121. นางถาวร มันตะลัมพะ บานปากตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30122. นางสาวจารุณี บตุรพรม บานปากตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30123. นางอัมพร อยูถมสังขแ บานปากตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30124. นายประภาพล จันทรแแสงศรี บานปากตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30125. นางฉัตรภวนัทแ รูปเชิด บานพงษแเพชรอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30126. นางจิราวรรณแ แสงโท บานพญาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30127. นางพยอม คําแพง บานพญาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30128. นางระภภีรณแ ศรีทอง บานพญาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30129. นางวนัดี ทาสุวรรณ บานพญาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30130. นางสาวรุจิรา พนันุรักษแ บานพญาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30131. นายถนัด เชยกิจ บานพญาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30132. นายธวชั ศรีบรรเทา บานพญาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30133. นายวฑูิรยแ พลแสน บานพญาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30134. นายเฉลียว ซาทรง บานพญาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30135. นางจํานงคแ มั่นคง บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30136. นางปราณี ถาวรผล บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30137. นางสายฝน หมูใหญ บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30138. นางสาวอริศรา ใหมจันทรแ บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓
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30139. นางสุทธิ มาลา บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30140. นางสุทนิ อุชะชา บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30141. นางสุวรรณี สัญญะ บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30142. นายชัยเดช ถาวรผล บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30143. นายปใญญา แกวดวงสี บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30144. นายเสวก คะระนันทแ บานเพชรละคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30145. นายยุทธ นาคทศันแ บานภนู้ําหยด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30146. นางนกเล็ก อยูสุข บานมวงชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30147. นางไพเราะ ยมจันทรแ บานมวงชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30148. นางรัตนาภรณแ เข็มนาจิตรแ บานมวงชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30149. นางสาวนวลจันทรแ คําสุข บานมวงชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30150. นายสมยศ อันประนิตยแ บานมวงชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30151. นางศิรินันทแ มั่นตาย บานรวมทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30152. นางสาวบญุชวย ภกัดี บานรวมทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30153. นายควง ขุนสันเทยีะ บานรวมทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30154. นายสมนึก บญุคง บานรวมทรัพยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30155. นายปราโมช ลอยเล่ือน บานรองหอยพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30156. นางทองพา โกมาร บานราหลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30157. นางเพญภาสษแ พึ่งบวั บานราหลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30158. นางลักษณีวรรณ บญุเรือง บานราหลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30159. นางวนัวสิาขแ บวัลม บานราหลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30160. นางสาวธญัรดา ใหมจันทรแ บานราหลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30161. นายวนัชัย โกมาร บานราหลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30162. นายวารี พมิเกิด บานราหลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30163. นายอราม คงสอน บานราหลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30164. นายสมนึก บญุทั่ง บานไรขอนยางขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30165. นางเพช็รา โพธิ บานลําตะครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30166. นางสาวขนิษฐา อยูสุข บานลําตะครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30167. นายเพทาย โพธิ บานลําตะครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30168. นายสุเทพ หมายเจริญ บานลําตะครอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30169. นางปยิกาญจนแ ทตัเศษ บานลํานารวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30170. นางยุพนิ สังเกตุ บานลํานารวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30171. นางสัมฤทธิ์ เทยีนเงิน บานลํานารวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30172. นายปรัชญแ ไสยกิจ บานลํานารวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30173. นายตวน ศรีบตุรตา บานลํานารวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30174. นางชริม จิราพงษแ บานวงัขอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30175. นางธรีารัตนแ ไชยวงศแ บานวงัขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓
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30176. นางมนธกานตแ มณีรัตนแ บานวงัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30177. นายนิกร ฉัตรกาญจนกูล บานวงัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30178. นายสุพจนแ จันทรแแปลง บานวงัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30179. นางขวญัตา บญุศรี บานวงัไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30180. นางสาวจินดารัตนแ สิงหแเส บานวงัไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30181. นายบญุยิ่ง กฤษวงษแ บานวงัไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30182. นายสิทธา ทวนขุนทด บานวงัไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30183. นางรชยา ฉั่วตระกูล บานวงัลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30184. นายประยงคแ เคียนหนิต้ัง บานวงัลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30185. นางสาวกมลทพิยแ พรหมเศรณี บานวงัไลยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30186. นายมงคล นนทแขุนทด บานวงัไลยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30187. นางผดุง นวมเทยีน บานวงัเหว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30188. นางเพยีงจิตร ซาทรง บานศรีมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30189. นายกิตติเทพ ล้ิมเจียมรังษี บานสระหมื่นเชียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30190. นายอัครพนธแ บญุลือ บานสระหมื่นเชียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30191. นายคําเพชร ชัยพเิดช บานสระหมื่นเชียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30192. นายชัยวฒันแ บรรยง บานสามัคคีพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30193. นายต๋ี สันโดด บานสามัคคีพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30194. นางสมทรง พนัละบาล บานหนองจอกวงักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30195. นางสุมาลี กานขุนทด บานหนองจอกวงักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30196. นายประสิทธิ์ ตนสกุล บานหนองจอกวงักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30197. นายนันทวฒิุ จิราพงษแ บานหนองจอกวงักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30198. นางนิภา ยิ้มอยู บานหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30199. นางยุพนิ ทศันศิริ บานหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30200. นางสาวประจร แกวสมสี บานหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30201. นางพานิชยแ คงเมือง บานหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30202. นางสมพกัตรแ สงเรืองศรี บานหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30203. นางสาวสายสวาท ลมูลศิลป บานหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30204. นายบญัญัติ คงดวง บานหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30205. นายวรวฒันแ ทะบรรหาร บานหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30206. นายจุลภาสนแ พทุธชาติ บานหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30207. นางสมพศิ สมราง บานหนองบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30208. นางแสงเดือน ดอนพลิา บานหนองบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30209. นางเจตจิต แยมจันทรแ บานหนองไมสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30210. นางสาวศุภลักษณแ บญุกอน บานหนองไมสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30211. นางเพญ็รุง กล่ันฟใก บานหนองยางทอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30212. นายนรินทรแ พณิดอน บานหนองยางทอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓
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30213. วาที่ ร.ท.สกลุศักด์ิ กุลวงษแ บานหนองยางทอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30214. นางปราณี งามเลิศ บานหนองสรวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30215. นางรําไพ ขันทรี บานหนองสรวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30216. นางกิตติพร สิงหแบวัขาว บานหวยโปงุ-ไผขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30217. นางจณิชตรา พรมเทศ บานหวยโปงุ-ไผขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30218. นางสมพนิ แกวจันทรแ บานหวยโปงุ-ไผขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30219. นายศรีสมบติั สิมมา บานหวยโปงุ-ไผขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30220. นายเอนก พรมเทศ บานหวยโปงุ-ไผขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30221. นางดาราพร ศิริคํานอย บานหวัโตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30222. นางศิวรัตนแ คุมสิงหแสันตแ บานหวัโตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30223. นายสมผล คุมสิงหแสันตแ บานหวัโตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30224. นางปรีดาภรณแ ขํายิ่งเกิด บานใหมวไิลวลัยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30225. นางเยาวลักษณแ อุมอยู บานใหมวไิลวลัยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30226. นางวไิลพร แควนนอย บานใหมวไิลวลัยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30227. นายณรงคแเดช คงปรางดี บานใหมวไิลวลัยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30228. นางดวงเดือน นิยมศิลป อนุบาลบงึสามพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30229. นางบวัขาว ดีงาม อนุบาลบงึสามพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30230. นางบญุนาค เนียมเปรม อนุบาลบงึสามพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30231. นางพรพมิล พนัธแอาทติยแ อนุบาลบงึสามพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30232. นางสมใจ สอนเครือ อนุบาลบงึสามพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30233. นายธภทัร ไทยเล้ียง อนุบาลบงึสามพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30234. นายไพโรจนแ เดชะรัตนางกูร อนุบาลบงึสามพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30235. นางศรีสมบรูณแ ชัยรัตนแ อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30236. นางศิริเพญ็ หวงัสุข อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30237. นางสาวบญุนาค ชวนศรี อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30238. นางสาวอัญทชิา อยูสุข อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30239. นางสุนันทแ กวยทอง อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30240. นายเสกสรร จันทรโชติ อุดมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรูณแ เขต ๓

30241. นางจีราพร วฒิุการณแ เจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30242. นางณฐวรรณ ผาทอง เจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30243. นางดวงนภา ดาวแดน เจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30244. นางดาวรุณี บวับาน เจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30245. นางสาวชลสินธแ งาวแหลม เจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30246. นางสาวทิพยแพาพร จันใจวงคแ เจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30247. นางสาวพรศรี กองโกย เจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30248. นายธรีวฒันแ คําทพิยแ เจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30249. นางจารุวรรณ ปานงาม เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
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30250. นางนิตยา ตันศิริ เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30251. นางพรทพิยแ ดอกจันทรแฉาย เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30252. นางวไิลวรรณ แดนเหมือง เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30253. นางศิรินทพิยแ จิตคํามา เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30254. นางสมจิตร ดีสีปาน เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30255. นางสาวนิพารัตนแ นาขาม เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30256. นางสาวปรีดาวรรณ เสนาธรรม เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30257. นางสาวพรทพิา หรัิตนพนัธุแ เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30258. นายพศิิษฐแ บญุศรี เจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30259. นายปรีชา เตียงเกตุ ชุมชนบานกลาง (สนิทวทิยาการ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30260. นายสมศักด์ิ พรหมมินทรแ ชุมชนบานกลาง(สนิทวทิยาการ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30261. นางณัฐพชัญแ ลิมปนารักษแ ชุมชนบานทุงศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30262. นางกมลภทัร หงษแใจ ชุมชนบานหนุนเหนือ(แสงศรีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30263. นางปราณี ประทปีรัตนแ ชุมชนบานหนุนเหนือ(แสงศรีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30264. นางสุขใจ ฆองคํา ชุมชนบานหนุนเหนือ(แสงศรีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30265. นายอดุลยแ ศรีโพธิ์ ชุมชนบานหนุนเหนือ(แสงศรีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30266. นางอัญชรี วงศแสุวรรณ ชุมชนบานเหมืองหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30267. นางณัฐิญาภรณแ วทิยวชิาอนันตแ เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30268. นางศิริพร ชํานาญ เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30269. นางสาวณัฐปรียา ทพิโชติ เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30270. นางสาวบงัเอิญ ศรีวรกุล เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30271. นางสาวพรรณภา ล้ิมประเสริฐ เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30272. นางสาวสุมนมาศ กาศทพิยแ เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30273. นายนิติพนัธแ เพช็รหาญ เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30274. นายเบญจคุณ อุดปใ้น เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30275. นายพนม กิจสวน เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30276. นายมงคล สรอยสาย เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30277. นายสมศักด์ิ เทยีนขาว เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30278. นายสุชาติ จิระพงษแสุวรรณ เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30279. นายสุรชาติ สุขแกว เทพพทิกัษแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30280. นางยุพร ตรีเทพชาญชัย บานกาซอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30281. นางนงเยาวแ เสนแกว บานดง(ธรรมาราษฎรแนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30282. นางจิระประภา จงรักษแ บานดอนชัย(ประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30283. นายสงวน จันทอน บานดอนชัย(ประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30284. นางวงเดือน วงศแแพทยแ บานดอนดี(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30285. นายชาญ วงัลึก บานตนหนุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30286. นางทรรศนียแ บบุผามาลา บานถิ่น(ถิ่นวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
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30287. นางธดิารัตนแ เนื่องพชื บานถิ่น(ถิ่นวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30288. นางลัดดากรณแ ศรียงคแ บานถิ่น(ถิ่นวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30289. นางสาวละเอียด พงคแถิ่น บานถิ่น(ถิ่นวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30290. นางสุชาดา ปใญญาไวย บานถิ่น(ถิ่นวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30291. นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์ บานถิ่น(ถิ่นวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30292. นายธวชัชัย นาหวย บานถิ่น(ถิ่นวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30293. นายเมธา มานพกาวี บานถิ่น(ถิ่นวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30294. นายสุวฒั วงศแสุวรรณ บานถิ่น(ถิ่นวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30295. นางจริยา มะโนรส บานทุงโฮง(อภวิงัวทิยาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30296. นางทวิาพร วฒิุเมธารักษแ บานทุงโฮง(อภวิงัวทิยาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30297. นางละออ นวมเจริญ บานทุงโฮง(อภวิงัวทิยาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30298. นางวนัเพญ็ เจริญสุข บานทุงโฮง(อภวิงัวทิยาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30299. นางสุพตัรา ขยัน บานนาแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30300. นางปใทมา ต฿ะเรียน บานน้ําชํา(วชิัยชนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30301. นางปรานอม พนัธุแเลิศเมธี บานน้ําชํา(วชิัยนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30302. นายสามารถ อยูทมิ บานน้ําเลา(น้ําเลาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30303. นางพงึฤทยั กาศทพิยแ บานในเวยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30304. นางกาญจนา คงตอ บานปทมุ(ถาวรราษฎรแศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30305. นางบญุยง คําต๋ัน บานปาุแดง(รัฐราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30306. นางสุจินตแ ใจคนึง บานปาุแดง(รัฐราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30307. นางสุพนิธแ ฟุุมเฟอืย บานปาุแดง(รัฐราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30308. นางบญุรวม อนุกุล บานผารางวงัหมอ(มิตรประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30309. นางสมเพยีร ณ ลําปาง บานผารางวงัหมอ(มิตรประชา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30310. นางไกรสร มูลเมือง บานไผโทน(นวลราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30311. นางดรุณี ศรียงคแ บานไผโทน(นวลราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30312. นางสาวสิริภทัร ตันติพนัธุแพพิฒันแ บานไผโทน(นวลราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30313. นางแสงดาว สาวงศแทะ บานไผโทน(นวลราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30314. นางวรีปริยา ภมูิพรีะวภิพ บานแมยางยวง(ลูนราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30315. นางสังวาลยแ สารินทรานนทแ บานแมยางยวง(ลูนราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30316. นางเสง่ียม เรียงรอง บานแมยางยวง(ลูนราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30317. นางกิตตินันทแ เขื่อนเกา บานแมแรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30318. นางบญุชุม เดือนดาว บานแมแรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30319. นางสาวศิริพรรณ ขันคํานันต฿ะ บานแมแรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30320. นายวชัรพงษแ ฐิตะภทัรพงศแ บานแมแรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30321. นายสมบรูณแ จงรักษแ บานแมแรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30322. นางธนัชญา ใจเอื้อ บานแมหลาย(ประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30323. นางปภาดา กรุงศรี บานแมหลาย(ประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑



821

30324. นางเสง่ียม หอมดอก บานแมหลาย(ประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30325. นางอมรรัตนแ อินทรียแ บานแมหลาย(ประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30326. นางสุจินตนา ปนิตากุล บานแมหลายกาซอง(ลือราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30327. นางธญัลักษณแ เสารแแดน บานยานยาว(ยานยาวประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30328. นางสมศรี ศิริพนัธุแ บานยานยาว(ยานยาวประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30329. นางกนิษฐา กึกกอง บานรองกวาง(จันทมิาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30330. นางดรุณี สุธาวา บานรองกวาง(จันทมิาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30331. นางดารา ศรีวชิัย บานรองกวาง(จันทมิาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30332. นางบษุกร กันนา บานรองกวาง(จันทมิาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30333. นางปพชิญา ถิ่นสืบ บานรองกวาง(จันทมิาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30334. นางอุไร สารบรุุษ บานรองกวาง(จันทมิาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30335. นายปรีชาญ ปิๆนชัยพฒันแ บานรองกวาง(จันทมิาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30336. นายวรพงษแ สุกใส บานรองกวาง(จันทมิาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30337. นางปณุณแญาณแ ขํานิ่ม บานรองฟอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30338. นางวรพรีานันทแ ฐานะปใญญากุล บานลู(คัมภรีแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30339. นางปราณี อนันชัย บานลู(คัมภรีาษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30340. นางมยุรา ถุงแหวน บานลู(คัมภรีาษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30341. นางคําสุก ศิริอุดมพงศแ บานวงัปึ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30342. นางสายทอง จันทอน บานวงัปึ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30343. นายประดิษฐแ ถิ่นแสน บานวงัปึ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30344. นางกุศล สายคํา บานวงัฟอุน(สิทธริาษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30345. นางทศันียแ ตางประโคน บานวงัฟอุน(สิทธริาษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30346. นางนพภสัสร ปานหมอก บานวงัฟอุน(สิทธริาษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30347. นางพรพมิล สีแดด บานวงัฟอุน(สิทธริาษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30348. นางยุพารัตนแ พรหมสวรรคแ บานศรีมูลเรือง(วลัลภราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30349. นายววิฒันแ รองระกํา บานศรีมูลเรือง(วลัลภราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30350. นางดรุณี เอกจิตร บานศรีสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30351. นางนงนิตยแ อินทรรุจิกุล บานศรีสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30352. นางจําลอง ต้ังจิตมั่น บานหวยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30353. นางรววิรรณ รองพชื บานหวยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30354. นางศุภรา ปะละใจ บานหวยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30355. นางสังวาลยแ สมบติันันทนา บานหวยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30356. นางอารียแ ใจนนถียแ บานหวยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30357. นางกนกวรรณ อาสุ บานหวยมา(สุนทรนิวาส) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30358. นางอรทยั นันทสุวรรณ บานหวยมา(สุนทรนิวาส) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30359. นางศิวรี ศิริเลิศ บานหวยโรงนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30360. นางสาวจินดา บญุคุม บานหวยโรงนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
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30361. นางสาวอินทริา อินองการ บานหวยโรงนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30362. นางสาวนัทศิญา พุมวชัระ บานหวยฮอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30363. นายวรายุทธ ตุยดา บานหวยฮอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30364. นายสุนทร พลพงษแ บานหวยฮอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30365. นางเสาวนียแ แนวณรงคแ บานหวัเมือง(แหวนวงัประชาบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30366. นางองุน มิ่งขวญั บานหวัเมือง(แหวนวงัประชาบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30367. นางจรรยา เลิศสัจจานุรักษแ บานออยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30368. นางเดนนภา แหวนทอง บานออยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30369. นางทศันียแ อินทเจริญศานตแ บานออยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30370. นางสาล่ี ดวงใน บานออยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30371. นางอัญชลี ตาขันทะ บานออยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30372. นายเปๅล แหวนทอง บานออยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30373. นางมณเฑียร พนัธุแเวช แมคํามีตําหนัก(ตําหนักธรรมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30374. นางสาวราณี ดาวนันทแ แมคํามีตําหนัก(ตําหนักธรรมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30375. นางวรรณิตา เจริญธนพฒันแ แมยางตาล(กิตติประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30376. นายพทุธทรง พนมมิตร แมยางตาล(กิตติประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30377. นายสมศักด์ิ ถมปลิก แมยางตาล(กิตติประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30378. นางประไพ นรพกัตรแ รัฐราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30379. นายอนันตแ หมดหวง โรงเรียนชุมชาบานนันทาราม(นันทราษฎรแวิทยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30380. นายศักด์ิศิลป ตาขันทะ โรงเรียนชุมชาบานรองกวาง(จันทมิาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30381. นายโสภณ สุธรรม โรงเรียนชุมชาบานหนุนเหนือ(แสงศรีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30382. นางสาวณัฐพมิล ธรรมสรางกูร โรงเรียนบานดง(ธรรมาราษฎรแนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30383. นายดิเรก ฉันทา โรงเรียนบานทุงโฮง(อภวิงัวทิยาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30384. นายธรีพงศแ ซ่ือตรง โรงเรียนบานน้ําชํา(วชิัยชนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30385. นายนพรัตนแ สวนบญุ โรงเรียนบานปาุแดง (วนัรัตตวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30386. นายสุวรรณ หลายกิจพานิช โรงเรียนบานแมลัว (วริิยะราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30387. นางสาวกาญจนา กัญจนวฒันแ โรงเรียนบานแมหลายกาซอง(ลือราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30388. นางเมตตา คําหงษา โรงเรียนบานรองฟอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30389. นางวไิล ชัยพนิิจ โรงเรียนบานลู(คัมภรีแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30390. นางจงดี ใจดี โรงเรียนบานวงัหลวง(วงัมาประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30391. นายผดุงสินธุแ ศรีใจอินทรแ โรงเรียนแมคํามีตําหนัก (ตําหนักธรรมวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30392. นายนิคม กอนคํา โรงเรียนวดัทุงลอม (ทองประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30393. นายพรศักด์ิ ทานะขันธแ โรงเรียนวดัน้ําโคง(คําหลาราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30394. นายบรรหาร อนันชัย โรงเรียนวดัหวยหมาย(หมายประชากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30395. นายจรัญ พนัธแกสิกรรม โรงเรียนหวยมา(สุนทรนิวาส) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30396. นางกมลวรรณ วงศารัตนโชค วดัตนไคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30397. นางวาสนา จานแกว วดัตนไคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
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30398. นางสมใจ มานพ วดัน้ําโคง(คําหลาราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30399. นางอนุสรา คําพนัธแ วดัน้ําโคง(คําหลาราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30400. นางรัชนีกร เสาวภา วดัเมธงักราวาส(เทศรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30401. นางสาวสุจิตรา รัตนากรไพบลูยแ วดัเมธงักราวาส(เทศรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30402. นางสาวสุภมาส เรือนไชย วดัเมธงักราวาส(เทศรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30403. นางเอมอร เสารแแกว วดัเมธงักราวาส(เทศรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30404. นายกิตติชัย กิตติสมร วดัเมธงักราวาส(เทศรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30405. นายทวี ครองสุข วดัเมธงักราวาส(เทศรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30406. นายสุรินทรแ คําโมนะ วดัเมธงักราวาส(เทศรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30407. นางคํามูล สายวฒันา วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30408. นางจีรวลัยแ วรรณสอน วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30409. นางชุติกาญจนแ เฮงพานิช วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30410. นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณแ วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30411. นางนงลักษณแ เอนกนันทแ วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30412. นางปราณีต ภาคธปู วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30413. นางวาสนา หงษแหา วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30414. นางวจิิตรา คนหลัก วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30415. นางสาวประภาพร มะละสาร วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30416. นายคฑาวธุ ฟาูเล่ือน วดัเมธงักราวาสเทศรัฐราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30417. นางรุงทพิยแ รองพชื วดัหวยหมาย(หมายประชากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30418. นางศิริลักษมี แสนหลวง วดัหวยหมาย(หมายประชากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30419. นางบานเทยีน ตางใจ วดัเหมืองคา(ประชารัฐอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30420. นางกัญญณัฐ ศรีวชิัย สพป. แพร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30421. นางทองสุข สุคันธะมาลา สพป. แพร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30422. นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ สพป. แพร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30423. นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์ สพป. แพร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30424. นายเชษฐา สยนานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30425. นายอภรัิกษแ อิ่มจิตอนุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30426. นางเมนัสนันทแ แกวปาเฟอืย อนุบาลเทพสุนทรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30427. นางสมพศิ ประยูรศรี อนุบาลเทพสุนทรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30428. นางสาวกันยา กรุณา อนุบาลเทพสุนทรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30429. นางสุภาพ ฟองจันทรแ อนุบาลเทพสุนทรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30430. นายปริญญา ยศบญุมี อนุบาลเทพสุนทรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30431. นายปรีชา แกวปาเฟอืย อนุบาลเทพสุนทรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30432. นายอุระพนิ คลองนอย อนุบาลเทพสุนทรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30433. นางววิาวรรณ พงคแเจริญ อนุบาลเทพสุนทรินทรแ(บานเทพ)เทพสุนทรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30434. นางชเนตตี ชัยรัตนแ อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
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30435. นางชวนพศิ ศิริพนัธุแ อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30436. นางปราณี กอนคํา อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30437. นางปริขาติ ตาคํา อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30438. นางพรทพิยแ บญุมี อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30439. นางระพพีรรณ วรรณรักษแ อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30440. นางวริทธิน์ันทแ จันทรแสี อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30441. นางศิริพร สีเทา อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30442. นางศุลีมาศ กวางสบาย อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30443. นางสุรียแ ถิ่นจันทรแ อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30444. นางสุวมิล ขัดแกว อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30445. นางอัมพร คํามีศรี อนุบาลแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30446. นางกัลยา สบายสุข อนุบาลรองกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30447. นางดรุณี รัตนวงศแ อนุบาลรองกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30448. นางละเอียด ศรีประดิษฐแ อนุบาลรองกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30449. นางวราภรณแ คําแจ อนุบาลรองกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30450. นางสาวกนกนันทแ ดาวนันทแ อนุบาลรองกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๑
30451. นางจิราวรรณ สุรัตนานุรักษแ โรงเรียนชุมชนบานบวกโปงุ(พรหมราษฎรแอปุถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30452. นางพมิพแพร ชํานาญ โรงเรียนชุมชนบานบวกโปงุ(พรหมราษฎรแอปุถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30453. นางจินตนา สมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานปงปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30454. นางปนัดดา ศรีชัยศักด์ิ โรงเรียนชุมชนบานปงปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30455. นางอจัฉริยาภรณแ ขําฉา โรงเรียนชุมชนบานปงปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30456. นายอารี อุปนันไชย โรงเรียนชุมชนบานปงปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30457. นางสุดา วเิชียรกันทา โรงเรียนชุมชนบานปากพวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30458. นางพรพนัธแ ทวมแกว โรงเรียนชุมชนบานแมปาูก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30459. นางวรวรรณ เบาทอง โรงเรียนชุมชนบานแมปาูก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30460. นายธงชัย เบาทอง โรงเรียนชุมชนบานแมปาูก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30461. นางสาวศิริกาญจนแ เมฆอากาศ โรงเรียนชุมชนบานแมหละปาุปวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30462. นางเฉลียว บญุเกตุ โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30463. นางบญุสนอง มงคลวสุิทธิ์ โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30464. นางปยิะมาลยแ คํากอน โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30465. นางพนัทภิา ธนะขวาง โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30466. นางวจนา ราชสีหแ โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30467. นางวไิลวรรณ เสนาธรรม โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30468. นายภานุพงศแ กาศทพิยแ โรงเรียนเดนไชยประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30469. นายอิทธภิทัร ธฟิู โรงเรียนเดนทพัชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30470. นางกรรณิการแ อินต฿ะสุข โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30471. นางจุรีพร ภญิโญ โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
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30472. นางเจนจีรา มณีทารักษแ โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30473. นางตินยา รามัญ โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30474. นางนิตะยา วงชัย โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30475. นางรัฐติยา ปญุญมัย โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30476. นางลําพงึ แกลวกลา โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30477. นางสมศรี ดังกอง โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30478. นางสาวเนตรนรินทรแ สติ โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30479. นางสาววารี จินดาเสน โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30480. นางสาวสุคนึง เงาะหวาน โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30481. นายศราวธุ ปญุญมัย โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30482. นายเอนก ชัยชนะ โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30483. นางสุกานดา พนัธุแนิติพงศแ โรงเรียนเทพนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30484. นางรําพงึ สุดชา โรงเรียนบานกวาง(ลือราษฎรแวฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30485. นางออมสิน วงคแปนิตา โรงเรียนบานกวาง(ลือราษฎรแวฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30486. นายเสนียแ คําหงษา โรงเรียนบานกวาง(ลือราษฎรแวฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30487. นางชูเกียรติ กาศเกษม โรงเรียนบานกาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30488. นายสมควร ดวงใจ โรงเรียนบานกาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30489. นายปยิะกร ทมุวงษแ โรงเรียนบานแกงหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30490. นางสาวละเอียด จุมพศิ โรงเรียนบานคางปนิใจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30491. นางสาวศิริรัตนแ วงศแยนตแ โรงเรียนบานคางปนิใจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30492. นายทนัน เหลากอ โรงเรียนบานคางาม(อัตตราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30493. นางอัจฉรา สาจักรแ โรงเรียนบานเค็ม(รัฐประสาทราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30494. นางวราภรณแ ศรีเครือมา โรงเรียนบานดงสุระ(แกวอินตาราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30495. นายกฤดาเดช รัตนกัลยา โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30496. นายกิตติชัย อินต฿ะเสน โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30497. นางกรรณิการแ สุขกันตแ โรงเรียนบานทาเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30498. นางมาลี อินทรรุจิกุล โรงเรียนบานทาเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30499. นางฐานมาศ วรายุ โรงเรียนบานทุงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30500. นางปยิรัตนแ วงคแมณี โรงเรียนบานทุงเจริญ(เครือราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30501. นางรจนา สิมะจารึก โรงเรียนบานทุงตากลา(คุรุราษฎรแบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30502. นางพนัชกร ศรไชย โรงเรียนบานไทรยอย(ราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30503. นางสาวมนัสนันทแ เชิดอยู โรงเรียนบานไทรยอย(ราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30504. นางสาวเกมวดี ดําคํา โรงเรียนบานนาปลากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30505. นางสิงคาร จินดาสถาน โรงเรียนบานนาปลากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30506. นายไกรเลิศ วงศแสิงหแ โรงเรียนบานนาปลากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30507. นางสาวปริญญา โสภารัตนานันทแ โรงเรียนบานนาหลวง(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๓๘๗) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30508. นางอนงคแ อุตมา โรงเรียนบานนาหลวง(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๓๘๗) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
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30509. นางแอนนา ภูเอี่ยม โรงเรียนบานนาใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30510. นางพฒันาพนัธแ ธรรมสรางกูร โรงเรียนบานนาอุนนอง(ประชารัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30511. นายอรรณพ วางโต โรงเรียนบานนาอุนนอง(ประชารัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30512. นายไพโรจนแ สุขธยารักษแ โรงเรียนบานนาอุนนอง(ประชารัฐวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30513. นางจุฑารัตนแ สัญญา โรงเรียนบานน้ําโคง(นนทราษฎรแรัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30514. นางแสงนวล สังหาร โรงเรียนบานน้ําโคง(นนทราษฎรแรัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30515. นายไพศาล สุวรรณเกษม โรงเรียนบานน้ําโคง(นนทราษฎรแรัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30516. นางประทนิ สุขธยารักษแ โรงเรียนบานน้ําริน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30517. นางวภิาวรรณ ฝใ็นเครือ โรงเรียนบานน้ําริน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30518. นางสมศรี ชัยพวิงษแ โรงเรียนบานน้ําริน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30519. นางสุทนิ นาสิทธิ์ โรงเรียนบานน้ําริน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30520. นางเสาวลักษณแ เกี๋ยงคํา โรงเรียนบานน้ําริน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30521. นายคงฤทธิ์ นาสิทธิ์ โรงเรียนบานน้ําริน(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30522. นายบญุสง ปลาสวน โรงเรียนบานน้ําแรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30523. นายพชิิต ตระกูลสวาง โรงเรียนบานน้ําแรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30524. นายศิริชัย ขยัก โรงเรียนบานน้ําแรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30525. นายสุรชัย พื้นดี โรงเรียนบานน้ําแรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30526. นางประนอม เชื้อวงศแ โรงเรียนบานน้ําฮอก(รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30527. นางสาวสุดาวรรณ ดังกอง โรงเรียนบานน้ําฮอก(รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30528. นางจรูญศรี ศิริวาท โรงเรียนบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30529. นายดนัย อินโองการ โรงเรียนบานบอแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30530. นางกัลยา คนเที่ยง โรงเรียนบานบอแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30531. นางนพพรรณ พื้นดี โรงเรียนบานบอแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30532. นางสาวสุวกิร แกวมา โรงเรียนบานบอแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30533. นางสุมาลี ไชยวงศแ โรงเรียนบานบอแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30534. นางสาวบษุบา พงศแพฒิุ โรงเรียนบานปง(วฒันาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30535. นางกอบกุล พรหมทอง โรงเรียนบานปง(วฒันาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30536. นางสุภา จิตตแประสาร โรงเรียนบานปงทาขาม(ปงประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30537. นางอนงคแ ทพิยแคํา โรงเรียนบานปงทาขาม(ปงประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30538. นางอัมพร กอกอง โรงเรียนบานปงทาขาม(ปงประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30539. นายทวพีนัธุแ บุญญารัตนานุสรณแ โรงเรียนบานปงทาขาม(ปงประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30540. นายสมบติั มั่งค่ัง โรงเรียนบานปงทาขาม(ปงประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30541. นางอรชร รมเย็น โรงเรียนบานปงพราว(ประชารัฐวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30542. นายโรมเพช็ร เสารแแดน โรงเรียนบานปงพราว(ประชารัฐวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30543. นางรัชนี มั่นเหมาะ โรงเรียนบานปงหวัหาด(หวัหาดราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30544. นางจีรพรรณ คํากอน โรงเรียนบานปากกาง(ประชาราษฎรแรังสฤษฎแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30545. นางนภาพร สังขแเกิดสุข โรงเรียนบานปากกาง(ประชาราษฎรแรังสฤษฎแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
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30546. นางวรรณี ใจยวน โรงเรียนบานปากกาง(ประชาราษฎรแรังสฤษฎแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30547. นางสาวขจิต อินทะเสน โรงเรียนบานปากกาง(ประชาราษฎรแรังสฤษฎแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30548. นายธนัท ธนบณุยนนทแ โรงเรียนบานปากกาง(ประชาราษฎรแรังสฤษฎแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30549. นายสาโรช วริิยะเมธี โรงเรียนบานปากกาง(ประชาราษฎรแรังสฤษฎแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30550. นางสาวแสงจันทรแ สุขเงิน โรงเรียนบานปากปาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30551. นางสาวรุงทพิยแ กาววีน โรงเรียนบานปาุคาปาุมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30552. นางรัตนาพร ร่ืนเร่ืองฤทธิ์ โรงเรียนบานปางเคาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30553. นางนวรัตนแ จิตบณุยเกษม โรงเรียนบานปาุไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30554. นางกตัญชลี จันทรา โรงเรียนบานปนิ(ปนิประชาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30555. นางศรีมล โกมลรัตนแ โรงเรียนบานปนิ(ปนิประชาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30556. นางสาวเสาวลักษณแ ชูเกียรติ โรงเรียนบานปนิ(ปนิประชาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30557. นางอรวรรณ แกวมา โรงเรียนบานเปาปมดงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30558. นางวนัทนียแ ผูกพนัธุแ โรงเรียนบานแปนู(รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30559. นางสาวอุไร ชุมดวง โรงเรียนบานผาจั๊บ(คุรุราษฎรแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30560. นายสุพรรณ เกียรติเจริญ โรงเรียนบานผาจั๊บ(คุรุราษฎรแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30561. นางวาสนา มาดวง โรงเรียนบานแพะทุงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30562. นางปใทมาภรณแ จันทรแหอม โรงเรียนบานมวงคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30563. นางสายฝน โตยิ่ง โรงเรียนบานมวงคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30564. นางอําภา กาศสนุก โรงเรียนบานมวงคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30565. นางมัณฑนา ธรรมกิจ โรงเรียนบานมอน(ปใญญาฉลาดราษฎรแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30566. นางทววีรรณ นันทสุวรรณ โรงเรียนบานแมกระตเอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30567. นางมณีรัตนแ นันทสุวรรณ โรงเรียนบานแมกระตเอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30568. นางกนกลดา ยะปะนันทแ โรงเรียนบานแมขมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30569. นายธนวทัร เพลินหดั โรงเรียนบานแมขมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30570. นายสฐาน ลังกาเทพ โรงเรียนบานแมขมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30571. นางพวงผกา วชัรธรรม โรงเรียนบานแมจองไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30572. นางสายฝน พลอินต฿ะ โรงเรียนบานแมจองไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30573. นายบดินทรแ กาทองทุง โรงเรียนบานแมจองไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30574. นางไพจิตรแ คนเที่ยง โรงเรียนบานแมจั๊วะ(ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30575. นางลัดดา กาศเกษม โรงเรียนบานแมจั๊วะ(ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30576. นางสาวบษุยา ววิฒิุ โรงเรียนบานแมจั๊วะ(ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30577. นางสุบนิ ศรีผอง โรงเรียนบานแมจั๊วะ(ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30578. นางอัมพร ทองคํา โรงเรียนบานแมจั๊วะ(ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30579. นายวชิระ กําทอง โรงเรียนบานแมจั๊วะ(ประชาราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30580. นางเบญจมาศ พรมทาว โรงเรียนบานแมบงเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30581. นางสาวฐิติกร เรือนคํา โรงเรียนบานแมแปง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30582. นางพศิมัย พอจิต โรงเรียนบานแมพวก(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
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30583. นายณัฐพงษแ เหล็กทั่ง โรงเรียนบานแมพวก(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30584. นายสุพนธแ เชื้อสกุล โรงเรียนบานแมยุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30585. นางสาววไิล สําเนียง โรงเรียนบานแมยุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30586. นางปวณีา วงศแกัณหา โรงเรียนบานแมรัง(จัดสรรราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30587. นางพมิพแชิฏสุภา หลวงสิงหแ โรงเรียนบานแมรัง(จัดสรรราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30588. นางเพลินภทัร เพญ็ธนัยาวฒันแ โรงเรียนบานแมลาน(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30589. นางศรีนวล อุนอารมณแ โรงเรียนบานแมลาน(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30590. นางสาวพรรณกร สุภาแกว โรงเรียนบานแมลาน(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30591. นายสิทธชิัย ปะนันวงคแ โรงเรียนบานแมลาน(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30592. นางสาวธราวลัยแ พริบไหว โรงเรียนบานแมสายดอนทนั(คําแวงประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30593. นางสาวสุดารัตนแ ทาประเสริฐ โรงเรียนบานแมสายดอนทนั(คําแวงประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30594. นางธญัมน จันนันทะ โรงเรียนบานแมหลู(รัฐราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30595. นางปราณี แกวแดง โรงเรียนบานแมหลู(รัฐราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30596. นายบรรจง กาศเกษม โรงเรียนบานแมหลู(รัฐราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30597. นายวรีพล ปใญญาวนั โรงเรียนบานแมหลู(รัฐราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30598. นายชาญยุทธ อันปใญญา โรงเรียนบานแมแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30599. นางสุทศันแดาว ขันเพช็รแ โรงเรียนบานรองกาศใต(รัฐราษฎรแบรูณะ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30600. นางเนาวรัตนแ โดงดัง โรงเรียนบานรองแค(ปาุผ้ึงสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30601. นายณรงคแ วงคแเวยีน โรงเรียนบานรองเส้ียว(รัฐราษฎรแผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30602. นางสาวศรีสุภางคแ ถุงเงิน โรงเรียนบานรองเส้ียว(รัฐราษฎรแผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30603. นางฉัตรตราพร สุทธปิใญโญ โรงเรียนบานวงักวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30604. นางจิตรา อัคจันทรแ โรงเรียนบานวงัเบอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30605. นางจินตนา วางหา โรงเรียนบานวงัเบอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30606. นางสุจรรยา นารถพนิิจ โรงเรียนบานวงัเบอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30607. นายขจรศักด์ิ ขัติโย โรงเรียนบานวงัเลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30608. นางแสงเดือน คํามา โรงเรียนบานวงัเลียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30609. นางจําเนียร ธรรมชัย โรงเรียนบานวงัวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30610. นายธรรมรัตนแ วงศแวาน โรงเรียนบานวงัวน(ราษฎรแพทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30611. นายพงษแศักด์ิ แกวธรรมานุกูล โรงเรียนบานเวยีงทอง(เวยีงทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30612. นายสิริพงษแ สุภาษี โรงเรียนบานเวยีงทอง(เวยีงทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30613. นางไพรินทรแ จอมเขียว โรงเรียนบานศรีดอนไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30614. นางระววีรรณ มะนุน โรงเรียนบานศรีดอนไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30615. นางรุงฤดี ขุนชุม โรงเรียนบานศรีดอนไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30616. นางสาวกัลยรัตนแ มณีทพิยแ โรงเรียนบานศรีดอนไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30617. นางไพพรรณ สมจิตตแ โรงเรียนบานสบสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30618. นางรัตนา สมจิตตแ โรงเรียนบานสบสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30619. นางสาวสุทธดิา ผาทอง โรงเรียนบานสบสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
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30620. นายเสรี สลักลาย โรงเรียนบานสบสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30621. นางพไิลวรรณ ชัยสนิท โรงเรียนบานสวนหลวง(สวนหลวงวทิยายน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30622. นางเพญ็ศรี เพื่อนฝูง โรงเรียนบานสวนหลวง(สวนหลวงวทิยายน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30623. นางมันทณา ศรีปนิตา โรงเรียนบานสวนหลวง(สวนหลวงวทิยายน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30624. นางเสาวภา กอกอง โรงเรียนบานสวนหลวง(สวนหลวงวทิยายน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30625. นางนวลจันทรแ เยาวรัตนแ โรงเรียนบานหวยกูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30626. นางชวนพศิ เจริญชัย โรงเรียนบานหวยไร(รัฐราษฎรแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30627. นางสาวบษุบา เพิ่มขึ้น โรงเรียนบานหวยไร(รัฐราษฎรแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30628. นางสาววรินทรแดา วรินทรแ โรงเรียนบานหวยไร(รัฐราษฎรแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30629. นายสิทธศัิกด์ิ ราชสีหแ โรงเรียนบานหวยไร(รัฐราษฎรแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30630. นายสุรพงคแ ชัยพวิงศแ โรงเรียนบานหวยลากปนื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30631. นางพชัราพร ดอกจันทรแ โรงเรียนบานหวัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30632. นางวาสนา ทองอินทรแ โรงเรียนบานหวัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30633. นางดวงนภา ศรีทนัตแ โรงเรียนบานหาดร่ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30634. นางวรรณแสิกาญนแ วรรสุคนธุแ โรงเรียนบานหาดร่ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30635. นางเอมอร สายน้ําเย็น โรงเรียนบานหาดร่ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30636. นางราตรี อินกัน โรงเรียนบานเหลา(พชิัยศิริราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30637. นางวลิาวลัยแ ทองคํา โรงเรียนบานเหลา(พชิัยศิริราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30638. นางสาวทพิยเนตร เหลากาวี โรงเรียนบานเหลา(พชิัยศิริราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30639. นายชม หมายมั่น โรงเรียนบานเหลา(พชิัยศิริราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30640. นางกัลยา ศรีสด โรงเรียนบานเหลา(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30641. นางจีรนัย เกิ้งบรีุ โรงเรียนบานเหลา(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30642. นางพชัราภรณแ พาใจ โรงเรียนบานเหลา(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30643. นางสาวอภญิญา วงศแเรือน โรงเรียนบานเหลา(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30644. นางฐิติมา คณะภกัด์ิ โรงเรียนบานแหลง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30645. นายบญุเชิด ยานสกุล โรงเรียนบานแหลง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30646. นางอุดมพร ถิ่นทพิยแ โรงเรียนบานแหลง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30647. นางศิวาลักษณแ สีสด โรงเรียนบานใหม(รัฐราษฎรแผดุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30648. นางประนอม แสนเขื่อนแกว โรงเรียนบานใหม(สมบติัทวปีระชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30649. นางรัตนา จริยารัตนกุล โรงเรียนบานใหม(สมบติัทวปีระชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30650. นางสุจิตรา หมอยา โรงเรียนบานใหม(สมบติัทวปีระชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30651. นางณัชชารียแ ขอนดอก โรงเรียนบานอายล่ิม(ล่ิมราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30652. นางพทุธพร อินทรนันทแ โรงเรียนบานอายล่ิม(ล่ิมราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30653. นางวรรณภา เกียรติเจริญ โรงเรียนบานอายล่ิม(ล่ิมราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30654. นางถนอมศรี สาใจ โรงเรียนประชารัฐวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30655. นายสมชาย สัณหาภริมยแกุล โรงเรียนประชารัฐวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30656. นางสาวมลธลิา กาเผือก โรงเรียนปากจอกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
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30657. นางวริศรา พุมดอกไม โรงเรียนวดัโชคเกษม(เกษมราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30658. นางสุวรรณา ดวงตาดํา โรงเรียนวดัตอนิมิตร(สิทธริาษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30659. นางอรุณี สงาศรี โรงเรียนวดัตอนิมิตร(สิทธริาษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30660. นางอิสราพร โสภารัตนแ โรงเรียนวดัตอนิมิตร(สิทธริาษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30661. นางอัจฉราภรณแ ดังกอง โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30662. นางจรรยพร พริบไหว โรงเรียนวดัมงคลถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30663. นางศรีพนัธแ สุวรรณกาศ โรงเรียนวดัมงคลถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30664. นางขนิษฐา ไชยวฒันานนทแ โรงเรียนวดัศรีดอก(ประชาพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30665. นางเมษา ทพิยแพงศแทอง โรงเรียนวดัศรีดอก(ประชาพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30666. นางราตรี ดังกอง โรงเรียนวดัศรีดอก(ประชาพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30667. นางลัดดา โกลนันตแ โรงเรียนวดัสรางโศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30668. นายสมัย เจริญเรือง โรงเรียนวดัสิทธวิมิล(สุวรรณราษฎรแปใญญา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30669. นายพรหมชรินทรแ มหาดิลคนพรัตนแ โรงเรียนสูงเมนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30670. นางจรรยา แผนทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30671. นางนลพรรณ วงัซาย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30672. นางปยินันทแ ธนูมาศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30673. นางวรุณพร มะโนยานะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30674. นายพลัลภ ธจิีณกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30675. นางชูศรี หวัน่กั๊วะ โรงเรียนอนุพงศแพชัรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30676. นางสาวจารุวรรณ ลําใย โรงเรียนอนุพงศแพชัรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30677. นางสาวประภาพร เมฆิน โรงเรียนอนุพงศแพชัรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30678. นางสุภาพร ถิ่นสุข โรงเรียนอนุพงศแพชัรินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30679. นายสุรศักด์ิ ปาเฮ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30680. นางจิราภรณแ ประเสริฐศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30681. นางฉัตรชนก ตันมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30682. นายมานะ กาศโอสถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต ๒
30683. นางนิตธยา คงบตุร โรงเรียนกาญจนวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30684. นางสาวกุลชญา เพช็รนุน โรงเรียนกาญจนวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30685. นางสาวราตรี เวชสาร โรงเรียนกาญจนวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30686. นางจรวยพร สมหวงั โรงเรียนเกาะสิเหร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30687. นางจุฑารัตนแ ทองรอด โรงเรียนเกาะสิเหร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30688. นางสาวจรินธร จัตุทะศรี โรงเรียนเกาะสิเหร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30689. นายสมมาฒยแ อังศุภมงคล โรงเรียนเกาะสิเหร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30690. นายโอภาส บญุรอง โรงเรียนเกาะสิเหร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30691. นางสาวมาลี แซผ้ัว โรงเรียนขจรเกียรติพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30692. นายเพิ่มศักด์ิ เกษกุล โรงเรียนขจรเกียรติพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30693. นางชมมณี พรัดภู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
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30694. นางศิริรัตนแ คลายสุบรรณแ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30695. นางสาวณภาภชั นาครินทรแ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30696. นางสาวภรวภิา ผดุงทรัพยแ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30697. นางสาววรรนิดา ชลสินธแ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30698. นางกัณฐรัตนแ นวลแข โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30699. นางเกศินี ชูนาค โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30700. นางนันทนา สุขศรีเพง็ โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30701. นางนันทนิี ชัยยุทธ โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30702. นางพศิมัย ไขมุกดแ โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30703. นางรัชชาดา เสนียแไชยชนแ โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30704. นางสาวดุษฎี อําพนัธแ โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30705. นางสาวนทกีรณแ เหลาอั้น โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30706. นางสาวประทมุ บญุรีบสง โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30707. นางสาวปรีดารัตนแ วงศแรักษา โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30708. นางสาวมาสสุภา จีนคราม โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30709. นางสาวฤดี ดุลยธรรม โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30710. นางสาวอรวรรณ บณุยเกียรติ โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30711. นางสุคนธแ สิงขร โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30712. นายสัญชาติ โผภเูขียว โรงเรียนดาราสมุทรภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30713. นางปติิพร ประหยัด โรงเรียนดาวรุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30714. นางสาวณัชพมิพแ กุลจิราบรูณแ โรงเรียนดาวรุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30715. นางสาววรรณดี ไทยทอง โรงเรียนดาวรุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30716. นางสาววาทนัยา เทยีมทนั โรงเรียนดาวรุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30717. นางสุดสวาท รัตนเฉลิมรัตนแ โรงเรียนดาวรุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30718. นายเฉลิม จิตรสวาท โรงเรียนดาวรุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30719. นายศราวธุ รัตนเฉลิมรัตนแ โรงเรียนดาวรุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30720. นายสุพฒันแ ศักดาศักด์ิ โรงเรียนดาวรุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30721. นายสุรศักด์ิ ฉิมเรือง โรงเรียนดาวรุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30722. นางกรองแกว แซอุย โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30723. นางพรศรี อิทธสุิริยะกุล โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30724. นางสาวกมลรัตนแ ถือแกว โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30725. นางสาวพชัรแสิตา จิตพทิกัษแ โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30726. นางสาวพสุดี บอหนา โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30727. นางสาวมณีรัตนแ ตัณฑัยยแ โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30728. นางสาววไิล ถาวร โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30729. นางสาวศรีวไิล วงศแจันทรแ โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30730. นางสาวสุพตัรา เชิดชู โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
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30731. นายอุดม เวสพนัธแ โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30732. นายสมพร จันทวงศแ โรงเรียนถลางพระนางสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30733. นางเกศสุดา จุลรังษี โรงเรียนถลางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30734. นายสิทธโิชค ล่ิมพานิช โรงเรียนถลางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30735. นางดวงฤทยั ภญิโญยาง โรงเรียนบานกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30736. นางฉวี จิตตแสํารวย โรงเรียนบานกะหลิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30737. นางพรนอย โภชนะกิจ โรงเรียนบานกูกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30738. นางอัมพร ลิมปนานนทแ โรงเรียนบานกูกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30739. นายเจริญ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานคอเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30740. นางศิริรัตนแ สารบตุร โรงเรียนบานฉลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30741. นางสุพรรณี หนูรุน โรงเรียนบานฉลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30742. นายบญุฤทธิ์ เครือแกว โรงเรียนบานฉลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30743. นางจารุมาศ อาจสงคราม โรงเรียนบานทาเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30744. นางมุกดา พนัธุแทอง โรงเรียนบานทาเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30745. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทรแ โรงเรียนบานทาเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30746. นางบญุศรี จิราวฒันาโกศล โรงเรียนบานทุงคา"บณุยขจรประชาอาสา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30747. นางวลัภา ชนะ โรงเรียนบานทุงคา"บณุยขจรประชาอาสา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30748. นางสาวชนิตา มณีศรี โรงเรียนบานทุงคา"บณุยขจรประชาอาสา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30749. นายกมล ไชยพทิกัษแ โรงเรียนบานทุงคา"บณุยขจรประชาอาสา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30750. นางสาวศิริวรรณ เงินนิ่ม โรงเรียนบานทุงคา"บณุยขจรประชาอาสา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30751. นางสาวจณิณพัต ยายี โรงเรียนบานในทอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30752. นางทพิยแวมิล เพช็รฉุย โรงเรียนบานบางคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30753. นางสาวนิตยา พรอมเพรียง โรงเรียนบานบางคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30754. นางสาวเปมรินทรแ อุรามา โรงเรียนบานบางคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30755. นายแฉลม วชัรีบริรักษแ โรงเรียนบานบางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30756. นางเกศินี หวานดี โรงเรียนบานบางเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30757. นางจิรานี สําราญ โรงเรียนบานบางเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30758. นางสาววนัดี ชางเหล็ก โรงเรียนบานบางเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30759. นายอนวชั เจียวก฿ก โรงเรียนบานบางเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30760. นายภวูชัร กิ่งทอง โรงเรียนบานบางเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30761. นางกัญญารัตนแ นกศรีแกว โรงเรียนบานบางโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30762. นางสมจิตตแ ลีลากิจกําธร โรงเรียนบานปาุคลอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30763. นางนงนภสั พกิุลผล โรงเรียนบานปาุคลอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30764. นางสมศรี ปล้ืมใจ โรงเรียนบานพรุจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30765. นางสาวดรุณี ทบัมุด โรงเรียนบานพรุจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30766. นางสาวชัญญา ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนบานมาหนิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30767. นางสิราวรรณ ยอยภเูขียว โรงเรียนบานมาหนิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
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30768. นายมานิต คลายสุวรรณ โรงเรียนบานมาหนิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30769. นางขนิษฐา รัตนปทมุวงศแ โรงเรียนบานสะปไา "มงคลวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30770. นางสาวเนฐิกาญจนแ ดวงเกิด โรงเรียนบานสะปไา "มงคลวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30771. นางสาวศิวชัญา ปาไหน โรงเรียนบานสะปไา "มงคลวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30772. นางสุดสงวน บญุเฉิด โรงเรียนบานสะปไา "มงคลวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30773. นางแสงสุทนิ เครือเสนหแ โรงเรียนบานสะปไา "มงคลวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30774. นางอุไรรัตนแ เพาะผล โรงเรียนบานสะปไา "มงคลวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30775. นายธเนศ ทองตัน โรงเรียนบานสะปไา "มงคลวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30776. นายสุทน ชูลําภู โรงเรียนบานสะปไา "มงคลวทิยา" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30777. นางสําอางคแ มัจฉาสกุล โรงเรียนบานสาคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30778. นายสุโขทยั ตอพงษแ โรงเรียนบานสาคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30779. นางนงคราญ เมืองเพชร โรงเรียนบานอาวน้ําบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30780. นางประภา พมิาน โรงเรียนบานอาวน้ําบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30781. นางศจีรัตนแ วรโชติธนภาพยแ โรงเรียนบานอาวน้ําบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30782. นายจรูญ ปดีแกว โรงเรียนบานอาวปอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30783. นายสะอาด สาเหลา โรงเรียนบานอาวปอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30784. นางกลอมจิตตแ นิจเนตร โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30785. นางจันจิรา สงาพล โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30786. นางติมา เตยแกว โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30787. นางมณี เรณสถาน โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30788. นางสายพนิ ดวงสิน โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30789. นางสาวฉววีรรณ ชานอย โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30790. นางอรพรรณ เจนจิตตแ โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30791. นายวรัิช แพทยแขิม โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30792. นายเสถียร หลักบญุ โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30793. นายเอกสิทธิ์ ขวญัเชียร โรงเรียนพทุธมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30794. นางจงกลนี มุขแกว โรงเรียนภเูก็ตไทยหวัอาเซียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30795. นางสาวกาญจนา ยกถาวร โรงเรียนภเูก็ตไทยหวัอาเซียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30796. นางสาวสุจิตรา ยาแดง โรงเรียนภเูก็ตไทยหวัอาเซียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30797. นางสาวสุชาฎา ศรีน้ําทอง โรงเรียนภเูก็ตไทยหวัอาเซียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30798. นายสุนันทแ มะลิชู โรงเรียนภเูก็ตไทยหวัอาเซียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30799. นางขวญัใจ อินฤทธพิงศแ โรงเรียนวดัเก็ตโฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30800. นางจินดา จตุราริยสัจจัง โรงเรียนวดัเทพกระษตัรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30801. นางดรรชนี จินะเสนา โรงเรียนวดัเทพกระษตัรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30802. นางเปรมใจ ณ รังษี โรงเรียนวดัเทพกระษตัรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30803. นางวนิดา อิสสระโชติ โรงเรียนวดัเทพกระษตัรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30804. นางเสาวคนธแ เหลืองทองคํา โรงเรียนวดัเทพกระษตัรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
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30805. นางจริยา เพื่อนรักษแ โรงเรียนวดัเทพนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30806. นางประยูรศรี กิจอําไพพงศแ โรงเรียนวดัเทพนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30807. นางภารุจีรแ ตัณฑโรภาส โรงเรียนวดัเทพนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30808. นางวนัทนี ญาณไพศาล โรงเรียนวดัเทพนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30809. นางสาวศิริสุข สุแสงรัตนแ โรงเรียนวดัเทพนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30810. นางสาวอุไรวรรณ บญุตันตราภวิฒันแ โรงเรียนวดัเทพนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30811. นางสุจิตรา หยีสะอีด โรงเรียนวดัเทพนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30812. นางอมรศรี ตันตินันทกุล โรงเรียนวดัเทพนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30813. นางศิราพร สุวทิยาอนนทแ โรงเรียนวดัมงคลวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30814. นางสาวดรรชนี มั่นธรรมนุสรณแ โรงเรียนวดัเมืองใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30815. นางรัชนียแ เกิดศิริมงคล โรงเรียนวดัลัฎฐิวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30816. นายพงศแธร จันพลโท โรงเรียนวดัลัฎฐิวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30817. นางกุลทอง สนิท โรงเรียนวดัศรีสุนทร(มิตรภาพ ๑๕) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30818. นางเพลินทพิยแ บญุเกื้อ โรงเรียนวดัศรีสุนทร(มิตรภาพ ๑๕) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30819. นางวลิิต ศิริสนธิ โรงเรียนวดัศรีสุนทร(มิตรภาพ ๑๕) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30820. นายไพศาล โชคเกื้อ โรงเรียนวดัศรีสุนทร(มิตรภาพ ๑๕) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30821. นายศุภกร ทพัเย็น โรงเรียนวดัศรีสุนทร(มิตรภาพ ๑๕) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30822. นางประภา บญุคง โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30823. นางสาวธารทพิยแ ราชเพช็ร โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30824. นางสาวสุพตัรา หมีปอง โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30825. นางหทยัชนก เถาวแแดง โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30826. นางอรพนิ อารีรอบ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30827. นายชัยยศ พรหมมาศ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30828. นางกานดา อรรถทรัพยแ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรีวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30829. นางพวงใจ เชื้อญวน โรงเรียนวดัสุวรรณคีรีวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30830. นางสาวลภสั ลองนาวา โรงเรียนวดัสุวรรณคีรีวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30831. นางสาวสุทนิยา ประทบี ณ ถลาง โรงเรียนวดัสุวรรณคีรีวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30832. นายกัมปนาท ละอองนวล โรงเรียนวดัสุวรรณคีรีวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30833. นายวชัรเกียรติ ชัชเวช โรงเรียนวดัสุวรรณคีรีวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30834. นางนภาพร ทพิยแรักษา โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30835. นางปยิะวรรณ นุนขาว โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30836. นางวนัทนา แกวกล่ิน โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30837. นางสาวกนกพร ขอสังขแ โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30838. นางสาวกลอยใจ หนูแกว โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30839. นางสาวเกศสิณี ตอพงษแ โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30840. นางสาวนิตยา สมประสงคแ โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30841. นางสาววรรณี บญุยะมณี โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
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30842. นางสาวแสงมณี พกิุล โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30843. นายทวิา ล่ิมสงวน โรงเรียนวชิิตสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30844. นางเตือนใจ แกวประเสริฐ โรงเรียนวทิยาสาธติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30845. นางประภาพร ทรายทอง โรงเรียนวทิยาสาธติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30846. นางสาวปทุมภรณแ แซเอี๋ยว โรงเรียนวทิยาสาธติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30847. นางสาวมยุรัตนแ เสริมทรัพยแ โรงเรียนวทิยาสาธติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30848. นางสาวศศิกาญจนแ เพช็รประสิทธิ์ โรงเรียนวทิยาสาธติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30849. นางอุไรรัตนแ ลีวงศแสิงหแกุล โรงเรียนวทิยาสาธติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30850. นางพรภมิล แกลวกลา โรงเรียนสิทธิสุ์นทรบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30851. นางวภิาวดี เอี๋ยวสกุล โรงเรียนหงษแหยกบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30852. นางสาวผกาพนัธุแ จินดาพล โรงเรียนหงษแหยกบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30853. นางสาวเสาวพร แซฉั่ว โรงเรียนหงษแหยกบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30854. นายกษด์ิิเดช พงังา โรงเรียนหงษแหยกบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30855. นางสาวรัตนากร สมสุข โรงเรียนแหลมพนัวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30856. นายอาคม เสงเอียด โรงเรียนแหลมพนัวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30857. นายชอบ บญุเหลือ โรงเรียนแหลมพนัวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30858. นางสาวฐิติรัตนแ เกิดผล โรงเรียนอนุบาลกนกขวญั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30859. นางสาวเลิศสุดา ติระนนทแ โรงเรียนอนุบาลกาญจนวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30860. นางสาวสุพรรษา นวะกะ โรงเรียนอนุบาลกาญจนวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30861. นางสาวเพ็ญพักตรแ วศุิภกาญจนแ โรงเรียนอนุบาลกาญจนวฒันแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30862. นางสาวดวงกมล ชิตบญุคง โรงเรียนอนุบาลบษุบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30863. นางจริยา ตารมยแ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30864. นางจันทนา หรัิญจรัสพวิฒันแ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30865. นางชลลดา หรัิญจรัสพวิฒันแ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30866. นางนันทพร ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30867. นางประพศิ อัคสินธวงักูร โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30868. นางภทัรานิษฐแ ขาวดี โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30869. นางมณฑา คําโปรง โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30870. นางมาลี แสวงวทิยแ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30871. นางรัชนีวรรณ ณ นคร โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30872. นางวรรณา แจมจันทรแ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30873. นางวลัลียแ คงสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30874. นางสาลีรัตนแ ชวยปลอด โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30875. นางสาวกมลรัตนแ ประเสริฐศิริ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30876. นางสาวจินตนา จิตตแเที่ยง โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30877. นางสุกัญญา อรรถธรรม โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30878. นางสุทพิยแ สุวรรณหงษแ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
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30879. นางสุมาลี เชาวแสมชาติ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30880. นางโสภา ภทัรชุติกุล โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30881. นางอรนงคแ ล่ิมสืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30882. นายสุรเชษฎแ เพช็รแสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30883. นางอรอนงคแ ฤทธเิดช โรงเรียนอนุบาลลากูนาภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30884. นางสาวจํานงคแ สงคแสกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30885. นางสาวเจริญศรี จงภกัดี วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30886. นางสุจินตแ วสุิทธวิชัรกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30887. นายณัฐวฒิุ สรอยทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30888. นายธงชัย ภริมยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30889. นายธวชัชัย สังขแศิลปชัย วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30890. นายวราหแ คลองการยิง วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30891. นายเสรี ตัณฑวฒันแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30892. นายอภเิชษฐ เพช็รอินทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีภเูก็ต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30893. นางสาวณัฏยา ทองคําสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกจิภาคใต(เอส.แบค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30894. นายสุเทพ นาครัตนแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูกต็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30895. นายรัชพร นิลพงังา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูกต็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต
30896. นายอุทศิ คันธา บานเกานอยหนองเส็งหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30897. นางบญุชู ทะลาสี บานขี้เหล็กดงเข็งวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30898. นางสายันทแ วรบตุร บานใครนุนราษฎบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30899. นายบญุถิ่น เหลาสะพาน บานใครนุนราษฎบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30900. นางสนิท ภดูวงจิตร บานดอนนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30901. นางมานิดา รักษามิตรแ บานบอนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30902. นางทองคํา บรรณะศรี บานบอนอยหนองววัสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30903. นางทองมาก ศรีสารคาม บานบอนอยหนองววัสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30904. นายสุขสันตแ ไชยเดช บานปาุกุงนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30905. นางรําไพ ทดนาที บานโพนละออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30906. นางสาวจันทรา รินทะรึก บานโพนละออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30907. นางคํายอด บญุใบ บานมวงโพธแศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30908. นางปราณี วชัรเวชการ บานสงเปลือยสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30909. นางสายไหม พายุบตุร บานสงเปลือยสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30910. นางทองปาน สารแสน บานไสจอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30911. นายลาน นามพทุธา บานไสจอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30912. จาสิบเอกวษิณุปกรณแ นามษร บานหนองขามแสบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30913. นายวลัลภ ทกัษณิ บานหนองขามแสบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30914. นางนิวาส อุยลี บานหนองคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30915. นางบญุจันทรแ ไมตรีแพน บานหนองคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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30916. นางปยินุช นามคุณ บานหนองคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30917. นางสมพงษแ พทุโธ บานหนองคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30918. นายจําเนียร ทวยภา บานหนองคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30919. นายประยงคแ พทุโธ บานหนองคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30920. นายสมทรง ไมตรีแพน บานหนองคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30921. นายฉัตรชัย คันธา บานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30922. นายทองสา โมหา บานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30923. นายพรุิณ แกวนะรา บานหนองโพด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30924. นางเฉลา หลายโคตร บานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30925. นางเพยีรนภา แกวหานาม บานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30926. นางสุจิตรา แสงตา โรงเรียนขาามเรียงเขียบแสบงดอนมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30927. นางสุธดิา บญุไชโย โรงเรียนขาามเรียงเขียบแสบงดอนมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30928. นางสุพฒันา อรรคฮาตสี โรงเรียนขาามเรียงเขียบแสบงดอนมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30929. นายประเสริฐ อรรคฮาตสี โรงเรียนขาามเรียงเขียบแสบงดอนมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30930. นางสาวรัตนา สิงหแพร โรงเรียนชุมชนบานดงเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30931. นางนงลักษณแ หอมทอง โรงเรียนชุมชนบานลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30932. นางไญยวรรณ ภวภตูานนทแ โรงเรียนชุมชนบานหนองจิกทาแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30933. นายศุภมิตร นาถมทอง โรงเรียนชุมชนบานหนองจิกทาแร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30934. นางจิตรวรรณ กาญจนะลาภ โรงเรียนบานกําพี้เหลากาเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30935. นางพชัรัมพร ทวยนันทแ โรงเรียนบานกําพี้เหลากาเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30936. นางวไิลวรรณ จันลาวงศแ โรงเรียนบานกําพี้เหลากาเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30937. นางโสภี ประกอบสุข โรงเรียนบานกําพี้เหลากาเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30938. นายศาสตรา วาเสนัง โรงเรียนบานกําพี้เหลากาเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30939. นายสันติภาพ เจริญจิตร โรงเรียนบานกําพี้เหลากาเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30940. นางดวงจันทรแ ประเสริฐไทย โรงเรียนบานเกิ้ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30941. นางกุสุมา สุนทวงษแ โรงเรียนบานแกนเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30942. นางณิชาภทัร คําอินทรแ โรงเรียนบานแกนเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30943. นายฉลาด นอยตําแย โรงเรียนบานแกนเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30944. นายธวชัชัย วเิชียรเพริศ โรงเรียนบานแกนเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30945. นายประยงคแ ทองใบ โรงเรียนบานแกนเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30946. นายประเจน เที่ยงภกัด์ิ โรงเรียนบานแกนเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30947. นางสุภทัรา ลาสุวรรณ โรงเรียนบานขี้เหล็กดงเค็งวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30948. นางกมลศรี พลเรือง โรงเรียนบานขี้เหล็กบุงเบาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30949. นางกมลศิริ วนัลา โรงเรียนบานขี้เหล็กบุงเบาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30950. นายอภศัิกด์ิ พราหมณแกระโทก โรงเรียนบานขี้เหล็กบุงเบาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30951. นางจารุวรรณ คําบญุเรือง โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30952. นางวนัทา สมบรูณแ โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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30953. นายบญุจันทรแ ไตรเสนียแ โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30954. นายปราโมทยแ ศิริรักษาสิทธิ์ โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30955. นายสนั่น สมบรูณแ โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30956. นายสมนึก พนัแดง โรงเรียนบานเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30957. นางชุลีพร จันทรศูนยแ โรงเรียนบานคอกมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30958. นางประนอม บตุรา โรงเรียนบานคอกมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30959. นางสุชีลา สีหนาท โรงเรียนบานคอกมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30960. นางสุดารัตนแ โสมาบตุร โรงเรียนบานคอกมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30961. นางเสาวภา กันทรสมบรูณแ โรงเรียนบานคอกมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30962. นายไสว มุสิกะเจริญ โรงเรียนบานคอกมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30963. นางจุลจิรา ศรีจํานงคแ โรงเรียนบานคันธารแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30964. นางนงคราญ พมิพแดี โรงเรียนบานคันธารแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30965. นางศิริพร หลงสีดา โรงเรียนบานคันธารแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30966. นางศิริพร ศรีธรราษฎรแ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30967. นางสาวประไพ บญุทนัเสน โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30968. นายวรีะชัย มาพร โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30969. นายณัฐพล คําหารพล โรงเรียนบานโคกกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30970. นางฐิติรัตนแ ชื่นสุคนธแ โรงเรียนบานโคกบวัคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30971. นางสุชาดา แสงสิทธิ์ โรงเรียนบานโคกบวัคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30972. นางอังวสิา เขียวสด โรงเรียนบานโคกบวัคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30973. นายทวี วงคแนากลาง โรงเรียนบานโคกบวัคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30974. นายบรรจง แสงสิทธิ์ โรงเรียนบานโคกบวัคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30975. นางสุขพฒัชนแ ภทัราพชิัยพงศแ โรงเรียนบานโคกบวัคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30976. นางวนัเพญ็ วองไว โรงเรียนบานโคกลาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30977. นายธงชัย ศรีสารคาม โรงเรียนบานโคกลาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30978. นายเพทาย สิงพร โรงเรียนบานโคกลาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30979. นางสมใจ พรรณะ โรงเรียนบานโคกลามหมากหญาทาสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30980. นายเจษฎา ชนะบญุ โรงเรียนบานโคกลามหมากหญาทาสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30981. นายสมพงษแ วชิาสวสัด์ิ โรงเรียนบานโคกลามหมากหญาทาสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30982. นายประยนตแ บญุประถัมภแ โรงเรียนบานโคกศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30983. นายทรัพยแ ทองแท โรงเรียนบานใครนุนราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30984. นางทองจันทรแ ชางสากล โรงเรียนบานเชือกคุยเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30985. นายบญุเกษ นาสุริวงศแ โรงเรียนบานเชือกคุยเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30986. นางคําจันทรแ เผาภธูร โรงเรียนบานซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30987. นางจารุตา ดีหลี โรงเรียนบานซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30988. นางทองสุข มีฐาน โรงเรียนบานซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30989. นางวไิลวรรณ บญุทนั โรงเรียนบานซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑



839

30990. นางสมพร วาเสนัง โรงเรียนบานซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30991. นางสาวไพวรรณ ศรีบดุดา โรงเรียนบานซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30992. นางสาวอินทริา ธ.น.ก่ํา โรงเรียนบานซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30993. นายวฒิุชัย สิงหแทอง โรงเรียนบานซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30994. นางกัลยาณี ราชคาม โรงเรียนบานดงเค็งดอนหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30995. นางจีรนะ ดวงภเูมฆ โรงเรียนบานดงเค็งดอนหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30996. นางละมัย อันทจันสอน โรงเรียนบานดงเค็งดอนหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30997. นายวเิชียร แสนตรี โรงเรียนบานดงเค็งดอนหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30998. นางคําสอน อุทยัดา โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

30999. นางดวงสุดา ตาละซอน โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31000. นางเนตรนภา ศรีสารคาม โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31001. นางประชุมพร คําวแิสง โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31002. นางวนัชพร ใหมคามิ โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31003. นางวลัภา มาตรา โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31004. นางสุดาดวง รัตนวงศา โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31005. นางอมรรัตนแ ภดูอนโพธิ์ โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31006. นางอัจฉรา โยวะผุย โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31007. นายสุขศรี ภกูงลี โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31008. นายอุทยั ฝนดี โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31009. นายเทวนิทรแ ปลายขอก โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31010. นางกัญณิกา กอนอินทรแ โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31011. นางจิตติมา พริิยะวไิล โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31012. นางบญุชื่น ศรีวบิลูยแ โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31013. นางพกิุล สารปรัง โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31014. นางราตรี สามี โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31015. นางละมุล เสือขํา โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31016. นางวบิลูลักษณแ สุขแป โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31017. นางวภิาณี ขัตติยะวงศแ โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31018. นางสาวประไพทพิยแ เพช็รสังหาร โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31019. นางอุไรรัตนแ สุวรรณรุงเรือง โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31020. นายณรงคแ มาลี โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31021. นายฉลอง เพช็รกอง โรงเรียนบานดอนตูมดอนโด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31022. นายศรัณยแวชิ เสนานิคม โรงเรียนบานดอนบม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31023. นายต๊ิก ไชยสมคุณ โรงเรียนบานดอนหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31024. นายบญุเหลือ ไชยรงศรี โรงเรียนบานดอนหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31025. นางพานทอง ประจันตะเสน โรงเรียนบานทาขอนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31026. นางนงนุช นอยอามาตยแ โรงเรียนบานทาตูมดอนเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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31027. นางภทัรพร นามษร โรงเรียนบานทาตูมดอนเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31028. นางสมจิต รัตนมุลตรี โรงเรียนบานทาตูมดอนเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31029. นางพรทพิา อาชา โรงเรียนบานทาประทายโนนตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31030. นางเกษร แสนสุโพธิ์ โรงเรียนบานทาสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31031. นางฉลวย ไชยะดา โรงเรียนบานทาสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31032. นางนงลักษณแ รัตนะพนัธุแ โรงเรียนบานทาสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31033. นางสุภาภรณแ อันทรินทรแ โรงเรียนบานทาสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31034. นางอัมพร นาเรือง โรงเรียนบานทาสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31035. นายพฒันพษแ อันทรินทรแ โรงเรียนบานทาสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31036. นางนิยม อุพลเถียร โรงเรียนบานนาดีศรีสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31037. นางมงคล โพธิเ์อม โรงเรียนบานนาดีศรีสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31038. นางสาวจิรภา โมกขันธแ โรงเรียนบานนาดีศรีสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31039. นางสําลี ทองวรรณแ โรงเรียนบานน้ําใสมวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31040. นางสุดารัตนแ จันทรแศิริ โรงเรียนบานน้ําใสมวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31041. นายจักรพงษแ ทพิยแโยธา โรงเรียนบานน้ําใสมวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31042. นายทองมี ชุมอภยั โรงเรียนบานน้ําใสมวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31043. นายธาํรง แกวสีชา โรงเรียนบานน้ําใสมวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31044. นายสนอง ลาสุวรรณ โรงเรียนบานน้ําใสมวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31045. นายจํานงคแ จันหาญ โรงเรียนบานน้ําใสมวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31046. นางเนาวรัตนแ โคตรสาร โรงเรียนบานโนนเกษตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31047. นางสุนิตยแ สัจจา โรงเรียนบานโนนเกษตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31048. นายชัยณรงคแ มนตรี โรงเรียนบานโนนเกษตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31049. นางประเจน แสนวนัดี โรงเรียนบานโนนแดงมะขามหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31050. นางวไิลวรรณ เทยีบดอกไม โรงเรียนบานโนนแดงมะขามหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31051. นางสุภาพร โฮมแพน โรงเรียนบานโนนแดงมะขามหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31052. นางอัจฉรา ออนจินดา โรงเรียนบานโนนแดงมะขามหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31053. นายทวศัีกด์ิ บวัแยม โรงเรียนบานโนนแดงมะขามหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31054. นางวนิดา ยศพล โรงเรียนบานโนนตาลกุดเวยีนหนองหญามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31055. นายทศพล ยศพล โรงเรียนบานโนนตาลกุดเวยีนหนองหญามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31056. นายนิคม จันทะปติตา โรงเรียนบานโนนตาลกุดเวยีนหนองหญามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31057. นางฉววีรรณ เสนะวตั โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31058. นางบวัรอง เชิดตระกูลศิลป โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31059. นางวนัเพญ็ เถียรชานาถ โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31060. นางสมจินตแ สุพรรณโรจนแ โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31061. นางอาวรณแ ทองชมภู โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31062. นายจํานงคแ เดียวตระกูล โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31063. นายธรีะวฒันแ แกวพลิา โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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31064. นางเพยีงนภา สัตพนัธุแ โรงเรียนบานบกพราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31065. นางภทัรา ยายอ โรงเรียนบานบกพราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31066. นางเกษกนก นิลจันทรแ โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31067. นางเครือวลัยแ รัฐเมือง โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31068. นางจิตรลัดดา พาเหล่ียม โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31069. นางนงเนตร ลมชิด โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31070. นางนงลักษณแ พรหมดา โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31071. นางบลูวชัร ไชยเดช โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31072. นางพรทพิยแ โคตรศรี โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31073. นางภทัราภรณแ วงศแฮาด โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31074. นางสมปอง ตรีพลี โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31075. นางสุประวณีแ ธนเดชโชติอนันตแ โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31076. นายจรัส พาเหล่ียม โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31077. นายวรัิช รัฐเมือง โรงเรียนบานบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31078. นายสังวร จันทาสี โรงเรียนบานบอนอยหนองววัสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31079. นายบญุลุ พลหาญ โรงเรียนบานบอนอยหนองววัสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31080. นางสวาท สัตยแญารักษแ โรงเรียนบานบวัมาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31081. นางสาวสุวมิล พลศรี โรงเรียนบานบุงคลาทางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31082. นางโสภา พรเพง็ โรงเรียนบานปาุกุงหนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31083. นายวเิชียร ทบัผา โรงเรียนบานปาุกุงหนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31084. นายประมวล ตนทอง โรงเรียนบานปาุกุงหนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31085. นางกัณหา ศรีประเสริฐ โรงเรียนบานปาุขางโนนลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31086. นางสมพร ทบวงศรี โรงเรียนบานปาุขางโนนลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31087. นายสุวทิยแ คําบบัภา โรงเรียนบานเปลือยนําีสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31088. นางมุกดารักษแ ปาสาบตุร โรงเรียนบานเปลือยน้ําสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31089. นางบดุสี สะดวก โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31090. นางวรีวรรณ ไชยประดิษฐแ โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31091. นางสมพร จันทรแเจริญ โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31092. นางสาวรพีพรรณ พลลาภ โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31093. นายประหยัด คําแกว โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31094. นายสมศักด์ิ มาโชติ โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31095. นางสาวประดับศิลป ผอนผาแดง โรงเรียนบานไพรวลัยแปอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31096. นางเสาวลักษณแ เทยีกทมุ โรงเรียนบานไพรวลัยแปอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31097. นายพลเยี่ยม อุดสัย โรงเรียนบานภดิูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31098. นายวาทนิี ศรีสุแล โรงเรียนบานภดิูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31099. นางสาวชญาภา นาบณัฑิตยแ โรงเรียนบานมวงโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31100. นางดารุณี จํารัสรักษแ โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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31101. นางนันทนา ไชยแสนทาว โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31102. นางราตรี ภเูดนผา โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31103. นางวลัลภา แยมบบุผา โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31104. นางสมบรูณแ แสงทอน โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31105. นางสาวพรรณี ไชยแสนทาว โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31106. นางอัญชนา ผลาผล โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31107. นางเอื้อมพร สิงหแโต โรงเรียนบานมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31108. นางจันทรแเครือ โคตรชาดี โรงเรียนบานเมนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31109. นายบญุวฒันแ ไชยชมภู โรงเรียนบานเมนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31110. นายธรีะวฒันแ ศิริบติั โรงเรียนบานเมนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31111. นายฉลอง สัตพนัธุแ โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31112. นางมงคล จันทริมา โรงเรียนบานยางสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31113. นางชรีรัศมแ วงศแศิลา โรงเรียนบานวงับวัสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31114. นางนงเยาวแ ชมภคํูา โรงเรียนบานวงับวัสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31115. นางวงเดือน โพธบิติั โรงเรียนบานวงับวัสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31116. นายทองมาก นาทนัตอง โรงเรียนบานวงับวัสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31117. นายบตุร ตะวนั โรงเรียนบานวงัแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31118. นายพรหมสรรคแ หมื่นไธสง โรงเรียนบานสมศรีมะแปบปผระชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31119. นางวไิลพร พชิัย โรงเรียนบานสมศรีมะแปบประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31120. นางสาวศรีสุรางคแ ศรีจํานง โรงเรียนบานสมศรีมะแปบประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31121. นายชัชนันทแ ดรชัย โรงเรียนบานสมศรีมะแปบประชาบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31122. วาที่รอยตรีหญิงปรางทพิยแ พนิิจ โรงเรียนบานสองหองฮองนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31123. นางพรรณี โยธายุทธ โรงเรียนบานเสือกินววัโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31124. นายครรชิตพล ประทมุเวยีง โรงเรียนบานเสือกินววัโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31125. นางผวย ภโิญ โรงเรียนบานโสกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31126. นายจํารัส เจริญนนทแ โรงเรียนบานโสกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31127. นายชวาลวทิยแ เทพจันทรแ โรงเรียนบานโสกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31128. นายณรงคแ แกวดวงดี โรงเรียนบานโสกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31129. นายศาสตรา ทรงเกียรติกุล โรงเรียนบานโสกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31130. นายสมพงษแ เทยีกทมุ โรงเรียนบานโสกภารา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31131. นางรินรดา วริิยะ โรงเรียนบานหนองกุงเตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31132. นางสาวกลุพรรณ ลิตุ โรงเรียนบานหนองกุงเตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31133. นายสุรชิต แกวหะนาม โรงเรียนบานหนองกุงเตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31134. นายเมธา สีหานาท โรงเรียนบานหนองกุงเตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31135. นายวชิระ อุทยัแพน โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31136. นางชเยศ ดอนไสว โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31137. นางพรทพิยแ อินทวงศรี โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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31138. นางราตรี เทศทํา โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31139. นายเกษม อินทวงศรี โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31140. นายโกสินทรแ ดอนไสว โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31141. นายวฒิุชัย วชิัยคําจร โรงเรียนบานหนองขาหนองคูโปโล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31142. นางบญุลํ้า มาตเลิง โรงเรียนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31143. นางประทานพร จุลชีพ โรงเรียนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31144. นางอัญชลี ประทมุเวยีง โรงเรียนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31145. นายดําริ นนฤาชา โรงเรียนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31146. นายสุวฒันแ แสงแกว โรงเรียนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31147. นางวรรณภา ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองเขื่อนฃาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31148. นางธนวรรณ วบิลูยแกุล โรงเรียนบานหนองเขื่อนชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31149. นางผกากรอง เพง็ศรี โรงเรียนบานหนองเขื่อนชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31150. นางพรรณี แกวหะนาม โรงเรียนบานหนองเขื่อนชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31151. นางรําไพ ขานโฮง โรงเรียนบานหนองเขื่อนชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31152. นายรุงศักด์ิ พพิฒันแโยธะพงศแ โรงเรียนบานหนองเขื่อนชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31153. นางอนงคแ สิทธสิาร โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31154. นางอมลวรรณ เพช็รสังหาร โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31155. นายศักด์ิศิริ ศรีสุแล โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31156. นายสมร นามคุณ โรงเรียนบานหนองคูขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31157. นางเกษร เดียวตระกูล โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31158. นางจุฑาภรณแ ธรุะทํา โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31159. นางทศันียแ อนันตวฒิุ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31160. นางนงเยาวแ พลวบิรลยแ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31161. นางบานบรีุ ภวภตูานนทแ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31162. นางบญุเรียน วงษาสืบ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31163. นางสาวกฤษณา วงชารี โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31164. นางอัมพร ดวงอัน โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31165. นางทองใส อุทยัคํา โรงเรียนบานหนองโจดสวนมอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31166. นางภชัศิณี บญุประคม โรงเรียนบานหนองโจดสวนมอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31167. นางสาวสุดธาดา วงศรี โรงเรียนบานหนองโจดสวนมอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31168. นางโสภา โยวะผุย โรงเรียนบานหนองโจดสวนมอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31169. นางนิภา ฉิมฉวี โรงเรียนบานหนองต่ืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31170. นางพวงเพชร วรยศ โรงเรียนบานหนองต่ืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31171. นางมั่นศิริ สุทธศิรี โรงเรียนบานหนองต่ืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31172. นางสุวลี พนูผล โรงเรียนบานหนองต่ืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31173. นายวรีะชัย วชัรเวชการ โรงเรียนบานหนองต่ืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31174. นายสมพร ปใตถะเมฆ โรงเรียนบานหนองต่ืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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31175. นางกัญญา วรรณขันธแ โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31176. นางจรรยา ศิริบํารุง โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31177. นางดารุณี ขานหยู โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31178. นางนงคแรัก ทพิยแโยธา โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31179. นางพรศรี อุทยัเรือง โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31180. นางพกิุล ทองใบ โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31181. นางเพญ็ศรี สาระกุมาร โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31182. นางมณีวรรณ ฤทธิถ์าพรม โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31183. นางวจิิตรา พฤกษแอุดม โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31184. นายรุงโรจนแ สาระกุมาร โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31185. นายวรีะชัย ยังสี โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31186. นายอรุณ ชัยศักด์ิ โรงเรียนบานหนองหวาโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31187. นางศิริพนัธแ วทิติธรุนัย โรงเรียนบานหนองหวาหนองแคนดอนบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31188. นายประเสริฐ สุวรรณเพง็ โรงเรียนบานหนองหวาหนองแคนดอนบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31189. นายสมศักด์ิ วทิติธรุนัย โรงเรียนบานหนองหวาหนองแคนดอนบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31190. นางอัมรา พนัสุดนอย โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31191. นายทรงคุณ ลิไทสง โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31192. นางอนงคแ ธานีวรรณ โรงเรียนบานหมี่เหลานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31193. นายชัชวาลยแ โนรีราษฎรแ โรงเรียนบานหมี่เหลานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31194. นางจันทรแฉาย โคตุทา โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31195. นางไพบลูยแ มาหนู โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31196. นางสาววรรณพร รังสรอย โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31197. นายรววิฒันแ แพงเจริญ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31198. นายบญุทนั อาสาสี โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31199. นางจิตร ปอูงกัน โรงเรียนบานหนัเชียงเหยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31200. นางฉววีรรณ อินศร โรงเรียนบานหนัเชียงเหยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31201. นางประกายมาศ จันทะดวง โรงเรียนบานหนัเชียงเหยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31202. นางประสพสุข วงัคะฮาด โรงเรียนบานหนัเชียงเหยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31203. นางละมุล ผังดี โรงเรียนบานหนัเชียงเหยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31204. นายอัมพร ศรีโยธี โรงเรียนบานหนัเชียงเหยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31205. นางลภาวดี ศรีพระนาม โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31206. นางสุดใจ แซเอี้ย โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31207. นางถนอมจิต เพยีโคตรแกว โรงเรียนบานหวัชางหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31208. นางบญุลํ้า สอนสา โรงเรียนบานหวัชางหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31209. นายนพดล อุบลเลิศ โรงเรียนบานหวัชางหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31210. นายมานัส เพยีโคตรแกว โรงเรียนบานหวัชางหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31211. นางนิชนันทแ จงถาวร โรงเรียนบานหวัหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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31212. นางเบญจมาศ เสติ โรงเรียนบานหวัหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31213. นางวเินียนแกว เที่ยงภกัด์ิ โรงเรียนบานหวัหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31214. นางศิริพร สุวรรณภกัดี โรงเรียนบานหวัหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31215. นางสุพตัรา สรางนานอก โรงเรียนบานหวัหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31216. นางหนูจันทรแ กึกกอง โรงเรียนบานหวัหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31217. นายนิคม เทยีงปา โรงเรียนบานหวัหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31218. นายบวัทอง ศรีกะกุล โรงเรียนบานหวัหนอง(สังฆวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31219. นางเพญ็ประภา สวาง โรงเรียนบานหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31220. นางวนัเพญ็ มุลตรีแกว โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31221. นายสุริยันตแ สายเมือง โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31222. นางเพิ่มพนู จันสม โรงเรียนบานเหลาตามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31223. นางละมุล แกวโพธิ์ โรงเรียนบานเหลาตามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31224. นางสาวจริาวรรณแ ฉลวยศรี โรงเรียนบานเหลาตามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31225. นางแปลงใจ แดงงาม โรงเรียนบานอิต้ือดอนหวายขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31226. นางไพวรรณ ภคูรองจิตร โรงเรียนบานอิต้ือดอนหวายขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31227. นางรัตนแสุดา จําปามูล โรงเรียนบานอิต้ือดอนหวายขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31228. นางอมรรัตนแ ญาวงศแ โรงเรียนบานอิต้ือดอนหวายขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31229. นางอรุณี ธรีภคัสิริ โรงเรียนบานอิต้ือดอนหวายขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31230. นายทองยอม สาครสูงเนิน โรงเรียนบานอิต้ือดอนหวายขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31231. นางนันทนา ทมุดี โรงเรียนบานเอียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31232. นางราตรี นาสินธุแพรอม โรงเรียนบานเอียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31233. นางสุเพญ็ อาจศรี โรงเรียนบานเอียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31234. นางสุภาพร ชนะบญุ โรงเรียนบานเอียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31235. นายบญุญรัตนแ คงเกิด โรงเรียนบานเอียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31236. นายศักด์ิพงษแ มวงแกว โรงเรียนบานเอียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31237. นายวชัรินทรแ ชูเจริญตรากูล โรงเรียนบานฮองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31238. นางกฤษณา เมืองวงษ  แ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31239. นางขวญัใจ ทารา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31240. นางจงรักษแ เข็มพลิา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31241. นางชลธชิา รักษาภกัดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31242. นางณัฐทยิา ทองแกว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31243. นางนงคราญ มะหดั โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31244. นางนันทภสั จงฤาชา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31245. นางพชัรา คําทอน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31246. นางสาวยุวดา หาญคําภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31247. นางสาวรัตนารี สัญญลักษณแ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31248. นางสาวศรัญญา ดวงมาลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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31249. นางสาวสุกัญญา นิยมธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31250. นางสาวสุชารัตนแ รัชธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31251. นางสุธามาศ วรคํา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31252. นางสุธารส แสนพนิิจ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31253. นายวรัิตนแ พาละเอน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31254. นายสมสวน แข็งฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31255. นางเปรมจิต ปิๆนทอง โรงเรียนวงับวัสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31256. นายธวชั ซามาตยแ โรงเรียนวงับวัสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31257. นายบญุจันทรแ โพธบิติั โรงเรียนวงับวัสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31258. นายวโิรจนแ เหลาสุวรรณ โรงเรียนวงับวัสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31259. นายนารถ พรรณะ โรงเรียนวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31260. นางคุณากร ออนบวัขาว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31261. นางจิรวฒันแ พลูสวาท โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31262. นางจิรวลัยแ พลศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31263. นางดรุณี พทิกัษแ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31264. นางทวิทศันแ อิ่มสําอางคแ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31265. นางพรพฒันา สวาทพงษแ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31266. นางเพชรรัตนแ ใหมคามิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31267. นางมะลิ อัตถากร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31268. นางรชยา ศรีกุลวงศแ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31269. นางระววีรรณ โคตรทาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31270. นางวนิดา วฒันบตุร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31271. นางวไิล แจงกล่ัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31272. นางสุภาพร ฝนดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31273. นางสุภาภรณแ อันปใญญา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31274. นางอารีลักษณแ ทวยภา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31275. นายทองใบ ฝนดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31276. นายประดิษฐแ อรรคฮาตศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31277. นายสมยศ วรามิตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31278. นางบรรยง เวยีงจันทรแ โรงเรียนอนุบาลกันทรวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31279. นางสาวศรีสุภา ไชยธานี โรงเรียนอนุบาลกันทรวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31280. นางอนงคแ พงศแคุณาพร โรงเรียนอนุบาลกันทรวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31281. นายไพรัช ธรีภคัสิริ โรงเรียนอนุบาลกันทรวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31282. นายสมชาย บตุรเนียร โรงเรียนอนุบาลกันทรวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31283. นายสุรชัย กันทรพทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลกันทรวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31284. นางคณิจถา รันศรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31285. นางนวลสวาสด์ิ วงัสงคแ โรงเรียนอนุบาลกิติยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑
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31286. นางรัชตา ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลกิติยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31287. นางสาวทดัสุดา ประทมุเมฆ โรงเรียนอนุบาลกิติยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31288. นางสาวรัชนีกร ศรีวนัทา โรงเรียนอนุบาลกิติยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31289. นางสาวลักขณานุกูล พรหมพนัธแ โรงเรียนอนุบาลกิติยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31290. นางสาวอัจฉรียแ ศรีปใดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31291. นางสุพรรณียแ อรุณเรือง โรงเรียนอนุบาลกิติยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31292. นายธกร ภถูาวร โรงเรียนอนุบาลกิติยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31293. นางอรวรรณ ไชยสงคแ โรงเรียนอนุบาลแกดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31294. นายคําผัน จันทจร โรงเรียนอนุบาลแกดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31295. นางยุพนิ หานะพนัธแ โรงเรียนอนุบาลบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31296. นางอุบลรัตนแ รัตนแรองใต โรงเรียนอนุบาลบรบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31297. นางชัญญาภคั ดวงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31298. นางดวงจันทรแ ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31299. นางนวลจันทรแ ศรีภโูรจนแ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31300. นางประสพผล ชวงสวาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31301. นางพรทพิยแ ฤทธโิคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31302. นางเพญ็ศิริ เสรีรัตนแ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31303. นางไพลิน สมศิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31304. นางมะลัยทอง ดวงตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31305. นางรุงทวิา วงษแปใญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31306. นางศันสนียแ ลาเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31307. นางสายสุนียแ อุทาภกัดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31308. นางสารส วรฉัตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31309. นางสาวปภสัรา หาญคําภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31310. นางสาวมณีกาญจนแ สมออน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31311. นางสาวมลฤดี โสชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31312. นางสาวยุพนิ แสนบดุดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31313. นางสาวอรุณ สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31314. นางสุภาภรณแ จํานงคแนิตยแ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31315. นางอนงคแพร โคตนพฒันแ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31316. นางอภญิญา วนิชนิกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31317. นายไตรวสัสแ บญุหลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31318. นายบญุสง ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31319. นางมะลิวลัยแ วงษแสะพาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31320. นายสมหมาย โมฆรัตนแ สพป.มค.๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๑

31321. นายอํานาจ ปใตตาเนยแ บานตําแยโนนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31322. นางอุษมณทแ บงกาวงษแ โรงเรียนฃุมฃนบานยางสีสุราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31323. นายคํา พมิพะปะตัง โรงเรียนฃุมฃนบานยางสีสุราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31324. นางสมพศิ แพงจันทรแ โรงเรียนจตุคามประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31325. นางเสาวคนธแ ลาตรินทรแ โรงเรียนจตุคามประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31326. นางปภญิญา แสงสุริยา โรงเรียนชุมชนนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31327. นางสริตา จีบคางพลู โรงเรียนชุมชนนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31328. นางสาวมณี จันปใญญา โรงเรียนชุมชนนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31329. นายเฉลิมพล อํารุงแควน โรงเรียนชุมชนนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31330. นายสมเพชร มัชปะโม โรงเรียนชุมชนบานงัวบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31331. นายดํารงคแ เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานดงบงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31332. นายวบิลูยแ ยอดญาติไทย โรงเรียนชุมชนบานดงบงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31333. นางนิ่มอนงคแ ฮากันแป โรงเรียนชุมชนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31334. นายคําพนัธแ ลีหลานอย โรงเรียนชุมชนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31335. นายสุพล แสงกะลา โรงเรียนชุมชนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31336. นายอํานาจ พลไชยขา โรงเรียนชุมชนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31337. นายสมยศ ชนะเพยี โรงเรียนชุมชนบานหนองกุลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31338. นางประไพพร โยวะผุย โรงเรียนชุมชนบานหนองทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31339. นางเพญ็ศรี ลาวงศแ โรงเรียนชุมชนบานหนองทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31340. นายเจริญ โยวะผุย โรงเรียนชุมชนบานหนองทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31341. นายณรงคแฤทธิ์ ประทมุขํา โรงเรียนชุมชนบานหนองทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31342. นายไชยยุทธ ลาดเหลา โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31343. นายโกวทิยแ เหลาศรี โรงเรียนชุมชนยางสีสุราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31344. นางรัชนี ศรีมงคล โรงเรียนชุมชบานโพธิส์องหองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31345. นางวมิลรัตนแ ภทัราบญุญากุล โรงเรียนชุมชบานโพธิส์องหองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31346. นางสลับศรี อะโน โรงเรียนชุมชบานโพธิส์องหองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31347. นายเสนียแ ศรีสุนทร โรงเรียนชุมชบานโพธิส์องหองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31348. นายเกียรติศักด์ิ อรรควฒันางกูร โรงเรียนชุมชลนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31349. นางทพิยแรัตนแ ทมุา โรงเรียนบานกระยอมหนองเด่ิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31350. นางสุนิกุล พลกุล โรงเรียนบานกระยอมหนองเด่ิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31351. นางทองจันทรแ คํากอง โรงเรียนบานกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31352. นายเชาวฤทธิ์ อาระหงั โรงเรียนบานกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31353. นางสาวกอนทอง ตุยสิมมา โรงเรียนบานกุดน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31354. นางสาวอํานวยพร ลีสี โรงเรียนบานกุดน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31355. นายประเวศ ไชยโคตร โรงเรียนบานกุดน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31356. นางละไม ไชยหงษา โรงเรียนบานเกาใหญโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31357. นางพกิุล เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนบานโกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31358. นายนายถาวร ตาพล โรงเรียนบานโกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31359. นายอุดมพร ถาโครต โรงเรียนบานโกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31360. นางพศิมัย ประสพศิลป โรงเรียนบานไกนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31361. นายอาลัย ปาปะเถ โรงเรียนบานไกนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31362. นางวริาศิณี กุลจันทรแ โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31363. นางศิวพร พลจารยแ โรงเรียนบานขามเรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31364. นางสาวทัศนีวรรณ เหลาอรรคะ โรงเรียนบานขามเรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31365. นางสาวอรุณี ราชโคตร โรงเรียนบานขามเรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31366. นายสมบติั ปใกเขมายัง โรงเรียนบานขามเรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31367. นายสุนทร เพชรไพฑูรยแ โรงเรียนบานขามเรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31368. นายวาด พายุพล โรงเรียนบานขามเรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31369. นายดํารง สุวรรณพนัธแ โรงเรียนบานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31370. นางสาวอารยา พนัธุแบบุผา โรงเรียนบานขี้เหล็กขี้ตุนหลุบเปลือย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31371. นายดี จันมาศ โรงเรียนบานขี้เหล็กขี้ตุนหลุบเปลือย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31372. นางสาวกฤษราภรณแ ภศูรี โรงเรียนบานเขวาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31373. นางสาวทิพาภรณแ วฒิุพนัธุแ โรงเรียนบานเขวาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31374. นายวรวฒิุ ปะกําแหง โรงเรียนบานเขวาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31375. นายอภรัิชตแ การิโก โรงเรียนบานเขวาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31376. นางนิลุบล เทยีงดาหแ โรงเรียนบานเขวาไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31377. นางจงรักษแ โสภาใฮ โรงเรียนบานคายนุนโนนแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31378. นายประภาส ไชยหงษา โรงเรียนบานคึมบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31379. นายประยนตแ ทดัวงษแ โรงเรียนบานคึมบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31380. นางบวัศรี สีหาบญุจันทรแ โรงเรียนบานโคกปะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31381. นางสมจิตร ธรรมอินทรแ โรงเรียนบานโคกเพิ่มโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31382. นายประยุทธ หอมสุทธกิุล โรงเรียนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31383. นายทองเหรียญ ลามสีดา โรงเรียนบานโคกไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31384. นายบญัชา กลาหาญ โรงเรียนบานโคกไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31385. นายเลิศปรีชา ประสีระตา โรงเรียนบานโคกไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31386. นางเธยีรศรี ศรีโทโคตร โรงเรียนบานโคกสูงหนองเสียวหนองขี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31387. นางพรรณทภิา อินทะมน โรงเรียนบานโคกสูงหนองเสียวหนองขี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31388. นางอระไทย มานิล โรงเรียนบานโคกสูงหนองเสียวหนองขี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31389. นายดาวเทยีม บรีุมาศ โรงเรียนบานโคกใหญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31390. นางศิริจรรยา สิงหแสุพรรณ โรงเรียนบานจอกขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31391. นายสมพงษแ นินทราช โรงเรียนบานจอกขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31392. นางสาววนัวสิาขแ ศรีภมูิ โรงเรียนบานชดอนหมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31393. นางพณิพมิล มะโนสา โรงเรียนบานชาดฝางหวัเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31394. นางวราภรณแ มาตามูล โรงเรียนบานชาดฝางหวัเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31395. นายสุรศักด์ิ บวับาน โรงเรียนบานชาดฝางหวัเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31396. นายอุดม ศรีโง฿ะ โรงเรียนบานชาดฝางหวัเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31397. นางลักษมี เทยีบคํา โรงเรียนบานชุมแสงโนนเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31398. นายสมัย ปผุาโต โรงเรียนบานชุมแสงโนนเหล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31399. นายอุตสาหแ ปนิะทาใน โรงเรียนบานชุมแสงโนนเหลีายม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31400. นางบษุบา เมาะสมาน โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31401. นางสาวพวงบปุผา เขมะรัง โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31402. นายวรีะศักด์ิ ปใตตาลาโพธิ์ โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31403. นายประวติั ศิริวงษแ โรงเรียนบานดงแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31404. นางพลูสุข ปอูงชารี โรงเรียนบานดงบากหนองตาเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31405. นายเดนตระกูล โคตุทา โรงเรียนบานดงบากหนองตาเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31406. นางบายเย็น ดีจันทรแ โรงเรียนบานดงมวงหวัดงหนองบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31407. นายจรัส มุงชู โรงเรียนบานดงมวงหวัดงหนองบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31408. นางนิ่มนวล ปใกการะนัง โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31409. นางอํานวย สุวรรณศรี โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31410. นายอนุพงษแ เทอืกทอง โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31411. นางบงัอร เปรมชู โรงเรียนบานดงหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31412. นางสาวภทัรธดิา เดโชเม็ง โรงเรียนบานดงหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31413. นายจิรายุ สุวรรณกูฏ โรงเรียนบานดงหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31414. นางจันทรแฉาย ปใกเขตานัง โรงเรียนบานดงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31415. นางสาวนิภาพร ปาปะขํา โรงเรียนบานดอนแดงน้ําเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31416. นายเฉลิมพงษแ มาฤทธิ์ โรงเรียนบานดอนแดงน้ําเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31417. นางวราภรณแ บญุเพช็ร โรงเรียนบานดอนแดงน้ําเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31418. นายสุเมธ เจริญภมูิ โรงเรียนบานดอนหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31419. นายชาวฤทธิ์ สัจเขต โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31420. นายสุพจนแ อัปมะระกัง โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31421. นายกิติพล ลาดนาเลา โรงเรียนบานดูหนองโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31422. นางสุพรรณ เกติยะ โรงเรียนบานโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31423. นายวชิัย ประมูลจักโก โรงเรียนบานโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31424. นางยุภาภรณแ แกวบดุดา โรงเรียนบานตลาดโนนโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31425. นางสุรางคแ มะหดั โรงเรียนบานตลาดโนนโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31426. นายพรีนัย พดัทะอําพนัธุแ โรงเรียนบานตลาดมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31427. นายอดิศักด์ิ ต้ังหลัก โรงเรียนบานตลาดมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31428. นางดาราวรรณ ดวงมาลัย โรงเรียนบานตาพวนสรางแซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31429. นางอรสกุล จันทะรัง โรงเรียนบานตาพวนสรางแซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31430. นายอัฒพงษแ เทยีงภกัด์ิ โรงเรียนบานตาพวนสรางแซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31431. นายชัยวทิยแ ทบซิน โรงเรียนบานตําแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31432. นายนิกรณแ วรรณปะโพธิ์ โรงเรียนบานตําแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31433. นายวรัิตนแ สรภคัธนานนทแ โรงเรียนบานตําแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31434. นายสนอง ศรีสารคาม โรงเรียนบานตําแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31435. นางกาญจนา วชิานนทแ โรงเรียนบานเตาปาุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31436. นายเล่ือน แกวดี โรงเรียนบานเตาปาุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31437. นางสุภาณี กลับสุข โรงเรียนบานทพัปาุจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31438. นางบวัแกว ทรงศิลา โรงเรียนบานนกเหาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31439. นายมานิตยแ เนาวแแกว โรงเรียนบานนาขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31440. นายหนูกัน มะปะเท โรงเรียนบานนาขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31441. นายสําเรียง เชาระกํา โรงเรียนบานนาขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31442. นางเปรียญ หอมทอง โรงเรียนบานนาคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31443. นางสาวนงคแลักษณแ ชุบสุวรรณ โรงเรียนบานนาฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31444. นางสาวปยิะพร ดวงศรี โรงเรียนบานนาฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31445. นายเอกชัย นิกรแสน โรงเรียนบานนาฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31446. นางสมฤดี สุปะติ โรงเรียนบานนาฝายเหลาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31447. นางทศันียแ บบุผามะตะนัง โรงเรียนบานนาภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31448. นายบญุคง บนิไธสง โรงเรียนบานนาภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31449. นายไพสิฐ ภคูงน้ํา โรงเรียนบานนาภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31450. นางนิภาภรณแ วสุิงเส โรงเรียนบานนาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31451. นางหนูทพิยแ ประวเิศษ โรงเรียนบานนาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31452. นายบริุนทรแ ปริปณุณะ โรงเรียนบานนาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31453. นางอุไรวรรณ ลอดงบงั โรงเรียนบานน้ําสรางหนองบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31454. นายยุทธศักด์ิ วชิานนทแ โรงเรียนบานน้ําสรางหนองบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31455. นางบญุยศ ฉัตรศรี โรงเรียนบานโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31456. นางสาวอรทยั เรืองบญุ โรงเรียนบานโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31457. นายสมเดช ประวสุิทธิ์ โรงเรียนบานโนนเขวาหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31458. นางสาวรุงรัตนา วงศแสาสืบ โรงเรียนบานโนนแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31459. นายสวสัด์ิ ทานะขันธแ โรงเรียนบานโนนแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31460. นางเจี่ยมจิต สมศรี โรงเรียนบานโนนจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31461. นายผจญ พลรัตนแ โรงเรียนบานโนนจานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31462. นายพทิยา ลาพรหมมา โรงเรียนบานโนนจานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31463. นายภราดร บรุาณรมยแ โรงเรียนบานโนนจานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31464. นายบญุทอม วศิรีสิทธิ์ โรงเรียนบานโนนทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31465. นางสาวแสง สมสา โรงเรียนบานโนนมวงพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31466. นางอนงคแ จิตวขิาม โรงเรียนบานโนนมวงพลับพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31467. นายทองพนู คุณวงศแ โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31468. นายวฒิุ พลเยี่ยม โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31469. นายประจักษแ ภมูิศรีจันทรแ โรงเรียนบานโนนสูงดอนหล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31470. นายสถิตยแ ปใดทมุ โรงเรียนบานโนนสูงดอนหล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31471. นายสุริยา ปราณี โรงเรียนบานบานโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31472. นายสํารอง มานิล โรงเรียนบานบานโนนบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31473. นางสมบติั ราชาวงั โรงเรียนบานบานหนองปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31474. นางกัญจนพร ศรีวงยาง โรงเรียนบานบานหนองไผดามขวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31475. นางฉววีรรณแ ดวงจันทรแโชติ โรงเรียนบานบานหนองไผดามขวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31476. นางทองเล่ือน เหลืองทอง โรงเรียนบานบานหนองไผดามขวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31477. นายมนเทยีร โยธามาศ โรงเรียนบานบานหนองไผดามขวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31478. นายโสภณั รักษาพนัธแ โรงเรียนบานบานหนองแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31479. นายนิพนธแ ปอูมอาสา โรงเรียนบานบานหนองฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31480. นางทองเล่ือน สมบรูณแเรศ โรงเรียนบานบุงงาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31481. นายสุพจนแ กาวไธสง โรงเรียนบานบุงงาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31482. นายกิติพนัธุแ จันทชิัย โรงเรียนบานประแหยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31483. นายวรยุทธ ศรีประยา โรงเรียนบานประแหยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31484. นายมานิต ประจุดทะเนยแ โรงเรียนบานประแหยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31485. นางปทมุทพิยแ โคตุทา โรงเรียนบานปลาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31486. นางวรรณา พลสอน โรงเรียนบานปลาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31487. นางสุพร รัตนคํา โรงเรียนบานปลาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31488. นางนิพพา มีไธสง โรงเรียนบานปอพานหนองโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31489. นายเกียรติพงษแ มีไธสง โรงเรียนบานปอพานหนองโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31490. นายสุรินทรแ เชตะโพธิ์ โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31491. นายสมชาย แกวเกษเกี้ยง โรงเรียนบานปาุแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31492. นางมิ่งกมล พมิพแเขตตแ โรงเรียนบานเปลงโนนกระยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31493. นายนวภทัร แสงหาว โรงเรียนบานเปลือยดอนมันน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31494. นางคําพอง ประกิระโส โรงเรียนบานโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31495. นางจิตเกษม ทอนเสารแ โรงเรียนบานโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31496. นางสาววไิลภรณแ ชินภกัดี โรงเรียนบานโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31497. นายศักดา ทบดาน โรงเรียนบานโพนทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31498. นายยรรยงคแ อนุฤทธิ์ โรงเรียนบานโพนทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31499. นางสุนทรี ไชยดี โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31500. นายวรีะ สุบติัคํา โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31501. นายพลูชัย ไชยศักด์ิ โรงเรียนบานมะชมโนนสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31502. นายอภสิิทธิ์ วงสีสา โรงเรียนบานมะชมโนนสงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31503. นายคุณศักด์ิ เมิกขวง โรงเรียนบานมะแซวหนองโงง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31504. นายจอมพล กงคูคํา โรงเรียนบานมะแซวหนองโงง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31505. นางนภาภรณแ กองเสียง โรงเรียนบานมะโบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31506. นางสาวรัสฉวี ทวยหมื่น โรงเรียนบานมะโบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31507. นายบญุศรี ทาชารี โรงเรียนบานมะโบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒



853

31508. นายปใญญา ซายยศ โรงเรียนบานมะโบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31509. นางระววิรรณ ภาคําเคน โรงเรียนบานเม็กดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31510. นางสาวพชัรี ปะนะภเูต โรงเรียนบานเม็กดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31511. นายกาสี ยกนอยวงษแ โรงเรียนบานเม็กดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31512. นายเจริญ ขาวเมือง โรงเรียนบานเม็กดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31513. นายพฒันศักด์ิ พลอยสมบรูณแ โรงเรียนบานเม็กดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31514. นายชัยวฒันแ ศรีโนรินทรแ โรงเรียนบานยางสีสุราช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31515. นางสดชื่น นาเมืองรักษแ โรงเรียนบานวงัจานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31516. นายจรรรงคแ ภมูินา โรงเรียนบานวงัจานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31517. นายคําหวนั เทพคํา โรงเรียนบานวงัหนิโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31518. นายธนาคม ทบบณัฑิต โรงเรียนบานวงัหนิโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31519. นางไพฑูรยแ มูลธรา โรงเรียนบานแวงนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31520. นายเทยีบศักด์ิ โสมี โรงเรียนบานแวงยางกุดตะเข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31521. นางอารีรัตนแ ดงเทยีมสี โรงเรียนบานแวงเหลาเกานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31522. นางบวับาน ประสบมูล โรงเรียนบานสนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31523. นางบษุกร ผือโย โรงเรียนบานสนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31524. นายบญุจิตร มหาโคตร โรงเรียนบานสนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31525. นางประทมุ วรีะนาคินทรแ โรงเรียนบานสระบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31526. นางวชิราภรณแ แสงธนู โรงเรียนบานสระบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31527. นายนเรนทรแ นึกชอบ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31528. นายเรืองศิลป ดีจันทรแ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31529. นางสวรส รินมาลยแ โรงเรียนบานเสือโกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31530. นางอัญชลี หรพรอม โรงเรียนบานเสือโกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31531. นายษสัุนตแ อวรุิทธพาณิชยแ โรงเรียนบานหนโคกกองโคกสูงหนองแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31532. นางมะลิวลัยแ พุมอยู โรงเรียนบานหนงกลางโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31533. นางมณีวรรณ จิตรมั่น โรงเรียนบานหนงใหมหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31534. นางราศรี จําปาทอง โรงเรียนบานหนงใหมหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31535. นางมัชฌิมา สงสัมพนัธแสกุล โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31536. นางสาวมะลิวรรณ ศรีปน โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31537. นายทนงศักด์ิ สิงหแพร โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31538. นายทวี โจไธสง โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31539. นายเผ่ิงศักด์ิ รัตนธรรม โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31540. นายสงวน เย็นวฒันา โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31541. นางนิคม บญุเข็ม โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31542. นางบงัอร พะยังเฆ โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31543. นางบญุรวม ศรีสุนารถ โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31544. นางเพญ็ศรี สําโรงแสง โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31545. นางมณทพิยแ หมอนทอง โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31546. นางอนุลักษณแ วงโคกสูง โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31547. นายชินรัตนแ จงเพิ่มกลาง โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31548. นายเบกิ สัตยแสุขยิ่ง โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31549. นายหนูจันทรแ กํามหาวงษแ โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31550. นายประมวล คงทรง โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31551. นางสุขสันตแ ยืนสุข โรงเรียนบานหนองขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31552. นายจักรวาล ชุมมุง โรงเรียนบานหนองขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31553. นายบญุธรรม พนิโย โรงเรียนบานหนองคลองใหมหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31554. นางสุภารัตนแ เขียนภกัดี โรงเรียนบานหนองคูไชยขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31555. นายทรงศิลป พมิสอน โรงเรียนบานหนองคูไชยขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31556. นางสุมนา เนื่องไชยยศ โรงเรียนบานหนองคูไชยหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31557. นางกตภร ผือโย โรงเรียนบานหนองคูมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31558. นายสุเวช มูลธยิะ โรงเรียนบานหนองคูมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31559. นายสําราญ พนิิจ โรงเรียนบานหนองคูมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31560. นางวนัเพญ็ บางวเิศษ โรงเรียนบานหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31561. นางละเอียด วชิาชัย โรงเรียนบานหนองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31562. นางประหยัด เชาวแชาญ โรงเรียนบานหนองแดงสหมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31563. นางสงวน ไมตรีแพน โรงเรียนบานหนองแดงสหมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31564. นายพรมมี มีดวง โรงเรียนบานหนองแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31565. นายรัศมี เรืองสมบติั โรงเรียนบานหนองแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31566. นายชูศักด์ิ ตาลวงคแ โรงเรียนบานหนองแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31567. นางคําเผย วชัรานุสรณแ โรงเรียนบานหนองโนทบัมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31568. นายธนูศิลป บวับญุ โรงเรียนบานหนองโนทบัมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31569. นางสาวเนตรนภศิ สังสีราช โรงเรียนบานหนองบวัคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31570. นางรัตนา ศิลปศิริวานิชยแ โรงเรียนบานหนองบวัสันตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31571. นางสาวศศิธร ทพัขวา โรงเรียนบานหนองบวัสันตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31572. นางสุเมตตา สุขเสน โรงเรียนบานหนองบวัสันตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31573. นายธงชัย ดาวยันตแ โรงเรียนบานหนองบวัสันตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31574. นางสาวนัยนา กุลกิจ โรงเรียนบานหนองปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31575. นางสาวเย็น กะวเิศษ โรงเรียนบานหนองปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31576. นายสมัย ศาลาจันทรแ โรงเรียนบานหนองปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31577. นางสาวบาลเมอืง แกววเิศษ โรงเรียนบานหนองปาูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31578. นางสาวละมูล บญุพา โรงเรียนบานหนองปาูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31579. นายทวศิีลป เอกรักษา โรงเรียนบานหนองปาูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31580. นางทพิวลัยแ บํารุง โรงเรียนบานหนองแปน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31581. นายคําไพ ลีหลานอย โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31582. นายธาํรง ไชยศรีสุทธิ์ โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31583. นายวฒิุพงษแ ทะสุนทร โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31584. นายจรินทรแ คณะศรี โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31585. นายบญุเกียง จันเสนา โรงเรียนบานหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31586. นางบรรจบ เตชะแกว โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31587. นายชาย หมอดู โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31588. นายประสิทธิ์ วไิลแกว โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31589. นางทองมวน แฝงสมศรี โรงเรียนบานหนองระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31590. นางมนัชยา หอมหวล โรงเรียนบานหนองระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31591. นายสมหมาย แปนเมือง โรงเรียนบานหนองเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31592. นางสกุณี ตุยสิมา โรงเรียนบานหนองเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31593. นางพกิุล ศิริสอน โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31594. นางสุคนธแทพิยแ สาทองขาว โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31595. นายประมวล ประมายะยัง โรงเรียนบานหนองแวงบกไผลอมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31596. นายปใญญา บาริศรี โรงเรียนบานหนองแวงบกไผลอมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31597. นายเกษม นาคะโนทด โรงเรียนบานหนองสนมดอนต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31598. นายโชคชัย ภมูิศรีจันทรแ โรงเรียนบานหนองสนมดอนต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31599. นายสมศักด์ิ คุมสุวรรณ โรงเรียนบานหนองสนมดอนต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31600. นายสมาน พบวนัดี โรงเรียนบานหนองสนมดอนต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31601. นางสาวณัฐญดา เวฬุวนัใน โรงเรียนบานหนองสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31602. นางสาวนงเยาวแ ภลูาด โรงเรียนบานหนองสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31603. นายสมพงษแ ปะวะถา โรงเรียนบานหนองสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31604. นางมยุรี สุดตะนา โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31605. นางสุพมิล อามาตรแ โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31606. นางสาวกฤษณา บญุเรือง โรงเรียนบานหนองแสงทุมยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31607. นางสาวสาวติรี บตุรมาตร โรงเรียนบานหนองแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31608. นางอํานวย สุขอาษา โรงเรียนบานหนองแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31609. นายปริญญา สุวรรณธาดา โรงเรียนบานหนองแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31610. นางญาณวไิล ระถี โรงเรียนบานหนองหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31611. นางวชัรี การิยา โรงเรียนบานหนองหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31612. นางสุจิตรา ชาวดาน โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31613. นางสุวพร ศรีสารคาม โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31614. นายไพฑูรยแ มะเสนะ โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31615. นางจารุวรรณ เหลาเราวฒันกุล โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31616. นายอํานาจ อินศร โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31617. นางลําใย ไชยวงษา โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31618. นายไพบลูยแ พรมมากุล โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31619. นายชูสงา นัยวฒันแ โรงเรียนบานหนองเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31620. นายธงชัย ประจุดทะศรี โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31621. นายสมหมาย ปาปะไพ โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31622. นายอนันตแ โสภาใฮ โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31623. นายโกสิน กันหา โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31624. นางสําอางคแ คําสิงหแ โรงเรียนบานหมากหมอโนนเกษตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31625. นายบรรเจิด อุปแสน โรงเรียนบานหลุบควนัเมืองหงษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31626. นายวชิัย คณะเวทยแ โรงเรียนบานหวยหลาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31627. นายสุเทพ กุภาพนัธแ โรงเรียนบานหวยหลาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31628. นางประดับ สุวรรณมูล โรงเรียนบานหวยหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31629. นางอําพร ประทมุศิลา โรงเรียนบานหวยหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31630. นางอรวรรณ พองเสียง โรงเรียนบานหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31631. นายประสิทธิ์ พลศรี โรงเรียนบานหวังัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31632. นางสุนันทแ ประทมุเมศ โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31633. นายปริญญา ระถี โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31634. นางบษุบา คงทน โรงเรียนบานหวัตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31635. นายศรีจันทรแ สารพล โรงเรียนบานหวัตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31636. นายจํานงคแ อัปภยั โรงเรียนบานหวัสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31637. นางเกวรินทรแ สุทธะพนิทุ โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31638. นางนิศารัตนแ สุวรรณพฒันแ โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31639. นางสาวปราณี พลเรืองทอง โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31640. นายศุภชัย สุวรรณพฒันแ โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31641. นางเมธาวี นพผล โรงเรียนบานเหลาคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31642. นางพจนา เพ็ญนวลประเสริฐ โรงเรียนบานเหลานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31643. นายอัมพร ยอดสะเทนิ โรงเรียนบานเหลานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31644. นายยงยุทธ โฮมสองชั้น โรงเรียนบานอนุบาลดงเมืองนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31645. นายวราธร ผ่ึงบรรหาร โรงเรียนบานอนุบาลดงเมืองนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31646. นางพรรณี เส่ียงบญุ โรงเรียนบานอนุบาลนครจัมปาศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31647. นางพนูทรัพยแ กันหา โรงเรียนบานอนุบาลนครจัมปาศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31648. นางสมจิตร นนทไชย โรงเรียนบานอนุบาลนครจัมปาศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31649. นายสรรเสริญ อุดมศิลป โรงเรียนบานอนุบาลนครจัมปาศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31650. นายอํานวย วงสีสา โรงเรียนบานอนุบาลนครจัมปาศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31651. นายปใญญา ทบศรี โรงเรียนบานอีโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31652. นางวฒันาภรณแ ปอูมอาสา โรงเรียนบานฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31653. นายปฤษฐา ดวงศรี โรงเรียนพยัคฆภมูิพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31654. นายอุดร ธาตุอาภรณแ โรงเรียนพยัคภมูิพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31655. นางกัลยา วงชารี โรงเรียนพระกุมารศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31656. นางสัมพนัธแ สิงจานุสงคแ โรงเรียนพระกุมารศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31657. นางสาวอัจฉรี จันจาย โรงเรียนพระกุมารศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31658. นางสุกัญญา เพยีพยัคฆแ โรงเรียนพระกุมารศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31659. นางสุกัญญา บญุจันทรแศรี โรงเรียนพระกุมารศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31660. นางสุชาวดี โพธมิาศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31661. นายบญุเลิศ พรหมเสนา โรงเรียนพระกุมารศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31662. นายอนุวตั อิสสระวงศแ โรงเรียนพระกุมารศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31663. นางวนีา ขันติโล โรงเรียนเมืองวาปี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31664. นางกฤษณา กิตติเสรีบตุร โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31665. นางจิราภรณแ เดชบรัุมยแ โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31666. นางจุไรรัตนแ ภดูวงจิตรแ โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31667. นางมารศรี โกการัตนแ โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31668. นางละเอียด พรรณศิลป โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31669. นางวนิดา ผลินยศ โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31670. นางสมลักษณแ นภาภาค โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31671. นางสุคนธา โยธาภกัดี โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31672. นางสุดา จันทพรม โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31673. นางอุไรวรรณ ราชบณัฑิต โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31674. นายบญุธรรม ปใทมาตร โรงเรียนเมืองวาปปีทมุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31675. นายปราโมทยแ จันทอุตสาหแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31676. นายทองใสยแ ปาสานะ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31677. นายโสภณ สืบสุนทร โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31678. นางภชัภชิา ติดวงษา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31679. นางสาวธรีกานตแ ชินภกัดี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31680. นางสาวมยุรี ศรีวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31681. นางสาววาทนิี ยุทธพงษแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31682. นายนัฐพล หมุยมาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31683. นายชัชวาล บบุผโชติ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31684. นายสรศักด์ิ ราชบรีุ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31685. นางดรุณี ตุนไธสง โรงเรียนวรัญญาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31686. นางปรียา ศรีราช โรงเรียนวดัปาุนาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31687. นางรัชนี นิติกิจไพบลูยแ โรงเรียนวดัปาุนาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31688. นางลออง ทองดวง โรงเรียนวดัปาุนาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31689. นางสาวปริชาติ ลาดเหลา โรงเรียนวดัปาุนาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31690. นายพฒันพงศแ วะภานุศรี โรงเรียนวดัปาุนาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31691. นายมนตรี คําโฮง โรงเรียนวดัปาุนาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31692. นายสฤษด์ิ ทรงอาจ โรงเรียนวดัปาุนาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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31693. นางละมาย เทพจันทรแ โรงเรียนหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31694. นายสมัย กองสา โรงเรียนหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31695. นายสุพจนแ โสภา โรงเรียนหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31696. นางเพญ็อําไพ ลาหนองแคน โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภมูิพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31697. นางยุพนิ แกนผกา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภมูิพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31698. นางสมบรูณแ เทยีมพยุหา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภมูิพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31699. นางสุนันทนา สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภมูิพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31700. นางอมรา พนิิจ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภมูิพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31701. นางอมรา เนื่องโคตะ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภมูิพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31702. นางสาวแจมจันทรแ เกล่ือนทอง โรงเรียนอนุบาลวรัญญาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31703. นางพรประพนัธแ พทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31704. นางเพญ็ประภา มูลตรีประถม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31705. นางสมควร เวทพทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31706. นางสาวเมธาวี มุติมรรคา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31707. นางสาวสุวรรณี แซเจี่ย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31708. นางสาวอรพรรณ นนทไชย โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31709. นางอาริยา ตรีวเิศษ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31710. นายพยุง คําภกัดี โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31711. นายไพโรจนแ ดงเรืองศรี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31712. นางราตรี ลอดงบงั สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31713. นางรุงอรุณ สิงหแสุพรรณ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31714. นางศุภสิริ ขามชวง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒

31715. นายมนัส เมืองมัจฉา โรงเรียนชุมชนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31716. นางทองลวน สุพรรณฝุาย โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31717. นางนิภาภรณแ สิงหแแกว โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31718. นายรังสิต สิงหแแกว โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31719. นายพศิิษฏแ แสงสุพนิ โรงเรียนดอนสวรรคแหนองกุงใตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31720. นางโฉมชฎา เหลาอรรคะ โรงเรียนบานกระบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31721. นางนวลปรางคแ วชิัยวงษแ โรงเรียนบานกระบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31722. นางละมุด นันทสมบรูณแ โรงเรียนบานกระบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31723. นายธาํรงคแ เหลาจูม โรงเรียนบานกระบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31724. นายบญุทอม รัตนพล โรงเรียนบานกระบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31725. นางพรรณี ภวภตูานนทแ โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31726. นางสุภาพร พลเสนา โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31727. นายแฉลม พลทํา โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31728. นายณรงคแศักด์ิ เรืองเจริญ โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31729. นายวรีะพนัธแ โนนทงิ โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓
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31730. นายสายยนตแ เถื่อนตีนกง โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31731. นางธนิตา ศักดาคํา โรงเรียนบานกุดเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31732. นางปาริชาติ บตุรวงศแ โรงเรียนบานกุดเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31733. นางวสุธา สิทธจิันทรแเสน โรงเรียนบานกุดเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31734. นางอรุณวดี บญุไชย โรงเรียนบานกุดเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31735. นายบญุสงคแ แสงดาว โรงเรียนบานกุดเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31736. นางทศันียแ เวยีงนนทแ โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31737. นางวาสนา พรนิคม โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31738. นางวนิิดา พลรักดี โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31739. นางศรัณยา ทองแสน โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31740. นายนริศ พรนิคม โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31741. นางวชัรี นารีจันทรแ โรงเรียนบานขีหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31742. นายเสรี ททิกึทกัษแ โรงเรียนบานขีหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31743. นางมลิวลัยแ โพธิข์ี โรงเรียนบานเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31744. นางฉัตรียา ศรีจันตะ โรงเรียนบานเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31745. นางสาววนัทา กางมันทแ โรงเรียนบานเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31746. นายจตุพร เพยีระชัย โรงเรียนบานเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31747. นายยุทธศิลป จิตบตุร โรงเรียนบานเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31748. นายวชิัย ศรีจันตะ โรงเรียนบานเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31749. นายวชัรินทรแ พงศแพนัธุแอัศดร โรงเรียนบานเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31750. นางพยงคแ พายุบตุร โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31751. นางยุพดี มนตรีดิลก โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31752. นายกฤษดา บญุญาสถิตยแ โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31753. นายนิวฒันแ แสนมานิตยแ โรงเรียนบานคุยเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31754. นายศริตวรรธนแ เวยีงนนทแ โรงเรียนบานคุยเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31755. นายวชิัย ไมตรีแพน โรงเรียนบานคุยโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31756. นางชารี สอนภริมยแ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31757. นางบษุบา ดวงโชติ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31758. นายทองสุข ทบัวธิร โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31759. นายพทิกัษแ สอนภริมยแ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31760. นางขวญัตา จันทกุล โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31761. นางณิชาภา วรรณปะเก โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31762. นางดวงจันทรแ สีแสง โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31763. นางประกอบ วงษแบตุร โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31764. นางสาวลําใย ปใกกะสัง โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31765. นางสาววรลักษณแ เชี่ยวชาญกิจ โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31766. นางมลิจันทรแ เศรษฐมาตยแ โรงเรียนบานโจดบวับาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓
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31767. นางจุฬาลักษณแ เฮืองศรี โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31768. นางเบญจมาศ เหลาสะพาน โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31769. นางพรพรรณ ศรีสถิตยแ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31770. นางพรรณี ปกปอูง โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31771. นางภาวนิี ศรีชํานิ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31772. นางยุพศิ ทะราศรี โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31773. นางรัตนา แกววนัทา โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31774. นางละมัย จันทรเสนา โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31775. นางละออง รักออน โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31776. นางวรษา รชตกาญจนภทัร โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31777. นางวไิล ฤทธิท์รงเมือง โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31778. นางสาวจริาภรณแ ชูพนัธแ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31779. นางสาวนลินรัตนแ ฤทธวิฒันานุสรณแ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31780. นางสาวมยุรี เรืองศรีมั่น โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31781. นางสาววิภาวรรณ เหลาศรียงคแ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31782. นางอมร เพยีสุระ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31783. นางอรุณี กงวงษแ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31784. นางอุษสยา ทวงชน โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31785. นายธงชัย นนตะบตุร โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31786. นายนิรันดรแ โพธพิฒัไพบลูยแ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31787. นายมงกุฏ ฤทธิท์รงเมือง โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31788. นายสุรัตนแ รักออน โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31789. นางลําไย ดวงสุริยเนตร โรงเรียนบานโชคชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31790. นางสุรีภรณแ วชิัย โรงเรียนบานโชคชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31791. นางปาริชาติ ชูปฏบิติั โรงเรียนบานโชคชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31792. นางเนาวรัตนแ สมกลาง โรงเรียนบานดอนกลอยหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31793. นายคณิต สิทธขิวา โรงเรียนบานดอนกลอยหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31794. นายชาญศักด์ิ พลอยกันหา โรงเรียนบานดอนกลอยหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31795. นายเอนก วนัทาคอ โรงเรียนบานดอนกลอยหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31796. นายศักดา ลาวงศแ โรงเรียนบานดอนสวรรคแหนองกุงใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31797. นายพงษแศักด์ิ พานเมือง โรงเรียนบานทนัคูเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31798. นางเพญ็ศรี เลขกลาง โรงเรียนบานทพัมาดอนหนัแวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31799. นางสาวสมพศิ คงสุข โรงเรียนบานทพัมาดอนหนัแวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31800. นางอุดมพร พมิพแสินธแ โรงเรียนบานทพัมาดอนหนัแวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31801. นายปรีชา ภสีูฤทธิ์ โรงเรียนบานทพัมาดอนหนัแวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31802. นายสุปใน แดนสมปใดสา โรงเรียนบานทาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31803. นางเลิศลักษณแ ศรีแสง โรงเรียนบานทาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓
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31804. นางภทัราวดี ศรีสารคาม โรงเรียนบานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31805. นางสาวเกศินี บญุมา โรงเรียนบานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31806. นางสุภาพร โพธบิณัฑิต โรงเรียนบานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31807. นายไตรภพ อินทไุร โรงเรียนบานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31808. นางนุสรา ชินภกัดี โรงเรียนบานโนนเนาวแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31809. นางจิรพนัธแ บติุมุลตรี โรงเรียนบานโนนเมืองสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31810. นางทวิาพร ไชยล้ินฟาู โรงเรียนบานโนนเมืองสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31811. นางลําพอง โคตรประทมุ โรงเรียนบานโนนเมืองสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31812. นายบญุเลิศ จันทรแโท โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31813. นายสิงหา งามศิลป โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31814. นางคําปลิว อุปนันทแ โรงเรียนบานผํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31815. นางวรีวรรณ นิวาสวงษแ โรงเรียนบานผํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31816. นางสาวศิรประภา ศรีกองเพชร โรงเรียนบานผํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31817. นายจําลอง อุปนันทแ โรงเรียนบานผํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31818. นางสาวเปรมปรีด์ิ เวยีงนนทแ โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31819. นายชัดสกร พกิุลทอง โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31820. นางดวงตา กองทผล โรงเรียนบานแฝกโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31821. นางวริศรา โกเมน โรงเรียนบานแฝกโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31822. นางสาวสุจิตรา บญุเรืองวตัร โรงเรียนบานแฝกโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31823. นางสาวอนุลักษณแ ศรีกองเพชร โรงเรียนบานแฝกโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31824. นายธงชัย เหลาวงษี โรงเรียนบานแฝกโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31825. นางบญุรวม สอนคําหาร โรงเรียนบานแพงหนองเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31826. นางรําไพ แสนสุทา โรงเรียนบานแพงหนองเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31827. นายประภาส ดวงสุริยเนตร โรงเรียนบานแพงหนองเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31828. นางชัชนียแ ธงกลาง โรงเรียนบานโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31829. นางทองพนู ลาจันทกึ โรงเรียนบานโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31830. นางสอาด นิลนนทแ โรงเรียนบานโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31831. นางสุจิรัตนแ ทบเทบิ โรงเรียนบานโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31832. นายธรีะ ลาจันทกึ โรงเรียนบานโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31833. นายปรีชา กินรี โรงเรียนบานโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31834. นายสัมพนัธแ เพยีรต้ัง โรงเรียนบานโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31835. นางเยาวลักษณแ ดวงราช โรงเรียนบานมวงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31836. นายกวี ศรีชัยปใญญา โรงเรียนบานยางนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31837. นางมนเทยีน อัครวรรณ โรงเรียนบานยางสินไชยหนองหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31838. นายทวี ศรีนูเดช โรงเรียนบานยางสินไชยหนองหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31839. นางทศัพร ศรีมูลเขียว โรงเรียนบานเลิงใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31840. นางพรนิภา ซาเกิม โรงเรียนบานเลิงแฝกบวัแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓
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31841. นางอนงคแ หมื่นสา โรงเรียนบานเลิงแฝกบวัแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31842. นายมนตรี นันไชย โรงเรียนบานเลิงแฝกบวัแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31843. นางกุศล สุวรรณสม โรงเรียนบานวงักุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31844. นางบริบรูณแ โททํา โรงเรียนบานวงักุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31845. นางบญุวงษแ อุตมาตยแ โรงเรียนบานวงักุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31846. นางสาวนารี สิงหแขรณแ โรงเรียนบานวงักุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31847. นายอมร ศิริอุเทน โรงเรียนบานวงักุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31848. นายปใญญา ประมวลทรัพยแ โรงเรียนบานวงักุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31849. นางเยี่ยมเดือน เปรมบญุ โรงเรียนบานวงัโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31850. นางชูศรี พฒันาศูนยแ โรงเรียนบานวงัยาววทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31851. นางมะลิวลัยแ สุวรรณปา โรงเรียนบานวงัยาววทิยายน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31852. นางกุหลาบหอม สฤษชสมบติั โรงเรียนบานสรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31853. นางปราณี นามเชียงใต โรงเรียนบานสรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31854. นางอรวดี มุนติเก โรงเรียนบานสรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31855. นางทกัษณิา ไกรพนิิจ โรงเรียนบานสวางยางทาแจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31856. นายทองเล่ียม สีสุระ โรงเรียนบานสวางยางทาแจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31857. นางนรีนันทแ ถามูลเลศ โรงเรียนบานสําโรงหวันาคําโนนจันทรแหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31858. นางสาวสุรียแพร พรรณา โรงเรียนบานสําโรงหวันาคําโนนจันทรแหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31859. นายนิคม ลาน้ําเที่ยง โรงเรียนบานสําโรงหวันาคําโนนจันทรแหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31860. นายสําอางคแ ถามุลเลศ โรงเรียนบานสําโรงหวันาคําโนนจันทรแหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31861. นายสงวน ผิวผอง โรงเรียนบานสีดาสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31862. นายขจรศักด์ิ อาภรณแ โรงเรียนบานหนองคลองหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31863. นายเข็มทอง ไสบาล โรงเรียนบานหนองคลองหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31864. นางรัตนา ยศกําธร โรงเรียนบานหนองคลองหวัขัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31865. นางสาวอุไรวรรณ พนัธุแยางนอย โรงเรียนบานหนองคู (หนองคูวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31866. นางประคอง ภวภตูานนทแ โรงเรียนบานหนองซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31867. นางประไพ วงคแผาคุณ โรงเรียนบานหนองซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31868. นางสุชาดา หบีแกว โรงเรียนบานหนองซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31869. นายชัยยงคแ หบีแกว โรงเรียนบานหนองซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31870. นายวมิล บวัรส โรงเรียนบานหนองซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31871. นายสุพจนแ ตันลา โรงเรียนบานหนองซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31872. นายเสวก หบีแกว โรงเรียนบานหนองซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31873. นายอรชุน จันทนมัฎฐะ โรงเรียนบานหนองซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31874. นางสุมาลี โสครู โรงเรียนบานหนองเด่ิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31875. นางสุกัญญา โสภวฒันกุล โรงเรียนบานหนองแวงสวนกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31876. นางฐิติมา บญุนารักษแ โรงเรียนบานหนองแวงสหคามวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31877. นางยุวดี บวัสาย โรงเรียนบานหนองแวงสหคามวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓
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31878. นายบญุทนั เรืองสา โรงเรียนบานหนองแวงสหคามวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31879. นางคํามาย วงศแสุรินทรแ โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31880. นายคมสันตแ วงศแสุรินทรแ โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31881. นายรวม ชูพนัธแ โรงเรียนบานหนองไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31882. นายสาธติ รัตนฐานู โรงเรียนบานหนองไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31883. นางสมร เอกสะพงั โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31884. นางโสภณิ ทรงอาจ โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31885. นายสุจันทรแ รัฐอาจ โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31886. นายกิตติศักด์ิ สีแปู โรงเรียนบานหวันาคําโนนสมบติั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31887. นายสุริยา ชาญไชย โรงเรียนบานหวันาคําโนนสมบติั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31888. นางสุปราณี พทิกัษแวงศแศร โรงเรียนบานหนิแหเสริมศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31889. นายพจนารถ เวชชบษุกร โรงเรียนบานหนิแหเสริมศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31890. นายสายยนตแ ดรอิศวร โรงเรียนบานหนิแหเสริมศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31891. นางวลิาวลัยแ ดรเถื่อน โรงเรียนบานเหลาพอหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31892. นางเสถียร จันทรแศิริ โรงเรียนบานเหลาพอหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31893. นางเสาวนียแ ศรีคําแหง โรงเรียนบานเหลาพอหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31894. นายประจักษแ ดรปใดสา โรงเรียนบานเหลาพอหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31895. นางชุมพร พณิรัตนแ โรงเรียนบานเหลาหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31896. นางทองยอด มาตรสงคราม โรงเรียนบานเหลาหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31897. นางสาวเรณู รัตนทพิยแ โรงเรียนบานเหลาหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31898. นายสําเนียง สิทธหิาโคตร โรงเรียนบานเหลาหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31899. นายประชัน สุนทอง โรงเรียนบานเหลาหนองบวัดอนโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31900. นายอภชิาติ ศรีสารคาม โรงเรียนบานเหลาหนองบวัดอนโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31901. นางเบญจา เอมะพฒันแ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพ ที่ ๒๐๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31902. นางรัชนี ไมตรีแพน โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพ ที่ ๒๐๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31903. นางสาวศรสุดา ชูพนัธแ โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพ ที่ ๒๐๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31904. นายกฤติน พนัธุแเสนา โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพ ที่ ๒๐๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31905. นางกุสุมา นานอก โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ําเที่ยงวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31906. นางรัตตี ทองดี โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ําเที่ยงวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31907. นางสมัคร สมโสก โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ําเที่ยงวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31908. นายเสถียร ทองดี โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ําเที่ยงวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31909. นางสาวดวงเนตร อรัญทอง โรงเรียนหนองโกวทิยกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31910. นางดวงใจ สิมลา โรงเรียนอนุบาลชื่นชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31911. นางพชิญา อินทะคม โรงเรียนอนุบาลชื่นชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31912. นางสุกัญญา สารสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลชื่นชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31913. นายบญุมี สารสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลชื่นชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31914. นายวชิิต ธนยั่งยืน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓
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31915. นายศักด์ิสิทธิ์ สีหลวงเพชร สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม เขต ๓

31916. นายยุทธการ กอสุวรรณ โรงเรียนแกงนาบอนพทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31917. นายสมบรูณแ ดีดวงพนัธแ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31918. นางฐิตินันทแ ทองเจริญบวังาม โรงเรียนคําสายทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31919. นางสุณิสา ภทัรธนบรูณแ โรงเรียนคําสายทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31920. นางกิ่งแกว สิงหแทอง โรงเรียนคําแฮดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31921. นางนวพร อุระ โรงเรียนคําแฮดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31922. นางเนาวรัตนแ ชาวนัดี โรงเรียนคําแฮดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31923. นางประไพ กัลยา โรงเรียนคําแฮดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31924. นางรัตนจนัทรแเพญ็ อาจวชิัย โรงเรียนคําแฮดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31925. นางอาภรณแ เขาเขจร โรงเรียนคําแฮดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31926. นางอารีภรณแ อุคํา โรงเรียนคําแฮดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31927. นายอุทยั อุระ โรงเรียนคําแฮดประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31928. นางผานิตา โพธไิสย โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ-โคกสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31929. นางสาวทพินิภา กุลสิงหแ โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ-โคกสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31930. นางสาวมาลินี เล็กดํารงกุล โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ-โคกสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31931. นางไพรวลัยแ แสนสุข โรงเรียนชุมชนนาโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31932. นางวรุิฬวลัยแ แสนสุข โรงเรียนชุมชนบานคําชะอี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31933. นางอุนใจ อุปใญญแ โรงเรียนชุมชนบานคําชะอี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31934. นายเอกราช พรหมพบิลูยแ โรงเรียนชุมชนบานตูมหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31935. นางทองวรรณ ชัยสุโข โรงเรียนชุมชนบานนาสองเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31936. นางนิรมล หมั่นเรียน โรงเรียนชุมชนบานนาสองเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31937. นางนิลาวลัยแ จันทรแคํา โรงเรียนชุมชนบานนาสองเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31938. นางแสงทพิยแ นิยมลักษณแ โรงเรียนชุมชนบานนาสองเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31939. นายกระบลิ อาจวชิัย โรงเรียนชุมชนบานนาสองเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31940. นายสมมิตร บดุดาวงศแ โรงเรียนชุมชนบานนาสองเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31941. นายกาจณแณัท กิ่งเกษบญุเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบานนาโสกนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31942. นางสาวนัฐชาภรณแ เถาวแชาลี โรงเรียนชุมชนบานฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31943. นายศักด์ิดา ถวลิถึง โรงเรียนชุมชนบานฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31944. นายประศักด์ิ จิตอามาตยแ โรงเรียนชุมชนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31945. นางไพรัช สุพร โรงเรียนชุมชนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31946. นางไพวลัยแ สุพร โรงเรียนชุมชนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31947. นางวลิดา บรัุตนแ โรงเรียนชุมชนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31948. นางเด็ดดวง ดานวนัดี โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31949. นางชนากานตแ หสัราช โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31950. นางทศัวลัยแ ทมุนัต โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31951. นางธญัญลักษณแ กลางประพนัธแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
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31952. นางนาฏศิลป ปกรณแศิริ โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31953. นางปาริชาติ คํามุงคุณ โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31954. นางสาวแกวตา ปาุล่ันทม โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31955. นางสาวทวิา ดีสวสัด์ิ โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31956. นางสาวปริศนา จันทรังษี โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31957. นางสาวปามิกา นีระจันทรแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31958. นางสาวมยุรา นายพล โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31959. นางสาวรัตนพร สาระ โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31960. นางสาวรุงนภา ทองอันตัง โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31961. นางสาววนารัช โคตรบรม โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31962. นายธรีชัย วองไว โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31963. นายพงษแเพชร จันลาภา โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31964. นายวทิยา สวนียานันทแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31965. นายวษิณุพร วองไว โรงเรียนเซนตแยอแซฟมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31966. นายโยธนิ สุพร โรงเรียนไตรมิตรวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31967. นางยุพา บตุรดีวงศแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๑ (บานแข) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31968. นายบญุชอบ อุสาย โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๑ (บานแข) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31969. นายเศรษฐพงศแ อุณวงศแ โรงเรียนนาสะเม็งวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31970. นายประยงคแ เบญมาตยแ โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31971. นางสาวบรพนัธแ แสนโสม โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31972. นายศรีสวาสด์ิ นามเหลา โรงเรียนบานกานเหลืองดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31973. นางพรพมิล ศิริกุล โรงเรียนบานกุดแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31974. นายวรีะ อุระ โรงเรียนบานกุดแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31975. นายอภนิันทแ กอนใจจิตร โรงเรียนบานกุดแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31976. นายวพิฒันแ บวัชู โรงเรียนบานกุดแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31977. นางฐานิษฐแนันทแ เชาวแรุงเรือง โรงเรียนบานกุดแขใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31978. นางรัชนี บรุาญรมยแ โรงเรียนบานกุดแขใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31979. นายสุรเชษฐแ ประชานันทแ โรงเรียนบานกุดแขใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31980. นางจินตนา วรโยธา โรงเรียนบานกุดโงง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31981. นางวนัเพญ็ เนตรคุณ โรงเรียนบานกุดโงง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31982. นางศศินันทแ แฝงสาคู โรงเรียนบานกุดโงง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31983. นางสุทธิ แสนนามวงศแ โรงเรียนบานกุดโงง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31984. นางสุจิรา ตาริไชย โรงเรียนบานแกง ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31985. นายพเิชษฐ เดชกุญชร โรงเรียนบานแกง ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31986. นายวรีวฒิุ กินลา โรงเรียนบานแกง ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31987. นายเพทาย พลูยรัตนแ โรงเรียนบานแกงนาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31988. นางสาวลัดดา อุคํา โรงเรียนบานขอนแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
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31989. นางสาวสดสี เสริฐวาสนา โรงเรียนบานขอนแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31990. นายวนิัย โคตรพนัธแ โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31991. นางชลนภา ประภาศรี โรงเรียนบานคําดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31992. นางสาวรัญจวน ขาสะโปน โรงเรียนบานคําบง ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31993. นางหนูรัก กงกาหน โรงเรียนบานคําบง ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31994. นางอิศราภรณแ สุวรรณไตรยแ โรงเรียนบานคําบง ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31995. นายสังคม วรีะพนัธแ โรงเรียนบานคําบง ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31996. นางวรรณิญา คัดถาวร โรงเรียนบานคําบง ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31997. นางณัฏฐนิชา ธรรมใจบญุ โรงเรียนบานคําพอก ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31998. นางระววีรรณ แสนสุข โรงเรียนบานคําพอก ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
31999. นายสําราญสี แสนสุข โรงเรียนบานคําพอก ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32000. นายสีสวรรคแ ศรีหล่ิง โรงเรียนบานคําพอก ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32001. นายสุรสิทธิ์ จําปาเทศ โรงเรียนบานคําสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32002. นางกาญจณี สายบุงคลา โรงเรียนบานคําฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32003. นางสาวดรุณี แสงพศิาล โรงเรียนบานคําฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32004. นางสาวปญุญิกา นิลโคตร โรงเรียนบานคําฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32005. นางอุไร จันปุุม โรงเรียนบานคําฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32006. นายอภชิาติ แสนชมภู โรงเรียนบานคําฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32007. นางสาวจุรีรัตนแ อวนพรหมมา โรงเรียนบานโคกขามเลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32008. นางสาววัชราภรณแ คนไว โรงเรียนบานโคกขามเลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32009. นางสาววจิิตรา ชาเรืองเดช โรงเรียนบานโคกขามเลียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32010. นางขวญัเรือน คํามุงคุณ โรงเรียนบานชะโนด ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32011. นางแจมจันทรแ รอดเย็น โรงเรียนบานชะโนด ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32012. นายสมนึก เณธชิัย โรงเรียนบานชะโนด ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32013. นายสายธาร บญุกวาง โรงเรียนบานชะโนด ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32014. นางสาวปนัดดา วรสาร โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32015. นางโสภติา โฮมหงษแ โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32016. นางกุลธณิต โคตรพนัธแ โรงเรียนบานดงยาง ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32017. นางประทบัใจ ศรีวะโสภา โรงเรียนบานดงยาง ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32018. นางกัญญลักษณแ นิรโคตร โรงเรียนบานนราธิป-พรอยสุพณิบานโคกตะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32019. นายพฒันแธนเดช ภาคภมูิ โรงเรียนบานนราธิป-พรอยสุพณิบานโคกตะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32020. นายสามารถ ทบพวก โรงเรียนบานนราธิป-พรอยสุพณิบานโคกตะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32021. นางอัมพร บญุเนาวแ โรงเรียนบานนากอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32022. นางนงลักษณแ สงวนชม โรงเรียนบานนาปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32023. นางไสว นนทพจนแ โรงเรียนบานนาปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32024. นายกฤษณะ สงวนชม โรงเรียนบานนาปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32025. นายเกษตร นนทพจนแ โรงเรียนบานนาปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
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32026. นายจรูญ ดําจันทรแ โรงเรียนบานนาปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32027. นายบญุโรม ลามุล โรงเรียนบานนาปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32028. นางเบลล่ี ศรีลาศักด์ิ โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32029. นางสาวอัญชลี ผิวงาม โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32030. นายจิรวฒันแ ผิวงาม โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32031. นายอภเิชก เผาภไูทย โรงเรียนบานนาสองเหมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32032. นางประนอม นาอุดม โรงเรียนบานนาสะโน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32033. นางสําราญ นิลวดี โรงเรียนบานนาสะโน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32034. นายพรชัย ศรีลาศักด์ิ โรงเรียนบานนาสะโน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32035. นายอนันตแ ปริปรุณะ โรงเรียนบานนาสะโน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32036. นายไฉน รัตนมาลี โรงเรียนบานนาเสือหลายหนองยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32037. นางสุดารัตนแ สกุลเดช โรงเรียนบานนาหลวง ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32038. นางพมิพแจันทรแ อุนยะนาม โรงเรียนบานนาหลวง ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32039. นางเฉลิมขวญั เหมบรุุษ โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32040. นางปิๆนแกว ไชยบญุทนั โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32041. นางสาวนาตยา ธนาคุณ โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32042. นางอมรา โฮวนั โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32043. นายสมพล โพธิต์าด โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32044. นายสุรศักด์ิ จันทรา โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32045. นางเถาวลัยแ ผิวขํา โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32046. นางบรรจง สลางสิงหแ โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32047. นางประสาท มหสินันทแ โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32048. นางพรสวรรคแ บตุรดีวงศแ โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32049. นางเพลินจิต คนขยัน โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32050. นางภชัราภรณแ ทองดี โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32051. นางวชัรา สลางสิงหแ โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32052. นางวลัลภา เมินขุนทด โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32053. นางสุปาณี ประจงการ โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32054. นางสุมาลี สอนภริมยแ โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32055. นายมานิตยแ ใจคง โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32056. นายวรัิตนแ บตุรดีวงศแ โรงเรียนบานน้ําเที่ยง วนัครู ๒๕๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32057. นายชุมพล ประเทพา โรงเรียนบานนิคมรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32058. นางชฎาพร ทองคุณ โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32059. นางนาฏลัดดา โคสะสุ โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32060. นางสถาพร แปนูพวง โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32061. นายเศรษฐชาติ ชาวนัดี โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32062. นายสมชัย สายแกว โรงเรียนบานโนนศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
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32063. นายเชิดศักด์ิ สุวรรณไตรยแ โรงเรียนบานโนนสวาง ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32064. นางพนัติกา ศรีมาชัย โรงเรียนบานโนนสะอาดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32065. นางศรีอุบล ชิณศรี โรงเรียนบานโนนสังขแศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32066. นางสาวสุนันทา ระเมียดดี โรงเรียนบานโนนสังขแศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32067. นางสาวทิพวรรณ ผิวเหลือง โรงเรียนบานบาก ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32068. นายเข็มพร บญุเกื้อ โรงเรียนบานบาก ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32069. นายธนบตัร พนัธุแนอย โรงเรียนบานบาก ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32070. นายสังคมศักด์ิ ผิวเหลือง โรงเรียนบานบาก ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32071. นายสุรเพชร อัฐนาค โรงเรียนบานบาก ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32072. นางสุพตัรา ตรีเดช โรงเรียนบานบุงอุทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32073. นายจักรเพชร สุริยะกมล โรงเรียนบานปงุเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32074. นายประชา สลางสิงหแ โรงเรียนบานปงุเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32075. นายเจษฎา เมืองโคตร โรงเรียนบานปงุโพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32076. นายพงษแปริญญแ เทพคําพา โรงเรียนบานปาุเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32077. นายอํานวยพร บวัแกว โรงเรียนบานปาุไม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32078. นางธวติา เหลานอย โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32079. นางสาวอรอุมา ผิวงาม โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32080. นายชมภู ศรีระวงคแ โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32081. นางเพชรมณี อุนจันทรแ โรงเรียนบานเปยีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32082. นางมรกต แสงนาโก โรงเรียนบานเปยีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32083. นางวาสนา เรืองศรี โรงเรียนบานเปยีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32084. นางอมร แกนงาม โรงเรียนบานเปยีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32085. นายเปล้ือง เชื้อเมืองแสน โรงเรียนบานเปยีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32086. นายภริู ภศิาลา โรงเรียนบานเปยีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32087. นายอารักษแ ทองมหา โรงเรียนบานเปยีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32088. นางนิวร จันทะวงศแ โรงเรียนบานพรานอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32089. นายคําคาร ศรีวชิา โรงเรียนบานพรานอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32090. นายดวงจิต จอมใจทปิิ โรงเรียนบานพรานอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32091. นายนิรันดรแ พงศแจรูญกุล โรงเรียนบานพรานอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32092. นางสุมาลี นามแสง โรงเรียนบานพงัคอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32093. นายพทิกัษแชาติ สุวรรณไตรยแ โรงเรียนบานพงัคอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32094. นางศศิธร ภลูนแกว โรงเรียนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32095. นางสาวอุษณียแ คนขยัน โรงเรียนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32096. นางเนตรนภา ซามงคแ โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32097. นางทกัษณิา ปใททมุ โรงเรียนบานภแูผงมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32098. นางบญุทนั กลางประพนัธแ โรงเรียนบานภแูผงมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32099. นางสาวณัฏยา ศรีสมบรูณแพงศแ โรงเรียนบานภแูผงมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
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32100. นางสาวศรีสงัด สุวนัรัตนแ โรงเรียนบานภแูผงมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32101. นางสาวสุพตัตรา สมประสงคแ โรงเรียนบานภแูผงมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32102. นายแสน ล่ันอรัญ โรงเรียนบานภแูผงมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32103. นางกาญจนา ปใญญาวบิลูยแ โรงเรียนบานภลูอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32104. นางสาวกรรณิกา สุวรรณมงคล โรงเรียนบานภลูอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32105. นายสุนทร ไชยพนัธแ โรงเรียนบานภลูอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32106. นางเพื่อนเพญ็ ชนะมาร โรงเรียนบานมะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32107. นายระกัณฑแ นิลโสม โรงเรียนบานมะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32108. นางทวิาพร ไชยขันธแ โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32109. นางสุจิตรา คํารัศมี โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32110. นายสําเร็จ สุพร โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32111. นางบริสุทธิ์ พลวงศแ โรงเรียนบานสมปอุย "รอดนุกูล" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32112. นางศุภมิต พงษแศิลป โรงเรียนบานสมปอุย "รอดนุกูล" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32113. นางสาวกรองเพชร ดวงสงคแ โรงเรียนบานสมปอุย "รอดนุกูล" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32114. นางสาวอุไร เกตุกูล โรงเรียนบานสมปอุย "รอดนุกูล" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32115. นายใหม ภารสมบรูณแ โรงเรียนบานสมปอุย "รอดนุกูล" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32116. นางเขตธานี ใจสูศึก โรงเรียนบานสานแว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32117. นางเฉลียว คูกระสังขแ โรงเรียนบานสานแว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32118. นายภภิพ ใจสูศึก โรงเรียนบานสานแว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32119. นายสงวนศักด์ิ ถวลิการ โรงเรียนบานสานแว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32120. นางทพิรัตนแ คําภษูา โรงเรียนบานโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32121. นางมนฤดี พนันชัย โรงเรียนบานโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32122. นางวชิราลักษณแ จันทรสาขา โรงเรียนบานโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32123. นางสาวอัญชรี วเิศษดี โรงเรียนบานโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32124. นายนที แกวมะ โรงเรียนบานโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32125. นายไมตรี พนันชัย โรงเรียนบานโสก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32126. นางอารมณแ ปใตลา โรงเรียนบานหนองกะปาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32127. นางจารุณี กุลศรีวนรัตนแ โรงเรียนบานหนองแคนนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32128. นางสาวพชัรา เรืองจรัส โรงเรียนบานหนองแคนนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32129. นางสาวจุฬาลักษณแ ไตรยวงคแ โรงเรียนบานหนองนกเขียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32130. นางนวลจันทรแ ดวงศรี โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32131. นางสุกัญญา กุลวงคแ โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32132. นางอรทยั เสียงลํ้า โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32133. นายสินทร คํารัศมี โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32134. นางจิราภรณแ จิตอามาตยแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32135. นางชูใจ จิตอามาตยแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32136. นางดาราพร ทองมหา โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
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32137. นางบวัพนัธแ อนปใญญา โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32138. นางประภสัสร เชื้อคําจันทรแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32139. นางวติรี ไชยเพช็ร โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32140. นางวบิลูยแ ประทมุลี โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32141. นางสนาน ลาภภญิโญ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32142. นางสมจิต คํามุงคุณ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32143. นายชันชิต คํามุงคุณ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32144. นายปใญญา จิตอามาตยแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32145. นางพนิดา เสียงลํ้า โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32146. นางลัดดาวลัยแ ตรุวรรณ โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32147. นางสาวชลดา โวรแคาพชิ โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32148. นางสาวพชิยา ถาบตุร โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32149. นายทรงยศ สาธชุาติ โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32150. นางปใทมา ขันตี โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32151. นางสาวจินนรี แขวงเมือง โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32152. นางสาวณัฐวรรณ พลหงษแ โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32153. นางสุจิตรา หวาวนัจารยแ โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32154. นายจํานวน ยังแสนภู โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32155. นายธวชัชัย คํามุงคุณ โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32156. นายวชัรินทรแ หาญประเสริฐ โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32157. นางสาวจินตนา โคตรพฒันแ โรงเรียนบานหนองแวงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32158. นางสุมาลี อาจวชิัย โรงเรียนบานหนองแวงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32159. นางสุภาพ ศรีสังขแ โรงเรียนบานหนองแวงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32160. นายร่ืนเริง สุขร่ี โรงเรียนบานหนองสระพงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32161. นางอมรา โทนแกว โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32162. นายณรงคแศักด์ิ ขันตี โรงเรียนบานหนองหนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32163. นางจิราวดี คําพลิา โรงเรียนบานหนองหอยปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32164. นางชุติมา ซาหา โรงเรียนบานหนองหอยปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32165. นางเทพี วสิาทวฒันแ โรงเรียนบานหนองหอยปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32166. นางนงลักษณแ สมสอน โรงเรียนบานหนองหอยปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32167. นางวราภรณแ แจมโนนคูณ โรงเรียนบานหนองหอยปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32168. นางอารุณี สิทธรัิตนแ โรงเรียนบานหนองหอยปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32169. นายปรินทร ใหมคามิ โรงเรียนบานหนองหอยปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32170. นายอํานวย เฮงสวสัด์ิ โรงเรียนบานหนองหอยปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32171. นายอิศร ไวสูศึก โรงเรียนบานหนองหอยปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32172. นางนิติกุล เสียงลํ้า โรงเรียนบานหนองเอี่ยนดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32173. นางพลสวสัด์ิ วงัคะฮาต โรงเรียนบานหนองเอี่ยนดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
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32174. นางสายสุนียแ กลางประพนัธแ โรงเรียนบานหนองเอี่ยนดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32175. นางนันทพร อินทรแหา โรงเรียนบานหวยทราย ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32176. นางพยมตรา อุปใญญแ โรงเรียนบานหวยทราย ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32177. นางมิตยแทยา ขจรฤทธิ์ โรงเรียนบานหวยทราย ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32178. นายบวร อินทรแหา โรงเรียนบานหวยทราย ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32179. นางอวยพร เบญมาตยแ โรงเรียนบานหวยลําโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32180. นายเทวญั อุปใญญแ โรงเรียนบานหวยลําโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32181. นายวณิช สุวรรณไตรยแ โรงเรียนบานหวยลําโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32182. นายสมศักด์ิ ไกยฝุาย โรงเรียนบานหวยลําโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32183. นายชอน ใจทศั โรงเรียนบานเหลาแขมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32184. นายสุเทพ การจันดา โรงเรียนบานเหลาแขมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32185. นายปโิย ลุสุข โรงเรียนบานเหลาแขมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32186. นางนงเยาวแ จิตอามาตยแ โรงเรียนบานเหลาดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32187. นายกีรติ เมืองโคตร โรงเรียนบานเหลาดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32188. นางวลัยลักษณแ จิตจักร โรงเรียนบานเหลาปาุเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32189. นายประยูร บญุเหล่ือม โรงเรียนบานเหลาปาุเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32190. นายเมตตา นาโสก โรงเรียนบานเหลาปาุเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32191. นายวาทธรรม จิตจักร โรงเรียนบานเหลาปาุเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32192. นายสมาน สิงหแศร โรงเรียนบานเหลาปาุเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32193. นายสฤษด์ิ นาโสก โรงเรียนบานเหลาปาุเปดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32194. นางครองทรัพยแ สิงหแคํา โรงเรียนบานเหลาหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32195. นางมัลจนา สุวรรณเสมา โรงเรียนบานเหลาหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32196. นางรุงฤดี อาจวชิัย โรงเรียนบานเหลาหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32197. นางอาภาวดี จิตผดุงวทิยแ โรงเรียนบานเหลาหลวงเตาถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32198. วาที่ ร.ต.สมัครชัย กุมภโิร โรงเรียนบานเหลาหลวงเตาถาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32199. นางอาภรณแ นารีนุช โรงเรียนบํารุงพงศแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32200. นางอารียแยา สอนวงคแ โรงเรียนบํารุงพงศแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32201. นายนพรัตนแ นารีนุช โรงเรียนบํารุงพงศแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32202. นางรุงทวิา บญุเต็ม โรงเรียนปงุแดงวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32203. นางสาวปริญญา โฆษะษุ โรงเรียนปงุแดงวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32204. นางอนุช สีหะมงคล โรงเรียนปงุแดงวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32205. นางทองเพลิน ชมพฒุ โรงเรียนมุกดาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32206. นางนภาพร จันทรสาขา โรงเรียนมุกดาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32207. นางวนัทนา วรรณธงชัย โรงเรียนมุกดาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32208. นางอุดมลักษณแ บํารุงสวสัด์ิ โรงเรียนมุกดาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32209. นายทกัษณิ สุวรรณไตรยแ โรงเรียนมุกดาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32210. นางณิรัฐฌา เชื้อกุณะ โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร



872

32211. นางสาววชิชุดา วเิศษศรี โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32212. นางสาวนวรัตนแ โชติประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32213. นายชุมพล วรรณสา โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32214. นายอดิศร บตุรดีวงศแ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32215. นางวนัวสิาขแ อาจวชิัย โรงเรียนสยามกลการ ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32216. นายเฉวยีน แซดาน โรงเรียนสยามกลการ ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32217. นางขวญัหทยั สุคนธะ โรงเรียนหวยตาเปอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32218. นางวลิาวลัยแ นิลมาย โรงเรียนหวยตาเปอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32219. นางอนุพร ทพิยแสิงหแ โรงเรียนหวยตาเปอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32220. นายกฤตเมธ ศรีนาม โรงเรียนหวยตาเปอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32221. นายประพจนแ ยืนยั่ง โรงเรียนหวยตาเปอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32222. นายสุนทร นิลมาย โรงเรียนหวยตาเปอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32223. นายสุรศักด์ิ อัฐนาค โรงเรียนหวยตาเปอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32224. นายแสงสุวรรณ นาฤทธิ์ โรงเรียนหวยตาเปอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32225. นางเครือฟาู อินทรพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32226. นางจินตนา บํารุง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32227. นางดวงเดน สุขสําราญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32228. นางนภาพรรณ เลิศรัตนสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32229. นางนุชลา ทองขันธแ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32230. นางประภาพร แสนเสร็จ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32231. นางพจนียแ ชาววงั โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32232. นางพชิญา ไชยวเิศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32233. นางวลัลภา จันทรแเผือก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32234. นางวไิล สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32235. นางศรีลัดดา อาจวชิัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32236. นางศิรประภา เยี่ยมพลัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32237. นางอุไรวรรณ ลําดวนดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32238. นายประสิทธิ์ คลังบญุครอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32239. นายสนิท วองสาริกัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32240. นางศรีประไพ ธรีพนัธวุฒันแ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32241. นายฐิติวสัสแ กาญจนกัณฑแ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32242. นายสายันตแ บญุลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32243. นางสาวคนึงนิตยแ คําปใน วทิยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
32244. นายวโิรจนแ คําพลอย โรงเรียน ตชด.บํารุงที่ ๖๐ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32245. นางทองใบ คําแสน โรงเรียนขุนยวม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32246. นางนัยนา บางโพ โรงเรียนขุนยวม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32247. นางพชันุช วงศแมะโน โรงเรียนขุนยวม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑
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32248. นางสาวพนมไพร สมชัย โรงเรียนขุนยวม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32249. นางอรุณี สังสุทธิ โรงเรียนขุนยวม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32250. นายสุขชัย สาเหลวา โรงเรียนขุนยวม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32251. นายบริรักษแ ทพิกนก โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32252. นายปารมี มธรุส โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32253. นางสุกัญญา แปงจิ่งตา โรงเรียนเขตพืน้ทีก่ารศึกษาแมฮองสอน เขต ๑(หองเรียนบานเหมือ่งแร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32254. นางอัญชลี วงศแธดิา โรงเรียนชุมชนบานปางหมู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32255. นางรัชนี กิณเสน โรงเรียนชุมชนบานหมอกจําแปุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32256. นางอรอุมา เจริญพงษแศิลป โรงเรียนชุมชนบานหมอกจําแปุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32257. นางกัณหา ชอบเสรียิ่ง โรงเรียนตชด.บํารุงที๖่๐ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32258. นางสรอยสวาท อินทรพาเพยีร โรงเรียนตชด.บํารุงที๖่๐ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32259. นายวฒันา หวางปอุ โรงเรียนบนหวยมะเขือสม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32260. นายสมพงษแ จินดาวงศแ โรงเรียนบนหวยมะเขือสม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32261. นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคิน โรงเรียนบานขุนสาใน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32262. นางพจนียแ ตานะเศรษฐแ โรงเรียนบานทาโปงุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32263. นางละออ เพยีรวชิา โรงเรียนบานทาโปงุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32264. นางศญาพร สุวรรณดี โรงเรียนบานทาโปงุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32265. นางสาวอรอุมา เชาวแเลขา โรงเรียนบานทาโปงุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32266. นางอําภา บญุคํามา โรงเรียนบานทาโปงุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32267. นางอุษณาวดี ปภานิจกุล โรงเรียนบานทาโปงุแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32268. นางรัตติพร สงเสริมสุขสันตแ โรงเรียนบานทาหนิสม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32269. นายสุชาติ อุตมะแกว โรงเรียนบานทาหนิสม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32270. นางวนิิตยแตรา สุภาจันทรแ โรงเรียนบานทุงกองมู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32271. นางอรษา โลแกว โรงเรียนบานทุงกองมู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32272. นางอังคณา สาริขิต โรงเรียนบานทุงกองมู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32273. นายสุพฒันแ ชัยเสนา โรงเรียนบานทุงกองมู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32274. นางพนูทรัพยแ ปในทวงศแ โรงเรียนบานทุงโปงุมิตรภาพที่ ๗๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32275. นางสาวเกสร ชมภู โรงเรียนบานทุงโปงุมิตรภาพที่ ๗๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32276. นางสาวยุรวดี เรือนคํา โรงเรียนบานทุงโปงุมิตรภาพที่ ๗๘ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32277. นางจินดา บญุคง โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32278. นางจุรีรัตนแ กันทะวงศแ โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32279. นางอัจฉรียา สิงหแแกว โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32280. นางอุทนิ เขียวมูล โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32281. นายพเิชียร ชมภศูรี โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32282. นายมนัส ถามูล โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32283. นายวสันตแ กันทะวงศแ โรงเรียนบานทุงยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32284. นางกาญจนา ดวงเนตรงาม โรงเรียนบานนาง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑
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32285. นางวริสรา งามสงวน โรงเรียนบานนาจลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32286. นางแสงหลา เปๅงเมือง โรงเรียนบานนาจลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32287. นายชูชาติ แสงตาย โรงเรียนบานนาจลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32288. นายประสงคแ จันตายศ โรงเรียนบานนาจลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32289. นายวรีะพนัธแ ใจแปง โรงเรียนบานนาจลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32290. นางพสิมัย วนากมล โรงเรียนบานนาปาุแปก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32291. นางสาวออยใจ เพยีวสะอาด โรงเรียนบานนาปาุแปก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32292. นายอาคเนยแ ทมิินกุล โรงเรียนบานนาปาุแปก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32293. นางสมศรี ภญิโญภาพพงษแ โรงเรียนบานน้ําสอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32294. นางสาวสุพรรณษา อินทพงคแ โรงเรียนบานในสอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32295. นายจตุพร ภมูิพงิคแ โรงเรียนบานในสอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32296. นายบญุมี สายสวาท โรงเรียนบานในสอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32297. นายวสันตแ หมื่นแกว โรงเรียนบานในสอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32298. นางขัตติยา ดวงจันทรแ โรงเรียนบานปางแปก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32299. นางสาวลําดวน ทามูล โรงเรียนบานปางแปก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32300. นายพรีะพล ธานีรัตนแ โรงเรียนบานปางแปก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32301. นางสุรียแ ศรีแกวงศแ โรงเรียนบานปาุลาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32302. นายสุรพนัธุแ สินล้ี โรงเรียนบานผาสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32303. นายประเสริฐศักด์ิ ปในคํามา โรงเรียนบานเมืองแปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32304. นางลลิดา สุกันธา โรงเรียนบานแมนาเติง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32305. นางสาวเพญ็วภิา สิทธศัิกด์ิ โรงเรียนบานแมนาเติง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32306. นางดาลัด สุขจิต โรงเรียนบานแมสะงา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32307. นางปราณี เวฬุสาโรจนแ โรงเรียนบานแมสุริน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32308. นางยุวดี สุขใจ โรงเรียนบานแมสุริน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32309. นางวภิารัตนแ กันทะมา โรงเรียนบานแมสุริน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32310. นางสาวปราณี ธนะเวช โรงเรียนบานแมหาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32311. นายธนภทัร จองหมุง โรงเรียนบานแมอีแลบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32312. นางจิรภา มีมิตรภาพ โรงเรียนบานแมอูคอหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32313. นายจรัญ สุขงาม โรงเรียนบานยอดดอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32314. นายนิติพงษแ ชมคํา โรงเรียนบานยอดดอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32315. นางรมฉัตร ภารังกูล โรงเรียนบานสบปอุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32316. นางสาวเพญ็ศรี แตมคลอง โรงเรียนบานสบปอุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32317. นายบญุสม เทอดชูสกุลชัย โรงเรียนบานสบปอุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32318. นางอุดมลักษณแ ชวลิต โรงเรียนบานสบแพม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32319. นางวภิาลักษณแ คําดี โรงเรียนบานสบสอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32320. นางอุษณียแ ชัชวงศแ โรงเรียนบานหมอแปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32321. นายทองสุข สระศรี โรงเรียนบานหมอแปง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑
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32322. นางเบญจา หมิะนันทแ โรงเรียนบานหวยเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32323. นางพมิพา ศรีเกาะศักด์ิ โรงเรียนบานหวยเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32324. นางสาวดุษฎี อินยา โรงเรียนบานหวยเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32325. นายสมจิตร ใจมณี โรงเรียนบานหวยเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32326. นางสรารัตนแ หมั่นศึกษา โรงเรียนบานหวยตนนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32327. นางสาวพัชราภรณแ กุลบตุร โรงเรียนบานหวยตนนุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32328. นางสาวไพลิน ไชยสวสัด์ิ โรงเรียนบานหวยโปงุออน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32329. นางอนงคแ หมุดดี โรงเรียนบานหวยโปงุออน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32330. นายสมุทรแ จันทรแสาย โรงเรียนบานหวยผา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32331. นางนฤมล พมิพแเสนา โรงเรียนบานหวยสาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32332. นายณรงคแฤทธิ์ วงคแบตุร โรงเรียนบานหวยสาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32333. นางลัดดาวลัยแ คําภรีะ โรงเรียนบานหวยเสือเฒา(เจากอแกวอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32334. นายวทิยา สาริขิต โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32335. นางสาวสุทธดา ทองกอบสม โรงเรียนรมเกลาปางตองในโครงการตามพระราชดําริ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32336. นางชิตชนก ชาวนาน โรงเรียนสังวาลยแวทิยแ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32337. นางสาวทิพสุคนธแ กั่นนะ โรงเรียนสังวาลยแวทิยแ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32338. นายสุภกัด์ิ พทุธิ โรงเรียนสังวาลยแวทิยแ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32339. นางกรรณิการแ วงศแเสน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32340. นางเบญจพร นวระศศิ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32341. นางสาวอัจจนา คําแสน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32342. นางกนกพร นิยมรัตนแ โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32343. นางกรรณษกรมยแ สังขแภริมยแ โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32344. นางกาญจนา ชนมุนี โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32345. นางชมภู เอี่ยมอาภรณแ โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32346. นางเทพนิทรแ ธริญาติ โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32347. นางนงนุช สุนทรพนิิจ โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32348. นางผกายวรรณ จันทรแโสภา โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32349. นางแววพนัธแ ฉางขาวชัย โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32350. นางสาวสายใจ สิทธหิาญ โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32351. นายจักรกฤษณแ เอี่อมอาภรณแ โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32352. นายวรีะเดช จันทรแโสภา โรงเรียนอนุบาลแมฮองสอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32353. นางสาวรุงทพิยแ อนุเมธางกูร สํานักงนเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๑

32354. นางนิตยา สวาสด์ิญาติ บานไรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32355. นางลัดดา งอกงาม บานไรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32356. นายชัชวาลยแ สุทน บานไรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32357. นายสมศักด์ิ วงศแแปง บานไรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32358. นางเกตสุดา วรรณวนิิจ โรงเรียนจอมแจงมิตรภาพที่ ๑๙๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
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32359. นางฉลองรัตนแ สุขสม โรงเรียนจอมแจงมิตรภาพที่ ๑๙๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32360. นางสุกานดา ประยูร โรงเรียนจอมแจงมิตรภาพที่ ๑๙๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32361. นางไพจิตรา นันติอูป โรงเรียนชุมชนแมลาศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32362. นางณัฐกาญจนแ วรีกิจธรีกุล โรงเรียนทองสวสัด์ิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32363. นางปทมิจันทรแ ปในนะ โรงเรียนทองสวสัด์ิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32364. นางสาวปนัดดา กันทาหอม โรงเรียนทองสวสัด์ิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32365. นางสาวลัดดา ชัยชนะ โรงเรียนทองสวสัด์ิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32366. นางสุพร นิลประยูร โรงเรียนทองสวสัด์ิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32367. นายวทิวสั เจริญศรีพร โรงเรียนทองสวสัด์ิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32368. นายณรงศักด์ิ ศรีเมือง โรงเรียนทองสวสัด์ิวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32369. นางเมธกิา รัตนรังษี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๓ (บานทุงพราว) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32370. นางสาวรังสิมา พกิุลงาม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๓ (บานทุงพราว) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32371. นายศุภฎัฎแไชย เดียวสกุล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๓ (บานทุงพราว) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32372. นางยุพนิ กาใจ โรงเรียนบานกองกเอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32373. นายณัฐพล ทาปยิะ โรงเรียนบานกองกเอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32374. นายสมชาย คํามูลใจ โรงเรียนบานกอมูเดอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32375. นายวลิลอง วรรณสุ โรงเรียนบานกอมูเดอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32376. นางบรรเรียง ปวงคําคง โรงเรียนบานคะปวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32377. นายบญุฤทธิ์ ปในดิษฐแ โรงเรียนบานดงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32378. นางละออ คงความเลิศ โรงเรียนบานดอยเล่ียม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32379. นายธนวฒันแ จรรยแเสง่ียม โรงเรียนบานทะโลงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32380. นางปราณี พสิสมัย โรงเรียนบานทาตาฝใๆง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32381. นางสาวอนุชิตา สมโรย โรงเรียนบานทาตาฝใๆง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32382. นายอรรถวฒิุ คํามาสาร โรงเรียนบานทาตาฝใๆง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32383. นางสาวกมลลักษณแ ธงหมิะ โรงเรียนบานนาดอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32384. นางพรนิภา แกวนํา โรงเรียนบานบญุเลอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32385. นางสาววัชราภรณแ อินมา โรงเรียนบานแมกะไน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32386. นางรุจิกาญจนแ ปฺุดพรม โรงเรียนบานแมเกาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32387. นางศลิษา ชัยบตุร โรงเรียนบานแมคะตวน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32388. นางกีรติกานตแ ศรีขัดเคา โรงเรียนบานแมเงา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32389. นางศิริกาญจนแ บญุชู โรงเรียนบานแมเงา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32390. นางกมลชนก วนาศิริ โรงเรียนบานแมตอบเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32391. นางพรฉวี ธทิะ โรงเรียนบานแมโถ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32392. นางรัชฎาภรณแ คําปใน โรงเรียนบานแมโถ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32393. นายกิตติ จารุชาต โรงเรียนบานแมโถ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32394. นายนภศูล สมวสัิตยแ โรงเรียนบานแมทะลุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32395. นางกุญชแภสัสแ พงษแพานิชยแ โรงเรียนบานแมปุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
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32396. วาทีร่อยตรีพศุตมแ พงษแพานิชยแ โรงเรียนบานแมปุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32397. นายพทิกัษแพงศแ พานเหล็ก โรงเรียนบานแมแพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32398. นางอริสรา เขียวมูล โรงเรียนบานแมละ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32399. นางจินตนา ใจมะโน โรงเรียนบานแมลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32400. นางสาวณัฏฐิตา บญุวรรณแ โรงเรียนบานแมลิด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32401. นางสาวเดือนฉาย สุริยาสองไพร โรงเรียนบานแมลิด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32402. นายสมาน ววิฒันาวไิล โรงเรียนบานแมลิด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32403. นายพรสวสัด์ิ กรุณาคุณ โรงเรียนบานแมแลบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32404. นายทศันะ มั่นคง โรงเรียนบานแมและ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32405. นางกันตแกนิษฐแ พจิอมบตุร โรงเรียนบานแมสวด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32406. นางจรรจิกา ปวงคําคง โรงเรียนบานแมสวด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32407. นางนภสัวรรณ อินต฿ะ โรงเรียนบานแมสวด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32408. นางศิริพร ธติิชัชวาล โรงเรียนบานแมสวรรคแหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32409. นางสาวจตุพร อินทวงษแ โรงเรียนบานแมสามแลบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32410. นายสุพจนแ สุขสมหวงั โรงเรียนบานแมสามแลบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32411. นายอิศรา บญุสุทธิ์ โรงเรียนบานแมสุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32412. นางสาวจิรนันทแ เจริญศรี โรงเรียนบานแมหลุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32413. นายสิทธศัิกด์ิ โชคฤทยัวลัยแ โรงเรียนบานแมหลุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32414. นางสาวมณทชิา ชื่นชม โรงเรียนบานแมออกเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32415. นางโสภา เปลงฉววีรรณ โรงเรียนบานแมออกเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32416. นางเอื้อเฟื็อ กูลพรม โรงเรียนบานแมออกเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32417. นางนภควรรณ ธมิา โรงเรียนบานศรีมูลเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32418. นางสาวภิญญาพัชญแ ยาวไิชย โรงเรียนบานสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32419. นางสาวสุนทรีลักษณแ วรรณชาติ โรงเรียนบานสุดหวยนา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32420. นายเสนหแ ขวญัคง โรงเรียนบานหนองมวน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32421. นางจิตราภรณแ เฮียงโฮม โรงเรียนบานหวยกองกาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32422. นางสาวนฤมล คุมครอง โรงเรียนบานหวยกองกาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32423. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภู โรงเรียนบานหวยกองมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32424. นายวสัิน จันทรแวนั โรงเรียนบานหวยกองมูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32425. นางมณธดิา ปวงคํา โรงเรียนบานหวยกุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32426. นายกิตติพนัธุแ ปวงคํา โรงเรียนบานหวยกุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32427. นางสุภาพร ใจแสน โรงเรียนบานหวยไกปาุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32428. นายอารียแ วรสาร โรงเรียนบานหวยไกปาุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32429. นางชนากานตแ มหาขุนคีรี โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32430. นางพชัรี ปในทวงั โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32431. นางมณีวรรณ แสนกิติ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32432. นางสาวชนิดาภา วงศแไชยา โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒
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32433. นางสาวพนิดา วงศแอาย โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32434. นางสุมิตรา พนาพงศแไพร โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32435. นายสมคิด สิงหแสูตร โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32436. นายอัฐพงศแ เตปนิ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32437. นางสาววรัญญา อุนเรือน โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32438. นายสิทธศัิกด์ิ ซูสินทรัพยแ โรงเรียนบานหวยผ้ึงใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32439. นางสาวคํานอย มูลมะโน โรงเรียนบานหวยโผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32440. นายสุวทิยแ ชาวไทย โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32441. นายธารินทรแ อินนั่งแทน โรงเรียนบานหวยมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32442. นางกาญจนา สิงหแสูตร โรงเรียนบานหวยสิงหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32443. นายเกียรติศักด์ิ ศรีวชิัย โรงเรียนบานหวยสิงหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32444. นายประเจิด สุขสิงหแ โรงเรียนบานหวยสิงหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32445. นายอภเิชษฐแ หมื่นเทพ โรงเรียนบานหวยสิงหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32446. นางสาวมณีนุช คําเขียว โรงเรียนบานหวยฮากไมใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32447. นายววิฒันแ อินต฿ะยศ โรงเรียนบานหวยฮากไมเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32448. นางกัญญา อินกัน โรงเรียนบานหวัแมโถ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32449. นายสมเกียรติ เรือนต้ือ โรงเรียนบานหวัแมโถ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32450. นางปราณี จันทรแวนั โรงเรียนบานอุมดาใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32451. นางสายรุง กันใจ โรงเรียนบานอุมดาใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32452. นายดํารงคแเดช วงศและมอม โรงเรียนรัตนประทปีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32453. นายเอกลักษณแ อายนันทแ โรงเรียนศิษยแเกาพยาบาลศิริราชบานดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32454. นางจุฑามาศ แสนใจ โรงเรียนสังวาลยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32455. นางพลูเพญ็ ชาญณรงคแ โรงเรียนสังวาลยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32456. นางขนิษฐา มิ่งอรุณมงคล โรงเรียนอนุบาลธารทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32457. นางนงคราญ ดวงปา โรงเรียนอนุบาลธารทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32458. นางผองศรี ชูวงศแ โรงเรียนอนุบาลธารทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32459. นางวนิดา มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลธารทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32460. นางสายันตแ จีนา โรงเรียนอนุบาลธารทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32461. นางสาวรัตนาภรณแ ปนิตา โรงเรียนอนุบาลธารทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32462. นางสาวศิณี ตานอย โรงเรียนอนุบาลธารทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32463. นางอัชลาพร ชูเกียรติวนา โรงเรียนอนุบาลธารทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32464. นางสมศรี ไชยเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลธารทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32465. นายสําเนียง อัตไพบลูยแ โรงเรียนอนุบาลแมลานอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32466. นางนิภา เพยีงไพรชม โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32467. นางอวยพร วงักัลยา โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32468. นายทวนทอง ศรีสวสัด์ิ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต ๒

32469. นายประสิทธิ์ ศรีศักด์ิ โรงเรียนกุดตากลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑
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32470. นางภกัด์ิวภิา สมเพง็ โรงเรียนคําเขื่อนแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32471. นายประดับ ศรีเสน โรงเรียนคําเขื่อนแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32472. นางเบญจพร ธรรมวงศแ โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32473. นางพชัรรินทรแ ดิษยโสธรศิลป โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32474. นางไพวรรณแ รันทม โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32475. นางรําไพ กันตรง โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32476. นางวนัศรี แสนสวาสด์ิ โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32477. นางสุภาภทัรแ หงศาลา โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32478. นางอรชร อินทนนทแ โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32479. นายทยากร ดิษยโสธรศิลป โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32480. นายบญุเลิศ ศรีโชค โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32481. นายประกอบ ธรรมวงศแ โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32482. นายประสพสุข เสียงใส โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32483. นายสุดา ชัยจันทา โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32484. นายธนาวฒิุ สองแสง โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32485. นายนริศ กันตรง โรงเรียนชุมชนกูจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32486. นางฐิตินันทแ แสงงาม โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32487. นางสุชีรพงษแ โพธิก์ฎ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32488. นางสุวมิล เชษฐา โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32489. นางอรทยั โพธิก์ฎ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32490. นายสมศักด์ิ ทองทา โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32491. นายทองพนู ศรีภกัดี โรงเรียนชุมชนบานบงึแกชัยชนะบรูพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32492. นางประนอม นครวงษแ โรงเรียนชุมชนบานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32493. นางจิราพร สุดสนอง โรงเรียนชุมชนบานหนองคู (อินทรแประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32494. นางบวัสา สมบรูณแ โรงเรียนชุมชนบานหนองคู (อินทรแประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32495. นางบญุเตรียม ศรีสารคาม โรงเรียนชุมชนบานหนองคู (อินทรแประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32496. นางพสิมัย สงวนกุล โรงเรียนชุมชนบานหนองคู (อินทรแประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32497. นางยุพาพรรณ ซอนศรี โรงเรียนชุมชนบานหนองคู (อินทรแประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32498. นางสมรัก สุพชิญแ โรงเรียนชุมชนบานหนองคู (อินทรแประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32499. นางเข็มทอง สมลี โรงเรียนชุมชนบานหวัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32500. นางบญุลอม คํากุณา โรงเรียนชุมชนบานหวัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32501. นางสุมาลี สิงหแครุธ โรงเรียนชุมชนบานหวัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32502. นางสุวลักษณแ สาริขา โรงเรียนชุมชนบานหวัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32503. นางอุไรวรรณ เหมือนชาติ โรงเรียนชุมชนบานหวัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32504. นายสุขสันตแ สําราญจิตตแ โรงเรียนชุมชนบานหวัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32505. นางนจพรรณ ภมูิสะอาด โรงเรียนซูฒิศักด์ิคุรุราษฎรแอุปถัมป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32506. นางวไิลวรรณ ปใญญาใส โรงเรียนซูฒิศักด์ิคุรุราษฎรแอุปถัมป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑
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32507. นางสุจิตรา บญุทศ โรงเรียนซูฒิศักด์ิคุรุราษฎรแอุปถัมป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32508. นางอณัชญา ดวงแสง โรงเรียนซูฒิศักด์ิคุรุราษฎรแอุปถัมป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32509. นางอรนุช มนตแขลัง โรงเรียนซูฒิศักด์ิคุรุราษฎรแอุปถัมป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32510. นางอุบล นามแกว โรงเรียนซูฒิศักด์ิคุรุราษฎรแอุปถัมป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32511. นางสกุลตา แสงกาศ โรงเรียนโซงเหลาโปวุทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32512. นายสมชาย แพงโสม โรงเรียนโซงเหลาโปวุทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32513. นายวชิิต บญุโถน โรงเรียนทาสมอโคกสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32514. นางพกิุลทอง เทศวเิชียร โรงเรียนไทนรัฐวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32515. นายบงัเกษ แสนจัน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32516. นายพรชัย ภาพนัธแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๓ (ชุมชนบานคําแดง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32517. นางบวัลอง นุตะไว โรงเรียนบานกลางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32518. นางสาวกรองแกว ยกยอง โรงเรียนบานกวางทาเยี่ยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32519. นางสุรัญญา คําตา โรงเรียนบานกวางทาเยี่ยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32520. นางนิตยา ทองเฉลิม โรงเรียนบานกุดกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32521. นางวนัทอง ดําขํา โรงเรียนบานกุดกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32522. นางสุเนตร จําปาวงศแ โรงเรียนบานกุดกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32523. นางอรทยั คําแพง โรงเรียนบานกุดกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32524. นางขวญัตา โสระมรรค โรงเรียนบานกุดพนัเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32525. นางณัฐวภิา สาริพนัธแ โรงเรียนบานกุีดน้ําใสจานบกนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32526. นางอรทยั บญุพรอม โรงเรียนบานกุีดน้ําใสจานบกนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32527. นางชุติกาญจนแ ลาภสาร โรงเรียนบานแกวปากเปงุคุยสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32528. นางเพยีงพศิ นิสีดา โรงเรียนบานขุมเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32529. นางวงเดือน ทาเคลือบ โรงเรียนบานขุมเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32530. นางสาวผองศรี กาพาด โรงเรียนบานขุมเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32531. นายประศาสตรแ องอาจ โรงเรียนบานขุมเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32532. นายสวสัด์ิ ทองจิตร โรงเรียนบานขุมเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32533. นางถนอม เวชกามา โรงเรียนบานเขื่องคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32534. นางรุจิรา ภมูิแสน โรงเรียนบานเขื่องคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32535. นางสุรนียแ นันตแธนพานิช โรงเรียนบานเขื่องคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32536. นางประนอม ทองแสง โรงเรียนบานแขโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32537. นางศศิธร อยูเย็น โรงเรียนบานแขโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32538. นางสาวสุชาดา สระสงคราม โรงเรียนบานแขโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32539. นางอําภา วฬุิวนั โรงเรียนบานแขโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32540. นายวรีะศักด์ิ จักรวรรณพร โรงเรียนบานแขโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32541. นายสวสัด์ิ ศิริพฒันแ โรงเรียนบานแขโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32542. นางกรองกาญจนแ สังสะนา โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32543. นางจุไรรัตนแ บุงทอง โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑



881

32544. นางประยงคแ ผองลุนหติ โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32545. นางรัชนี ทองเชื้อ โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32546. นางรัตนา ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32547. นางสาวปรียาภรณแ ไตรเทน โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32548. นางสุรินทร จันทรแเก โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32549. นางสุวรรณี จันทรแศิริ โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32550. นางออนจันทรแ เศษสุวรรณแ โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32551. นางภรัณยู จันทรแหอม โรงเรียนบานคําน้ําสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32552. นางสําอางคแ สดใส โรงเรียนบานคําน้ําสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32553. นายพทิกัษแ นิลไชย โรงเรียนบานคําน้ําสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32554. นายสมหมาย นาคศรี โรงเรียนบานคําน้ําสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32555. นายอุทยั สดใส โรงเรียนบานคําน้ําสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32556. นายสัมฤทธิ์ สมหวงั โรงเรียนบานคําเม็กหนองนางฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32557. นายสุรียแ นิลผาย โรงเรียนบานคําเม็กหนองนางฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32558. นางนุชรี มุงงาม โรงเรียนบานคําแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32559. นางเพชรา สารโท โรงเรียนบานคําฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32560. นายประมวล ไสยปกรณแ โรงเรียนบานคําฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32561. นายสมดุลยแ มูลสาร โรงเรียนบานคําฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32562. นางคํามวน สมสืบ โรงเรียนบานคุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32563. นางเฉลิมศรี คุมบญุ โรงเรียนบานคุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32564. นายวรีชัย ซอนบญุ โรงเรียนบานคุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32565. นายเสริม ศิริบตุร โรงเรียนบานคุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32566. นางอนงคแ กัลปดี โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32567. นางกัลยา ใจเด็จ โรงเรียนบานคูสองชั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32568. นางแพงศรี จันดี โรงเรียนบานคูสองชั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32569. นางมาลี เหมือนชาติ โรงเรียนบานคูสองชั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32570. นางสุภาพร นนตรี โรงเรียนบานคูสองชั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32571. นายสัญชัย จันดี โรงเรียนบานคูสองชั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32572. นายสุรสิงหแ เหมือนชาติ โรงเรียนบานคูสองชั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32573. นายธวชั ใจเย็น โรงเรียนบานคูสองชั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32574. นายทรงธรรม ทองประทมุ โรงเรียนบานแจงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32575. นางกนกอร ผองใส โรงเรียนบานชาดศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32576. นางฉลอม ไศลบาท โรงเรียนบานเชือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32577. นางโสภา กลอมพล โรงเรียนบานเชือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32578. นางมณเฑียร แสนบญุเรือง โรงเรียนบานซํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32579. นายบรรจง บญุมา โรงเรียนบานซํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32580. นายบญุถิน แหวนหลอ โรงเรียนบานซํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑
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32581. นางเพญ็ศรี ไตรจิตตแ โรงเรียนบานดงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32582. นางวฬิาวรรณ เสาวะพาน โรงเรียนบานดงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32583. นายธงสิน พลโยธา โรงเรียนบานดงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32584. นายศักด์ิดา เพยีรชนะ โรงเรียนบานดงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32585. นายสุวทิยแ เสง่ียมศักด์ิ โรงเรียนบานดงเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32586. นายอุทยั เกษกัน โรงเรียนบานดวนบากนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32587. นายปริต จันทรุทนิ โรงเรียนบานดวนบากนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32588. นางมาลินี ขันเงิน โรงเรียนบานดอนกลองหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32589. นางสุพรรณวดี จันทรแทอง โรงเรียนบานดอนกลองหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32590. นางกุศล ปใกกะสีนัง โรงเรียนบานดอนกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32591. นางฐาณิฎา คําหอมกุล โรงเรียนบานดอนกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32592. นางสาวปิๆน สกุนินนทแ โรงเรียนบานดอนกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32593. นางหนูเพยีร บตุรชัย โรงเรียนบานดอนกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32594. นางจรัส ขอสุข โรงเรียนบานดอนขะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32595. นางผาติรัตนแ ปกปอูง โรงเรียนบานดอนขะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32596. นายชาตรี เอนกพร โรงเรียนบานดอนขะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32597. นายบญัญัติ ขอสุข โรงเรียนบานดอนขะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32598. นางสาวบงัอร ชื่นชม โรงเรียนบานดูทุงคําบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32599. นายณรงคแ กองศรี โรงเรียนบานดูทุงคําบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32600. นายเสนก เพิ่มพลู โรงเรียนบานดูทุงคําบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32601. นางปาริฉัตร กาญจนสุนทร โรงเรียนบานเดิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32602. นางพฒันา นอยนาดี โรงเรียนบานเดิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32603. นางสมจิตร บญุปก โรงเรียนบานเดิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32604. นางสุริยันตแ เจริญทศันแ โรงเรียนบานเดิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32605. นายสฤษด์ิ บญุปก โรงเรียนบานเดิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32606. นายตุการ ละอองแกว โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32607. นายสุพศิ ทําทอง โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32608. นายชาญณรงคแ นนตรี โรงเรียนบานแดงประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32609. นางนวลศรี สารสร โรงเรียนบานตาดทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32610. นายมงคล สุดสนอง โรงเรียนบานตาดทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32611. นางสมคิด ทองขํา โรงเรียนบานตูม(สังวาลยแราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32612. นางวนิชยา จําปาวงคแ โรงเรียนบานทรายงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32613. นายวราวฒิุ จําปาวงคแ โรงเรียนบานทรายงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32614. นายสมพร พรอมจิตร โรงเรียนบานทรายงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32615. นายอัครเดช สุบนิดี โรงเรียนบานทรายงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32616. นายวสุิทธ ลูกอินทรแ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32617. นายวนิิช สุธรรมวงศแ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑



883

32618. นางวไิลวรรณ ภนูาแกว โรงเรียนบานทาเยี่ยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32619. นางสมถวลิ บญุโถน โรงเรียนบานทาสมอโคกสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32620. นางสาวมะลิลา แสงภกัดี โรงเรียนบานทาสมอโคกสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32621. นายณรงคแ ศรีอักษร โรงเรียนบานทาสมอโคกสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32622. นายบญุหยด สัตยแซ่ือ โรงเรียนบานทาสมอโคกสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32623. นายประมวล ภริิยารมยแ โรงเรียนบานทาสมอโคกสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32624. นายชาญวทิยแ หมุนอุดม โรงเรียนบานทาสมอโคกสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32625. นางจุฑามาส แกวไวยุทธ โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32626. นางศรฤญธร อินทะวงษแ โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32627. นางศุภกานตแ ศรียุทธ โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32628. นางสาวเจนจิรา เศรษฐะ โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32629. นางสาวสุภาวดี เสนาพรม โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32630. นายสุขสันต์ิ แกวไวยุทธ โรงเรียนบานทุงแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32631. นางนภาทพิยแ บญุปก โรงเรียนบานทุงนางโอก (ออนอํานวยศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32632. นายบญุจันทรแ องอาจ โรงเรียนบานทุงนางโอก (ออนอํานวยศิลป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32633. นางลําดวน แสวงแกว โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32634. นายญาติ มีตน โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32635. นายบญุถิ่น สงศรี โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32636. นางสุวภา สมยา โรงเรียนบานนาแก มวง หนองตุกหลุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32637. นางดาวรุง สอนกะสิน โรงเรียนบานนาคําปใกแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32638. นางพรทพิยแ เยาวบตุร โรงเรียนบานนาคําปใกแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32639. นางสาวประณมพร บญุสุข โรงเรียนบานนาคําปใกแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32640. นางสุบรรณแ จวงพลงาม โรงเรียนบานนาคําปใกแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32641. นายณภทัร จรูญเนตรแ โรงเรียนบานนาคําปใกแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32642. นายพทุธา ดลศรี โรงเรียนบานนาคําปใกแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32643. นางอรุณลักษณแ พนูทรัพยแ โรงเรียนบานนาดีนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32644. นางอุดมลักษณแ ชิดดี โรงเรียนบานนาดีนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32645. นายยศ พรหมจารียแ โรงเรียนบานนาดีนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32646. นางรัชนี ศรีโชค โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32647. นางสาวจีรนันทแ สุดแสน โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32648. นางสาวฌัลลิกา บญุอารียแ โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32649. นางสาวนภาภรณแ เครือชาลี โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32650. นางสาวประยงคแ ปทมุรัตนกุล โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32651. นางสาวปวริศา เสียงใส โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32652. นางสาวสีวนั ขันอาษา โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32653. นางสุทธนิี โพธิศ์รี โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32654. นายจิระพงศแ นําภา โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑
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32655. นายเจริญ ขวญัทอง โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32656. นายเฉลิมพล โพธิศ์รี โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32657. นายวฒันา หอกคํา โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32658. นายศักด์ิศรี เยาวบตุร โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32659. นายสมโภชนแ กุหลาบขาว โรงเรียนบานนาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32660. นายศิริ ประเสริฐ โรงเรียนบานนาสะไมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32661. นายศิลปชัย เชื้อบณัฑิต โรงเรียนบานนาสะไมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32662. นายแสงเทยีน สุวรรณเพชร โรงเรียนบานนาสะไมยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32663. นางนภาภรณแ กกฝูาย โรงเรียนบานนาหลูเหลาตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32664. นางมนันยา มาลัย โรงเรียนบานนาหลูเหลาตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32665. นายพงษแศักด์ิ มาลัย โรงเรียนบานนาหลูเหลาตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32666. นายสุพจนแ สมเพง็ โรงเรียนบานนาหลูเหลาตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32667. นายวชิาญ สมยา โรงเรียนบานนาหลูเหลาตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32668. นางสาวอรณี โคตรมนตรี โรงเรียนบานน้ําเกี้ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32669. นางเพชรดา ธรณี โรงเรียนบานน้ําคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32670. นางวลิาวณัยแ ภกัดีบตุร โรงเรียนบานน้ําคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32671. นางสุพนิ ชูรัตนแ โรงเรียนบานน้ําคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32672. นายไตรภพ อุทยัแพน โรงเรียนบานน้ําคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32673. นางวรัญชญา แจมศรี โรงเรียนบานน้ําออม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32674. นางสาคร แสวงหา โรงเรียนบานน้ําออม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32675. นางสาวฉันทนา วงเวยีน โรงเรียนบานน้ําออม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32676. นางทองปอน รินนุกาญจนแ โรงเรียนบานโนนธาตุ(พศิาลราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32677. นางธติิยา เสมอภาค โรงเรียนบานโนนธาตุ(พศิาลราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32678. นางเพชรมณี ชํากรม โรงเรียนบานโนนธาตุ(พศิาลราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32679. นายอารีวฒันา หงษาพล โรงเรียนบานโนนธาตุ(พศิาลราษฎรแพฒันา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32680. นางวลิาวณัยแ ศรีศักด์ิ โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32681. นางสุพติร แกวแสน โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32682. นายสุภาพ อะทอยรัมยแ โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32683. นางลําพอง คําหนิกอง โรงเรียนบานบอบงึโพนจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32684. นางสาวฤทัยรัตนแ กาลจักร โรงเรียนบานบอบงึโพนจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32685. นางสาวเสา เกษสุภะ โรงเรียนบานบอบงึโพนจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32686. นางอุดร ดอกดก โรงเรียนบานบอบงึโพนจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32687. นายดุษฎธีร บญุเร่ิม โรงเรียนบานบอบงึโพนจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32688. นายสมศักด์ิ อาจสิงหแ โรงเรียนบานบอบงึโพนจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32689. นายวเิชียร คันธะมาลยแ โรงเรียนบานบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32690. นายอนุสรณแ พวงศรี โรงเรียนบานบากเรือดอนเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32691. นางสมศรี รามวงศแ โรงเรียนบานบากใหญหนองปอหนองซํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑



885

32692. นายวรีานุวฒันแ ทองแท โรงเรียนบานบงึแกชัยชนะบรูพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32693. นายไพบลูยแ วงคแอนันตแ โรงเรียนบานปลาอีด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32694. นางสาวรุงระวี พลพวก โรงเรียนบานผักบุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32695. นางกิตติพร เสริมศรี โรงเรียนบานผือฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32696. นางบญุยืน เจริญชัย โรงเรียนบานผือฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32697. นางบญุออม ดีเร่ิม โรงเรียนบานผือฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32698. นางมาลี มังคละทน โรงเรียนบานผือฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32699. นางสาวฐิติมา แกวสีหาวงคแ โรงเรียนบานผือฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32700. นายวนัชัย สีสอง โรงเรียนบานผือฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32701. นางไพบลูยแ เติมทรัพยแ โรงเรียนบานพระเสารแ(สามัคคีวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32702. นางภรณแนิภา แกวเคลือบ โรงเรียนบานพระเสารแ(สามัคคีวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32703. นางอุไร จันทรแใส โรงเรียนบานพระเสารแ(สามัคคีวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32704. นายเกษม โตไทยะ โรงเรียนบานพระเสารแ(สามัคคีวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32705. นายชรินทรแชัย มูลสุวรรณ โรงเรียนบานพระเสารแ(สามัคคีวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32706. นายสุนทร นนทฤทธิ์ โรงเรียนบานพระเสารแ(สามัคคีวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32707. นายบรรลบ พณิทรัพยแ โรงเรียนบานพลับหนองคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32708. นางกมลาภรณแ วรรณพฒันแ โรงเรียนบานโพนแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32709. นางนิตยา บญุทรัพยแ โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32710. นางบรรเย็น ศิริบตุร โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32711. นางราตรี บญุอาจ โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32712. นางวราพร ลีละรัตนวงศแ โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32713. นางวนัเพญ็ รัตนะโสภา โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32714. นางอัมรินทรแ กานเพชร โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32715. นายกิตติกร กานเพชร โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32716. นายภานรินทรแ แผนศิลา โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32717. นายอุดมศักด์ิ ศิริบตุร โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32718. นางชนิดาภรณแ หองแซง โรงเรียนบานมวงอาจโพธิศ์รีฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32719. นางบญุชวย ภยัแคลว โรงเรียนบานมวงอาจโพธิศ์รีฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32720. นางอัมพร การบญุ โรงเรียนบานมวงอาจโพธิศ์รีฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32721. นายบญุคง สมภาค โรงเรียนบานมวงอาจโพธิศ์รีฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32722. นายวเิชียร อัคสิงหแ โรงเรียนบานมวงอาจโพธิศ์รีฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32723. นายศิษฎแวภิชั เสริมพงษแ โรงเรียนบานมวงอาจโพธิศ์รีฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32724. นายอิสระ ปอูงทพัทยั โรงเรียนบานมวงอาจโพธิศ์รีฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32725. นายปใณณธร บญุอาจ โรงเรียนบานยางกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32726. นางสาวชมภนูุช สําแดงเดช โรงเรียนบานยางเด่ียวหนองถม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32727. นางสาววราภรณแ จันทรส โรงเรียนบานยางเด่ียวหนองถม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32728. นางสุภาพร พรหมศรี โรงเรียนบานยางเด่ียวหนองถม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑
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32729. นายสุริยันตแ ศิริโสม โรงเรียนบานยางเด่ียวหนองถม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32730. นางจันทรแเพญ็ ทองนาค โรงเรียนบานเลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32731. นางนฤขแมนตแ ศรีสรอย โรงเรียนบานเลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32732. นางสาวฉววีรรณ มูลมณี โรงเรียนบานเลียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32733. นางสาวนริศราพร สมพอง โรงเรียนบานเวนิชัย(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32734. นางจิราพรรณ บญุจรัส โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32735. นางพสิมัย จักรไชย โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32736. นางสาวปรารถนา ธมิาชัย โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32737. นางสาวพยงคแ จังหนั โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32738. นางสิรินาฏ เรืองบตุร โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32739. นางสุภารัตนแ ทองคํา โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32740. นายบรรลือ ตรางา โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32741. นายสังคม พรหมศรี โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32742. นายอนันตแ ดีวงษแ โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32743. นายอุทยั บญุเดช โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32744. นางวลินดา สุทธอิาคาร โรงเรียนบานสงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32745. นางสาวภทัราภรณแ แดงแกว โรงเรียนบานสงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32746. นายภานุวฒันแ สุทธอิาคาร โรงเรียนบานสงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32747. นายพฒันศักด์ิ กัลปดี โรงเรียนบานสงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32748. นายอดุลยแ ตนพรหม โรงเรียนบานสรางแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32749. นายอนุศาสตรแ พเิคราะหแแน โรงเรียนบานสรางแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32750. นางสุพรรณี สืบศรี โรงเรียนบานสวางเชียงหวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32751. นางราตรี รัตนพมิพแ โรงเรียนบานสะแนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32752. นางวนิดา เวชกามา โรงเรียนบานสะแนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32753. นางวรรณี เวชกามา โรงเรียนบานสะแนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32754. นางนิภา เวชกามา โรงเรียนบานสะแนน (สมัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32755. นางปรมพร ประสมศรี โรงเรียนบานสะแนน (สมัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32756. นางศิริลักษณแ สงเสริม โรงเรียนบานสะแนน (สมัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32757. นางสุชัญญา เวชกามา โรงเรียนบานสะแนน (สมัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32758. นางสุวรรณ ถนัดทาง โรงเรียนบานสะแนน (สมัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32759. นายสมจิต เวชกามา โรงเรียนบานสะแนน (สมัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32760. นายสุทธพิงศแ เวชกามา โรงเรียนบานสะแนน (สมัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32761. นายอดิศักด์ิ โคตรนิยา โรงเรียนบานสะแนน (สมัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32762. นางขวญัใจ ธมิาชัย โรงเรียนบานสามเพยีแสนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32763. นางดารา พนัธแหอม โรงเรียนบานสามเพยีแสนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32764. นางประคองศรี ดนตรี โรงเรียนบานสามเพยีแสนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32765. นางเพลินจิต กําหอม โรงเรียนบานสามเพยีแสนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑
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32766. นางพนัธแประภา ศรีวเิศษ โรงเรียนบานสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32767. นางสุวรรณศรี พารา โรงเรียนบานสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32768. นางเพญ็ฉวี พงษแจงมิตร โรงเรียนบานหนองขอนโพนสิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32769. นายจรูญ ทองแทง โรงเรียนบานหนองขอนโพนสิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32770. นางบรรจง ประกอบดี โรงเรียนบานหนองตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32771. นายธาํรงคแ เติมทรัพยแ โรงเรียนบานหนองตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32772. นางจําลอง ใจเอื้อ โรงเรียนบานหนองทองหลางโนนกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32773. นางรัชฎาภรณแ จรัญศิริไพศาล โรงเรียนบานหนองทองหลางโนนกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32774. นางกิตติมา มูลดี โรงเรียนบานหนองนางตุมบากหวัคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32775. นางชณัญญา ยางเด่ียว โรงเรียนบานหนองนางตุมบากหวัคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32776. นางสุรัชนี ศรีปใญญา โรงเรียนบานหนองนางตุมบากหวัคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32777. นายฉวี พารุสุข โรงเรียนบานหนองนางตุมบากหวัคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32778. นางสิริรัตนแ เวชกามา โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32779. นายนิพล สมสะอาด โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32780. นายบญุมา สําลี โรงเรียนบานหนองเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32781. นายเสรี วงษและคร โรงเรียนบานหนองเปๅด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32782. นายประเสริฐ องอาจ โรงเรียนบานหนองเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32783. นายอนิรุทธิ์ แสงดี โรงเรียนบานหนองไมตายหนองซองแมว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32784. นางสาวนันทกาญจนแ สวางวงษแ โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32785. นางบปุผาวนั สุวรรณหาญ โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32786. นางละเอียด ชูรัตนแ โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32787. นางสุรัชตแวดี วงศแศรีแกว โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32788. นางสายใจ บญุหอม โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32789. นางจันดา โคตรบตุร โรงเรียนบานหนามแทงไชยประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32790. นางสมัย คําผง โรงเรียนบานหนามแทงไชยประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32791. นายคําพนัธแ กลมเกล้ียง โรงเรียนบานหนามแทงไชยประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32792. นางอุลัยวรรณ พนัธุแเส้ียม โรงเรียนบานหวัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32793. นายไมตรี หายเคราะหแ โรงเรียนบานหวัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32794. นางทศันียแ นอยวงัฆัง โรงเรียนบานเหมือดขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32795. นางไพบลูยแ คําอาจ โรงเรียนบานเหมือดขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32796. นางสาวชนชนก ชาฎา โรงเรียนบานเหมือดขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32797. นายชํานาญ โคตรบตุร โรงเรียนบานเหมือดขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32798. นางกรรณิการแ พรหมจมร โรงเรียนบานเหมือดปาุตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32799. นางสาวสุธาสินี สมพงษแ โรงเรียนบานเหมือดปาุตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32800. นางสาวชรินทร วงษแเพญ็ โรงเรียนบานเหลานอย(ศรีคุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32801. นางสาววัชราภรณแ ไพรินทรแ โรงเรียนบานเหลานอย(ศรีคุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32802. นายวรีะชาติ ทองภู โรงเรียนบานเหลานอย(ศรีคุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑
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32803. นายอนันตแ เมืองศรี โรงเรียนบานเหลานอย(ศรีคุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32804. นางเตือนใจ เอมสมบรูณแ โรงเรียนบานเหลามะเขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32805. นางจินตะนา ศรีหาญ โรงเรียนบานเหลาใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32806. นางนภาพร บญุสาร โรงเรียนบานแหลงแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32807. นางสาวกรรณิกา หลอดคํา โรงเรียนบานแหลงแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32808. นายไสว หนิทอง โรงเรียนบานแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32809. นางศิวพร พมิพแจําปา โรงเรียนบานใหมชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32810. นายบรรจง ปามุทา โรงเรียนบานาเวยีงคําศิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32811. นางลําใย เยื่อใย โรงเรียนปอแดงโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32812. นางสุภารัตนแ ชินรี โรงเรียนปอแดงโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32813. นายนเรศศักด์ิ สีหะวงศแ โรงเรียนปอแดงโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32814. นางจุไรวรรณ ออนเกตุพล โรงเรียนฟาูหยาดราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32815. นางปราณี แกนสุข โรงเรียนฟาูหยาดราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32816. นางวลัภา ชารีนิวตัร โรงเรียนฟาูหยาดราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32817. นายไพรินทรแ ศิริชัย โรงเรียนฟาูหยาดราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32818. นางนาถลดา ใจเย็น โรงเรียนฟาูหยาดราษฎรแนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32819. นางทพิาพร วงศแวรววิฒันแ โรงเรียนมหาชนะชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32820. นางนวลฉวี กตะศิลา โรงเรียนมหาชนะชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32821. นางนิตยา วรแสน โรงเรียนมหาชนะชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32822. นางมลิวลัยแ สุวรรณกูฎ โรงเรียนมหาชนะชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32823. นางศรีวไิล รักษา โรงเรียนมหาชนะชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32824. นายปรีชาพล ธานี โรงเรียนวดับานเปาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32825. นางอุมาพร ออนคํา โรงเรียนศิริพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32826. นางประพนัธแ สุริโย โรงเรียนสหประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32827. นางศิริรัตนแ จันทรุทนิ โรงเรียนสหประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32828. นางอุทยัวรรณ รักพวก โรงเรียนหนองเสียวชัยมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32829. จ.ส.ต.เกียรติพงษแ พมิพแทอง โรงเรียนหนองเสียวชัยมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32830. นางเจริญวยั โขนชัยภมูิ โรงเรียนอนุบาลคอวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32831. นางเพญ็แข แกวปใตตะ โรงเรียนอนุบาลคอวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32832. นางสมปอง สุวรรณเสารแ โรงเรียนอนุบาลคอวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32833. นายสุรพณิ กานเพชร โรงเรียนอนุบาลคอวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32834. นายอภชิาติ เพชรินทรแ โรงเรียนอนุบาลคอวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32835. นางกัญจนา บญุวทิยแ โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32836. นางจิรานุช บงัศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32837. นางจิราภรณแ จันสุตะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32838. นางฉววีรรณ ศรีใสคํา โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32839. นางชูศรี บญุประสพ โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑
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32840. นางนภาพร โคตรสมบติั โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32841. นางประภาศรี วเิชียรซอย โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32842. นางเพยีงเพญ็ โสมณวฒันแ โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32843. นางรววีรรณ อินผล โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32844. นางรุงนภา คูเรืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32845. นางสมใจ ปริุสาย โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32846. นางสุพรรัตนแ สุวรรณจวงกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32847. นางอรพทัธ ศิริแสง โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32848. นางเอมอร ทศันภกัด์ิ โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32849. นายนิเทศกแ ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32850. นายอภศัิกด์ิ เพชรพวงพพิฒันแ โรงเรียนอนุบาลยโสธร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32851. นางวไิล แสงงาม โรงเรียนอนุบาลลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32852. นายถนอม มนตแขลัง โรงเรียนอนุบาลลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32853. นายพรชัย ศรีเสน โรงเรียนอนุบาลลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32854. นายเจริญ พทุธวนั โรงเรียนอนุบาลลุมพกุ (วนัครู๒๕๐๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32855. นายศุภชัย นักรอง โรงเรียยบานแจงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32856. นายชาญชัญ รสจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32857. นางสาวรัตนา เชาวแชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32858. นางอุษา นามเรืองศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32859. นายเจษฎา คณานันทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32860. นายนิรันดรแ พลเกตุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑

32861. นางเย็นใจ เสือเจริญ โรงเรียนกุดคอกานโคกสําราญโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32862. นายชัชวา ศุภสร โรงเรียนกุดคอกานโคกสําราญโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32863. นายทวี วงษแสวาง โรงเรียนชุมชนบานกําแมด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32864. นายสงา คําสาร โรงเรียนชุมชนบานกําแมด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32865. นางมาลัย กาลจักร โรงเรียนชุมชนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32866. นายธรีะพล ออนพฤกษแภมูิ โรงเรียนชุมชนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32867. นายวบิลูยแ เชยกล่ินเทศ โรงเรียนชุมชนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32868. นางวาสนา เผาหอม โรงเรียนชุมชนบานเชียงเพง็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32869. นายประยูร เผาหอม โรงเรียนชุมชนบานเชียงเพง็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32870. นายปรีชา อินสม โรงเรียนชุมชนบานเชียงเพง็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32871. นายสมบติั ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานเชียงเพง็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32872. นางละคร สุจริต โรงเรียนชุมชนบานโนนเปือย  (มหาพมิพแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32873. นางเทวนิทรแ เหลาพลัิย โรงเรียนชุมชนบานโนนเปือย (มหาพิมพแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32874. นางยศสา สนิท โรงเรียนชุมชนบานโนนเปือย (มหาพิมพแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32875. นายถาวร งามสาย โรงเรียนชุมชนบานศรฐาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32876. นายไพบลูยแ ขันเงิน โรงเรียนชุมชนบานศรฐาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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32877. นางณิชาดา วจิิตธนโชติ โรงเรียนชุมชนบานศรีฐาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32878. นางบวัชมพู พลไชย โรงเรียนชุมชนบานศรีฐาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32879. นางยุพยงคแ เขียวขํา โรงเรียนชุมชนบานศรีฐาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32880. นางวะยุพา วงศแชูพร โรงเรียนชุมชนบานศรีฐาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32881. นางกนกภทัร มูลสาร โรงเรียนชุมชนหองแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32882. นางกัลยา หองแซง โรงเรียนชุมชนหองแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32883. นางดาหวนั หองแซง โรงเรียนชุมชนหองแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32884. นางระพพีรรณ วงศแทอง โรงเรียนชุมชนหองแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32885. นายประหยัด นามศร โรงเรียนชุมชนหองแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32886. นายคํากิ่ง ทบัแสง โรงเรียนชุมชนหองแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32887. นายอาทพิยแ กุหลาบขาว โรงเรียนชุมชุนบานโคกยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32888. นายเสนอ พนิิจดํา โรงเรียนชุมชุนหองแซงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32889. นางจันทดิา มาตขาว โรงเรียนซงแยทพิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32890. นางดารุณี สวางวงคแ โรงเรียนซงแยทพิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32891. นางพชัยา ผลขาว โรงเรียนซงแยทพิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32892. นางไพรินทรแ มีปใญญา โรงเรียนซงแยทพิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32893. นางสาวกฤตยแลักษณแคณา สอนจันทรแ โรงเรียนซงแยทพิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32894. นางสาวกญัจนแรัชตแ มลิวลัยแ โรงเรียนซงแยทพิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32895. นางสาวจิรวนัส ทองมาก โรงเรียนซงแยทพิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32896. นางสาวอัจจิมา ปอูงศรี โรงเรียนซงแยทพิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32897. นางสุจิตรา หนูทอง โรงเรียนทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32898. นายครรชิต เพชรกอง โรงเรียนนอมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32899. นายชาญณรงคแ พรหมบตุร โรงเรียนนอมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32900. นางณัฐปภสัรแ บญุสิริธนชาติ โรงเรียนบนสรางแตนาประเสริฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32901. นางสาวรัชนี ศรีธรรม โรงเรียนบานกระจาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32902. นายเดน ใจเด่ียว โรงเรียนบานกระจาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32903. นางอัจฉรียา ไมตรีแพน โรงเรียนบานกลางสระเกษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32904. นายสุพจนแ นามคง โรงเรียนบานกลางสระเกษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32905. นางประยงคแ บญุปก โรงเรียนบานกุดกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32906. นางละอองศรี แกวไสย โรงเรียนบานกุดไกรสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32907. นายบญุกวาง รักบญุ โรงเรียนบานกุดแขดอนหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32908. นายศรีปทมุ สุวะศรี โรงเรียนบานกุดแขดอนหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32909. นายอังกุล มีชัย โรงเรียนบานกุดแขดอนหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32910. นายทศพร พวงชมพู โรงเรียนบานกุดแขดอนหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32911. นางจารุวรรณแ แสงสวาง โรงเรียนบานกุดคอกานโคกสําราญโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32912. นายอุทยั ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบานกุดโจด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32913. นางผองศรี คําดี โรงเรียนบานกุดเชียงหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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32914. นางสาวดาวเรือง เมืองพลิ โรงเรียนบานกุดเชียงหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32915. นายพยงคแ สมประสงคแ โรงเรียนบานกุดเชียงหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32916. นายสัญญาศักด์ิ สุทธเิมฆ โรงเรียนบานกุดสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32917. นายประยงคแ ไชยสุทธิ์ โรงเรียนบานกุดห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32918. นายไมตรี มุกขวตัร โรงเรียนบานกุดห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32919. นายมะนู ทองนอย โรงเรียนบานกุดหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32920. นายสุนทร พลเยี่ยม โรงเรียนบานกุดหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32921. นางสาววงเดือน ศิริทองจักรแ โรงเรียนบานกุดแห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32922. นายอุทยั วริิยะพนัธแ โรงเรียนบานคํากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32923. นายประเสริฐ สุดบอนิจ โรงเรียนบานคํากาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32924. นายหสัฎี พรมชาติ โรงเรียนบานคําเกิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32925. นางเรณู กองษร โรงเรียนบานคําแขนศอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32926. นางสาวสายพณิ กอผจญ โรงเรียนบานคําแขนศอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32927. นายครองศักด์ิ ผลจันทรแ โรงเรียนบานคําครตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32928. นายทองพลู บญุปก โรงเรียนบานคําครตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32929. นางวไิลรัตนแ พลมาตยแ โรงเรียนบานคําเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32930. นายสมเกียรติ นัยจิตร โรงเรียนบานคําเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32931. นางมะลิสด วงษแศรีแกว โรงเรียนบานคําน้ําสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32932. นายเชิดศักด์ิ วงษแศรีแกว โรงเรียนบานคําน้ําสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32933. นายอนุชาติ นามนนทแ โรงเรียนบานคําน้ําสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32934. นางหนูเพยีร โคตะสิน โรงเรียนบานคําบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32935. นางประภา กองศรีมา โรงเรียนบานคําผักหนาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32936. นางสุรางคแ ศรีทราไชย โรงเรียนบานคําผักหนาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32937. นายประสิทธิ์ สระเพชร โรงเรียนบานคําผักหนาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32938. นางวไิลวรรณ อยูสุข โรงเรียนบานคําไผโนนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32939. นางนิราวลัยแ นาใต โรงเรียนบานคําสรางชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32940. นางมณีวรรณ ปใ็นทอง โรงเรียนบานคําสรางชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32941. นางสมคิด ยํายวน โรงเรียนบานคึมชาดตาดบกศรีสมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32942. นางโอริน บางเหลือ โรงเรียนบานคึมชาดตาดบกศรีสมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32943. นางฉัตราภรณแ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนบานคึมยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32944. นางบษุราคัม คลังดงเค็ง โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32945. นางพรรณณัฏฏา คําขาด โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32946. นางพสิมัย หาระการณแ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32947. นางหนูเพยีร พนัธแเลิศ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32948. นายสุพษิ ศิริบตุร โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32949. นางอัมพร สําอางเนตร โรงเรียนบานโคกกลางหนองแตะแหละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32950. นางสมพร ไตรษร โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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32951. นางสุมาลี พรมชาติ โรงเรียนบานโคกกองดอนชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32952. นายบวัพนัธแ คงทวี โรงเรียนบานโคกกองดอนนกชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32953. นายธวชัชัย กลบกล่ิน โรงเรียนบานโคกกองหนิเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32954. นางรุงราวรรณ พงษแเกษม โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32955. นางพชิญาภา เสถียรเขต โรงเรียนบานโคกนาโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32956. นางสาวอัชราภรณแ สาริบรูณแ โรงเรียนบานโคกนาโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32957. นางกิตติพร โนนจันทรแ โรงเรียนบานโคกพระเจาโนนรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32958. นายสุโก ทองหนุน โรงเรียนบานโคกสะอาดใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32959. นายปรีชา ดีหลี โรงเรียนบานโคกสะอาดใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32960. นางธญัญลักษณแ แกวสุข โรงเรียนบานโคกสูงอางสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32961. นายปยิะณัฐ ภวูงศแ โรงเรียนบานโคกสูงอางสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32962. นายรุงอรุณ ยิ่งยง โรงเรียนบานโคกสูงอางสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32963. นางจําเนียร แกวหาญ โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32964. นางภทัรสุดา นามมั่น โรงเรียนบานชองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32965. นายชัยยุทธแ ผดาเวช โรงเรียนบานชองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32966. นายปิๆน บรรลุสันตแ โรงเรียนบานชองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32967. นายพทิกัษแ สายลวดคํา โรงเรียนบานโชคชัยพรตากไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32968. นางละไม ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนบานเซโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32969. นายบวั สันตะวงษแ โรงเรียนบานเซโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32970. นางเกษร ตรีภพ โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32971. นางทองปนิ ตรีภพ โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32972. นางบญุลอม ปอูงศรี โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32973. นางพรรณี แสงสุข โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32974. นายปริทรรศนแ ขาววสุิทธิ์ โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32975. สิบเอกมิตรชัย ธมิาชัย โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32976. นายเศรษฐกานตแ สุภารียแ โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32977. นางสินอักษร หองแซง โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32978. นางซอนกล่ิน จิตธรรม โรงเรียนบานดงยาง (คุรุราษฏรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32979. นางธนารัตนแ ปอูงทอง โรงเรียนบานดงยาง (คุรุราษฏรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32980. นายธรีะศักด์ิ หองแซง โรงเรียนบานดงยาง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32981. นายสมศักด์ิ มูลมะณี โรงเรียนบานดงสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32982. นางวาสนา วารีศรี โรงเรียนบานดงสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32983. นายสนอง ศักด์ิขวา โรงเรียนบานดงสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32984. นางสาวรัชฎาภรณแ มิยะวงศแ โรงเรียนบานดอนมวงปาุโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32985. นายมาโนช ประธาน โรงเรียนบานดอนมวงปาุโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32986. นายศักด์ิธาํรง เพิ่มผล โรงเรียนบานดอนมะซอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32987. นายนพพร ดีสมดู โรงเรียนบานดอนมะซอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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32988. นางเตรียมจิต บญุทะแสง โรงเรียนบานดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32989. นายสมาน พงษแศร โรงเรียนบานดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32990. นายสีดา บญุทะแสง โรงเรียนบานดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32991. นายธนะเมศฐแ โชตนแธนภทัรแกุล โรงเรียนบานดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32992. นางมาลินี รักชื่อ โรงเรียนบานดอนฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32993. นางมินตรา สายรัตนแ โรงเรียนบานดอนฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32994. นางเยาวลักษณแ จันทรกนก โรงเรียนบานดอนฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32995. นายโกสินทรแ ประกอบศุข โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32996. นายปรีดี ขุมทอง โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32997. นายวรัิกษแ กุลบตุร โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32998. นางจันทรแเพญ็ ทองบอ โรงเรียนบานดูลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

32999. นางนุจรินทรแ ศรีวะรมยแ โรงเรียนบานดูลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33000. นายฉลองชัย เมืองมัจฉา โรงเรียนบานดูลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33001. นายทววีฒันแ ศรีวะรมยแ โรงเรียนบานดูลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33002. นายประจักษแ ทองบอ โรงเรียนบานดูลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33003. นางทองสี ทองไชย โรงเรียนบานแดงหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33004. นางบญุเลิศญา พนัธแเพชร โรงเรียนบานแดงหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33005. นางสาวจันทรแเพ็ญ ศรีคุม โรงเรียนบานแดงหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33006. นางอําไพ บญุศรี โรงเรียนบานแดงหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33007. นายนนทวรรณ อันสุริยแ โรงเรียนบานแดงหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33008. นายอิสระ สมถะนิรันดรแ โรงเรียนบานแดงหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33009. นายวาทนิ กองทอง โรงเรียนบานแดงหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33010. นางสาวสุภาพ สิงหแแกว โรงเรียนบานเตาไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33011. นายโควนิ คิดเขม โรงเรียนบานเตาไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33012. นายวชิาญ เทพชวย โรงเรียนบานเตาไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33013. นางอุมาลักษณแ ประทมุชาติ โรงเรียนบานทาลาดโนนตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33014. นางอุบลรัตนแ คํานันดา โรงเรียนบานทาลาดเหลาอาภรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33015. นางอุปสร พรมจันทรแ โรงเรียนบานทาลาดเหลาอาภรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33016. นายประภาส โพธิต์าด โรงเรียนบานทาลาดเหลาอาภรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33017. นางเมธนิี ปาณชู โรงเรียนบานทาศิลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33018. นางทองเล่ือน บญุทวี โรงเรียนบานไทยเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33019. นางสาวพัชรินทรแ สิริหรัิญญะวงษแ โรงเรียนบานไทยเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33020. นายสําราญ ซายขวา โรงเรียนบานไทยเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33021. นายสุบรรณ ทบัแสง โรงเรียนบานนางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33022. นางสาวปริยดา ระศร โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33023. นางสาวสุชีรา จันทพรม โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33024. นางเกษร พฒุทอง โรงเรียนบานนาจานเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒



894

33025. นายวสันตแ สิมาฤทธิ์ โรงเรียนบานนาซึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33026. นายชุมพล มาศขาว โรงเรียนบานนาเซแสงวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33027. นางกรรณิการแ จันทะเลิศ โรงเรียนบานนาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33028. นางกอบแกว ชื่นตา โรงเรียนบานนาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33029. นางจิราภรณแ นามศรีฐาน โรงเรียนบานนาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33030. นางพนิตนาถ นนทพนัธแ โรงเรียนบานนาโพธิอ์างสรางหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33031. นางสาวพไิลลักษณแ มุกธวตัร โรงเรียนบานนาโพธิอ์างสรางหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33032. นายกีฬา บญุทวี โรงเรียนบานนาเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33033. นายบญัชา บญุทศ โรงเรียนบานนาเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33034. นายราม ศรีมันตะ โรงเรียนบานนาเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33035. นายสมดี ทองนอย โรงเรียนบานนาเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33036. นางสารภี ชมภคํูา โรงเรียนบานนาเวยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33037. นางสาวนิดา ชูมานะ โรงเรียนบานนาเวยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33038. นายอุทยั ทองใบ โรงเรียนบานนาเวยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33039. นางมุทติา กองทอง โรงเรียนบานนาโส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33040. นายมนูญศักด์ิ ชนะเคราะหแ โรงเรียนบานนาโส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33041. นางกุลวดี หวานสูงเนิน โรงเรียนบานนาเฮืองนางขาเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33042. นายพชิาญ เมืองหงษแ โรงเรียนบานนาเฮืองนางขาเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33043. นางมุกดา ยอดเสนหแ โรงเรียนบานน้ําคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33044. นางภกัดี เข็มเพชร โรงเรียนบานนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33045. นายมงคล นันทแเสนา โรงเรียนบานนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33046. นางสาวสุจิตรา เจริญตา โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33047. นางดรุณี สายสมุทร โรงเรียนบานโนนแดงประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33048. นายประกาศ กุลสิงหแ โรงเรียนบานโนนแดงประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33049. นายธงชัย รักพวก โรงเรียนบานโนนแดงประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33050. นางปใทมาภรณแ มวงมูลตรี โรงเรียนบานโนนประทาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33051. นางพรรณี ปาละจูม โรงเรียนบานโนนประทาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33052. นางสุภา สุขกําเนิด โรงเรียนบานโนนประทาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33053. นายไพโรจนแ ภกูองไชย โรงเรียนบานโนนประทาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33054. นายอารียแ พรดอนกอ โรงเรียนบานโนนประทาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33055. นายสุริโย โสมณวฒันแ โรงเรียนบานโนนประทาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33056. นายสุรศักด์ิ สนิท โรงเรียนบานโนนเปอืย(มหาพมิพแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33057. นายนพดล โพธแิสน โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33058. นายบญุมา สุวรรณเพช็ร โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33059. นายพลูสวสัด์ิ ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33060. นายมานิต ทองใบ โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33061. นายสมศักด์ิ ศรีวะอุไร โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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33062. นางเพญ็ศรี จันทรแเต็ม โรงเรียนบานโนนหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33063. นางอําพร แยมชื่น โรงเรียนบานโนนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33064. นายสมบติั บบุผาดา โรงเรียนบานบุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33065. นายสุริยันตแ บญุกัณฑแ โรงเรียนบานบุงคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33066. นางนวลจันทรแ แสงวงศแ โรงเรียนบานปาุชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33067. นางสาวพรพรรณ ศรเผือก โรงเรียนบานปาุชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33068. นางสุมาลี เกื้อทาน โรงเรียนบานปาุตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33069. นายสุรัตนแ เกื้อกาน โรงเรียนบานปาุตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33070. นายจรัล แกวประภา โรงเรียนบานปาุตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33071. นางบษุบา ยาวโนภาส โรงเรียนบานปาุตาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33072. นายอุดร ไชยตา โรงเรียนบานปาุโปงุ(คําประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33073. นางเปลงศรี ทองจันดา โรงเรียนบานโปงุหนองสิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33074. นายตวงศักด์ิ โตไทยบตุร โรงเรียนบานโปงุหนองสิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33075. นางสุภาวดี สรอยวเิชียร โรงเรียนบานผักกะยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33076. นายสมร ศรีวบิลูยแ โรงเรียนบานผักกะยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33077. นายเสกสรรคแ ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบานผักกะยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33078. นางวลัลภา หมื่นสาย โรงเรียนบานพรหมนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33079. นายเอกสิทธิ์ พลมั่น โรงเรียนบานพรหมนิยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33080. นางพรทพิยแ ทบัแสง โรงเรียนบานพอกโนนหนองผือคําไผใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33081. นายทวี ปยุวงศแ โรงเรียนบานพอกโนนหนองผือคําไผใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33082. นายบญุสง จันทรแใด โรงเรียนบานพอกโนนหนองผือคําไผใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33083. นายศุภกร เทพภมูี โรงเรียนบานพอกโนนหนองผือคําไผใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33084. นางปราณี วจิาสะชุม โรงเรียนบานพชืคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33085. นางบหุงา พนิิจพล โรงเรียนบานโพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33086. นายบรรเทงิ วรีะบณัฑิต โรงเรียนบานโพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33087. นายวนัชัย คันธพนัธแ โรงเรียนบานโพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33088. นายประคอง วามะลุน โรงเรียนบานโพธญิาณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33089. นางประมวล สังฆะศรี โรงเรียนบานโพธิไ์ทรโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33090. นางวชิราภรณแ สัตยแซ่ือ โรงเรียนบานโพธิไ์ทรโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33091. นางสาวสุภาภรณแ อยูเย็น โรงเรียนบานโพธิไ์ทรโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33092. นางอัมไพร บญุประกอบ โรงเรียนบานโพธิไ์ทรโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33093. นางพรพรรณ สวางวงษแ โรงเรียนบานโพนงามเกี้ยงเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33094. นางรัชนี พนัธุแดี โรงเรียนบานโพนงามเกี้ยงเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33095. นางพวงพนัธแ ชาบตุรชิน โรงเรียนบานโพนดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33096. นางอมรรัตนแ ศรีเสน โรงเรียนบานโพนดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33097. นายธนศักด์ิ เวยีงกมล โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33098. นางสมหมาย มีสวสัด์ิ โรงเรียนบานมวงกาชัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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33099. นางสาวสุคนธแ จารุสาร โรงเรียนบานมวงกาชัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33100. นายลําปาง ผายพนัธุแ โรงเรียนบานมวงกาชัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33101. นายวชิิต สรอยแกว โรงเรียนบานมวงกาชัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33102. นางอาภาภรณแ อภยัภกัด์ิ โรงเรียนบานมวงกาซัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33103. นายภมูิศักด์ิ ชายทวปี โรงเรียนบานมวงกาซัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33104. นางนงลักษณแ พฤกษา โรงเรียนบานมวงไข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33105. นายจิตติเดชารักษแ วฒิุเสลา โรงเรียนบานแยประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33106. นางนงลักษณแ ดารังวลั โรงเรียนบานสมผอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33107. นางอุษณียแ เวชกามา โรงเรียนบานสมผอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33108. นายยิ่งยง เอียดบวั โรงเรียนบานสมผอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33109. นายสุใบ เย็นเสมอ โรงเรียนบานสมผอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33110. นายสุรัตนแ เวชกามา โรงเรียนบานสมผอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33111. นางฐาปนียแ ดีสมดู โรงเรียนบานสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33112. นายโกสัย โกษาแสง โรงเรียนบานสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33113. นายสมคิด ทมุจันทรแ โรงเรียนบานสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33114. นายศรศักด์ิ มาสขาว โรงเรียนบานสรางชางไผหนองไรมิตรภาพที่๑๔๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33115. นายอดุลเดช ผิวคําสิงหแ โรงเรียนบานสรางชางไผหนองไรมิตรภาพที่๑๔๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33116. นางประภาศรี ปใ็นทอง โรงเรียนบานสรางมิ่งฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33117. นายมานิต สืบศรี โรงเรียนบานสรางมิ่งฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33118. นางสุมาลี งามสุข โรงเรียนบานสรางมิ่งมิตรภาพที่  ๑๙๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33119. นายนิกร พนัธุแครู โรงเรียนบานสรางมิ่งมิตรภาพที่  ๑๙๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33120. นายสมเกียรติ เนตรแวงศแ โรงเรียนบานสรางมิ่งมิตรภาพที่  ๑๙๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33121. นางละออง เสนหา โรงเรียนบานสองคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33122. นางอภริมยแ ฟุูงจันทรแทกึ โรงเรียนบานสองคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33123. นายสมยศ บญุจันสุนี โรงเรียนบานสามแยกภกูอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33124. นางเพญ็พรรณ หารชัย โรงเรียนบานสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33125. นายจงกล ศรีมันตะ โรงเรียนบานสีสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33126. นายบญุเนาวแ มงคลมะไฟ โรงเรียนบานสุขเกษม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33127. นายสมชาย ศรีตาแสง โรงเรียนบานสุขเกษม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33128. นายสวสัด์ิ จันดี โรงเรียนบานสุขเกษม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33129. นายชิษณุพงศแ แกวหาญ โรงเรียนบานแสนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33130. นายคําภา เวฬุวนารักษแ โรงเรียนบานโสกทาลาดพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33131. นางศิวพร ชนะ โรงเรียนบานโสกน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33132. นายอิศราวธุ คําทอง โรงเรียนบานโสกน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33133. นางหอมหวล สุนทรไชย โรงเรียนบานโสกผักหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33134. นายสบายจิตตแ วงษแศรีแกว โรงเรียนบานโสกผักหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33135. นายอภชิิต สวสัด์ิจิตร โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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33136. นางนันทยิา คัทเนตร โรงเรียนบานหนองไกขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33137. นางประยูร คําสะอาด โรงเรียนบานหนองไกขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33138. นายวทิยา ทรงสกุล โรงเรียนบานหนองไกขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33139. นางนงพร สุวรรณสิงหแ โรงเรียนบานหนองแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33140. นางอุบล ชาลีพทุธาพงศแ โรงเรียนบานหนองแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33141. นายนิยม สุวรรณสิงหแ โรงเรียนบานหนองแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33142. นางฉววีรรณ ปริุสาย โรงเรียนบานหนองแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33143. นายโชติกวฒันแ หมองคํามี โรงเรียนบานหนองแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33144. สิบเอกวฒันา หลักทอง โรงเรียนบานหนองแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33145. นางพชัริกา คําแสน โรงเรียนบานหนองแคนนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33146. นายนิวติั เปรยรัตนแ โรงเรียนบานหนองแคนนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33147. นายนิระพงษแ ชวนอาจ โรงเรียนบานหนองชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33148. นายพงษแเพชร อินออน โรงเรียนบานหนองชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33149. นายวริะ สมสอาด โรงเรียนบานหนองชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33150. นายอรรถวฒิุ เดชศิริ โรงเรียนบานหนองชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33151. นายอมรศักด์ิ ศรีวะรมยแ โรงเรียนบานหนองซงแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33152. นางอนงคแรักษแ พรมบตุร โรงเรียนบานหนองตาไก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33153. นางวรนุช สุทธบิญุ โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33154. นางสาวมะลิวลัยแ ธรรมแท โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33155. นายไสว สุทธบิญุ โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33156. นายวรีะสิทธิ์ แสนส่ิง โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33157. นางนาฏยา วงัคะฮาด โรงเรียนบานหนองบวับาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33158. นายสายยนตแ มูลสาร โรงเรียนบานหนองบวับาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33159. นางบรรจง มิระสิงหแ โรงเรียนบานหนองบงึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33160. นางนิตยา สีทาวงศแ โรงเรียนบานหนองเมืองกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33161. นางสุภาพร ทองศรี โรงเรียนบานหนองเมืองกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33162. นายวสัินตแ ชื่นตา โรงเรียนบานหนองเมืองกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33163. นางกิ่งกมล นาควจันะ โรงเรียนบานหนองยางหวยสะแบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33164. นางอมร นาทองหอ โรงเรียนบานหนองยางหวยสะแบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33165. นายวฒันา นาควจันะ โรงเรียนบานหนองยางหวยสะแบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33166. นายสะอาด ถิระโคตร โรงเรียนบานหนองยางหวยสะแบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33167. นายสุคนธแ หมีคํา โรงเรียนบานหนองยางหวยสะแบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33168. นายวทิยา ภพูลผัน โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33169. นางอรุณรัตนแ ศรีธาตุ โรงเรียนบานหนองลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33170. นางอัญชลี หมวดจุย โรงเรียนบานหนองลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33171. นายสุริยา วงศแชารี โรงเรียนบานหนองลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33172. นางเปรมิกา ธนาคุณ โรงเรียนบานหนองเลิงคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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33173. นางรัตนพร อินทรพานิชยแ โรงเรียนบานหนองเลิงคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33174. นายไชยทวี อารีรักษแ โรงเรียนบานหนองเลิงคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33175. นายสาธติ บญุสอาด โรงเรียนบานหนองเลิงคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33176. นายทองอยู เมรี โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33177. นายโสภณั ศรีไสว โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33178. นางเกษรา กมลอารี โรงเรียนบานหนองสองหองทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33179. นางวารินทรแ ปใญญา โรงเรียนบานหนองสองหองทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33180. นายพรศักด์ิ หลวงสนาม โรงเรียนบานหนองสองหองทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33181. นางวรรณภา จิตรมาศ โรงเรียนบานหนองแสงโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33182. นางวารีวรรณ ผาลิวงศแ โรงเรียนบานหนองแสงโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33183. นางรุงศรี โมระดา โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33184. นายเนรมิต ธามณี โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33185. นางสาวเกษร บญุคํา โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33186. นายสุวชัรแ สีหานาท โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33187. นางนุชนาถ สุราสา โรงเรียนบานหนองเหี่ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33188. นายบญัชา ศรีตาแสง โรงเรียนบานหนองเหี่ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33189. นางยุพา ไชยราช โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33190. นางสาวดวงตา ศรีละโคตร โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33191. นางสาวเอมอร งามสงา โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33192. นายแสงทอง พนัธแเพชร โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33193. นายสมศักด์ิ คชวนิ โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33194. นางเบญจวรรณ สีใสลา โรงเรียนบานหวยแกงหนองศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33195. นางรัชนี แสงสวาง โรงเรียนบานหวยแกงหนองศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33196. นายวจิารณแ เสนหา โรงเรียนบานหวยแกงหนองศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33197. นางสมพร ขอเพงกลาง โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33198. นายประจักร สุริยะศรี โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33199. นางศิริวรรณ กันตะภาค โรงเรียนบานหวยยาง(คุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33200. นายพมิล โสมอินทรแ โรงเรียนบานหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33201. นายพนูศักด์ิ ชื่นตา โรงเรียนบานหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33202. นายอารียแ สิทธหิา โรงเรียนบานหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33203. นางกาญจนา สมจิต โรงเรียนบานหองคลองรองคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33204. นายวรัิตนแชัย คําดี โรงเรียนบานหองคลองรองคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33205. นางดรุณี นามศร โรงเรียนบานหองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33206. นางพนมมา แสงวงศแ โรงเรียนบานหองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33207. นางมาอยู พมิพแสิงหแ โรงเรียนบานหองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33208. นางสุจิรา ประกอบศุข โรงเรียนบานหองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33209. นายวานิช สมจิต โรงเรียนบานหองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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33210. นางเรือนเพช็ร ศรีตาแสง โรงเรียนบานหวังัว  (อุสุภราชวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33211. นายสุนทร พึ่งตน โรงเรียนบานหวังัว  (อุสุภราชวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33212. นางวนิดา แวดลอม โรงเรียนบานหนิส่ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33213. นายไกลกังวล วสิาการ โรงเรียนบานหนิส่ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33214. นายณรงคแ จันทะเลิศ โรงเรียนบานหนิส่ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33215. นายพรประสิทธิ์ ทมุจันทรแ โรงเรียนบานหนิส่ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33216. นางสําอาง กัสนุกา โรงเรียนบานเหลาตําแย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33217. นายวสัินตแ พงษแเจริญ โรงเรียนบานเหลาเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33218. นายสุพล ธงชัย โรงเรียนบานเหลาเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33219. นายประสาท จันทวี โรงเรียนบานเหลาหนัทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33220. นายอดุลยแ ศีรษะภมูิ โรงเรียนบานเหลาหนัทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33221. นายสวาส ดารังวลั โรงเรียนบานเหลาหนัทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33222. นางนิตยา ศิริสืบ โรงเรียนปาุต้ิวรมโพธาภนิันทแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33223. นางประสพดี เข็มจริยา โรงเรียนปาุต้ิวรมโพธาภนิันทแนุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33224. นางเกษรินทรแพร บญุสง โรงเรียนมารียแนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33225. นางสาววารีรัตนแ ถาวร โรงเรียนมารียแนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33226. นายทนงศักด์ิ ถาวร โรงเรียนมารียแนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33227. นางสาวสมาพร พนัธแวไิล โรงเรียนมารียแนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33228. นางทองคํา ศิริมงคลเกษ โรงเรียนอนุบาลกดุชมุพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33229. นางมุกดา บญุไชย โรงเรียนอนุบาลกดุชมุพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33230. นางรําไพ หมุดนอย โรงเรียนอนุบาลกดุชมุพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33231. นายสมดุลยแ บญุไชย โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพฒันา(ศรีวสิารรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33232. นางโฉมเฉลา ระวโิรจนแ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33233. นางทรงศรี หลักคํา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33234. นางบญุโฮม นนทพรหม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33235. นางพรชนก ธบิรูณแบญุ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33236. นางวไิลลักษณแ คํามรรค โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33237. นายศตวรรษ ชนะการ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33238. นายสุพล แดงมณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33239. นายไสว รมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33240. นางอรมัย โพธิต์าด โรงเรียนอนุบาลเลินกทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33241. นางรจนา ภมูิมะลา โรงเรียนอนุบาลสมนึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33242. นายถนอมศักด์ิ ศรีชนะ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีพฒันแอินเตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33243. นางสาวปรมาภรณแ ศรีชนะ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีพพิฒันแอินเตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33244. วาที่รอยตรีหญิงอญัชลี ศรีละโคตร วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีพพิฒันแอินเตอรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33245. นายบญุสนอง พลมาตยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33246. นายบญุสง สีลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
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33247. นายอนุ บญุสูง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33248. วาทีร่อยตรีประมูล จันทรแสวาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

33249. นางนฤมล ลาเตะ โรงเรียนคุรุชนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33250. นางนิภา เมฆสุวรรณ โรงเรียนคุรุชนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33251. นางสาวฮานูนี สมอดียอ โรงเรียนคุรุชนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33252. นางสุวยัน฿ะ ชางเรือ โรงเรียนคุรุชนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33253. นางอุษณียแ ยาโกะ โรงเรียนคุรุชนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33254. นางจริดา เรืองสงคแ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33255. นางจติรดาวรรณแ ประดับเพชรรัตนแ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33256. นางเชาวณียแ สุวรรณมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33257. นางดวงแข วาสนาสมศักด์ิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33258. นางพรรณนี ธรรมประเสริฐ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33259. นางพรรณี ไชยพนัธแ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33260. นางวาริน ประดับเพชรรัตนแ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33261. นางสมฤดี ทองคุปตแ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33262. นางสาวสุฑารัตนแ นิลรัตนแ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33263. นางสุมล พงศแชัยยุทธ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33264. นางเสาวภา คงมั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33265. นางอําไพวรรณ สุวรรณชาตรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33266. นายฉัตรชัย ประแกว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33267. นางสมบรูณแ สุวรรณราช โรงเรียนนิบงพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33268. นางทรายสุวรรณ มะยีดี โรงเรียนบานกรงปนิัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33269. นางมาลินี ดลภาค โรงเรียนบานกรงปนิัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33270. นางเรียมจิตตแ อุเซ็ง โรงเรียนบานกรงปนิัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33271. นางไรนะ วายา โรงเรียนบานกรงปนิัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33272. นางวรรณี หดัเหม โรงเรียนบานกรงปนิัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33273. นางสาวสุวมิล สุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานกรงปนิัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33274. นายอนุสรณแ หดัเหม โรงเรียนบานกรงปนิัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33275. นายอิสแม แมละมะ โรงเรียนบานกาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33276. นางรัชนี อาสาบาโง โรงเรียนบานกาลูปใง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33277. นางอาณีซา เปาะอีแต โรงเรียนบานกาลูปใง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33278. นางล่ัน เทพรัตนแ โรงเรียนบานกาลูปใง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33279. นางบตุรธกิรณแ จุลพล โรงเรียนบานกูวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33280. นางสาปเูราะหแ อาแว โรงเรียนบานกูวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33281. นางสาวสินีนาถ ยาฝาด โรงเรียนบานกูวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33282. นายมะลาวี แวกาจิ โรงเรียนบานกูวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33283. นางฮานันนี มะวงิ โรงเรียนบานเกะรอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
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33284. นางจินตนา วาจาเพชร โรงเรียนบานเกียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33285. นางพจนา สุวรรณนันทแ โรงเรียนบานโกตาบารู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33286. นางพวงสุด เพช็รเรือนทอง โรงเรียนบานโกตาบารู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33287. นางมารีเย฿าะ โสสะ โรงเรียนบานโกตาบารู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33288. นางรัตนแติยา เกปใน โรงเรียนบานโกตาบารู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33289. นางสาวธิดาทิพยแ ชูแกว โรงเรียนบานโกตาบารู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33290. นางสาวเสาวนี ปลูาพาระเปะ โรงเรียนบานโกตาบารู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33291. นายอมาตยแ บยิายีตาเฮ โรงเรียนบานโกตาบารู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33292. นางซีตีรอยานา ลามะทา โรงเรียนบานจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33293. นายวฒิุนันทแ โพหะดา โรงเรียนบานจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33294. นางดรุณี มูบี โรงเรียนบานจาหนัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33295. นางมารีนา นิมุ โรงเรียนบานจาหนัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33296. นางสากีนา เบญญามินทรแ โรงเรียนบานจาหนัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33297. นางภาณี พรหมสุวรรณ โรงเรียนบานจือนือแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33298. นางวชิญานี นิมานนทแ โรงเรียนบานจือนือแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33299. นางวมิล เพชรสุวรรณ โรงเรียนบานจือนือแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33300. นายเดนชัย แววสงา โรงเรียนบานจือนือแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33301. นางสาวแวสะแลฮะ ดาโอ฿ะ โรงเรียนบานเจาะบอืแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33302. นางชาลินี คงชู โรงเรียนบานโฉลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33303. นางรอพอีัส คชสวสัด์ิ โรงเรียนบานโฉลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33304. นางสาววชิราภรณแ แกลวทนงคแ โรงเรียนบานโฉลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33305. นายประยุทธ วฒันกุล โรงเรียนบานโฉลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33306. นางมาวาตี สะมะแอ โรงเรียนบานตนหยี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33307. นางลําแพน พรหมโลก โรงเรียนบานตนหยี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33308. นายวชิัย เพช็รพวง โรงเรียนบานตนหยี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33309. นางภาริตา บวัพงศแชน โรงเรียนบานตลาดลําใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33310. นางฟาซีย฿ะ มะเซ็งบางี โรงเรียนบานตะโละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33311. นางรอตีปใด ยูโซะ โรงเรียนบานตะโละซูแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33312. นายกอเบตร สะมะแอ โรงเรียนบานตะโละซูแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33313. นายสุชาติ สมพงคแ โรงเรียนบานตะโละซูแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33314. นายอานนทแ แววสงา โรงเรียนบานตะโละซูแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33315. นางสาวฮานีบะหแ เจ฿ะเล฿าะ โรงเรียนบานตะโละหะลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33316. นายมะรอนิง บาราเฮง โรงเรียนบานตะโละหะลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33317. นางสมจิต วนัแกว โรงเรียนบานโต฿ะพราน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33318. นางสายใหม หนูดํา โรงเรียนบานโต฿ะพราน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33319. นางสาวรัชดาพร แกวชาฎก โรงเรียนบานโต฿ะพราน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33320. นางขวญัใจ สุขาเขิน โรงเรียนบานทาสาป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
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33321. นางณัฐณิชา บญุปก โรงเรียนบานทาสาป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33322. นางถนอม ทพิาพงศแ โรงเรียนบานทาสาป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33323. นางฮาลีปะหแ บหุงารําไพ โรงเรียนบานทาสาป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33324. นายมาโนช ธรรมเจริญ โรงเรียนบานทาสาป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33325. นางมนฑา อินทมิน โรงเรียนบานทุงเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33326. นางวจิิตรตรา อุศมา โรงเรียนบานทุงเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33327. นายอามีน กะดะแซ โรงเรียนบานทุงเหรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33328. นายดอรอแม มะแซ โรงเรียนบานไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33329. นายประภาส ชอบนิทศันแ โรงเรียนบานไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33330. นางสาวรอมล฿ะ คะแม โรงเรียนบานธานน้ําผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33331. นางสาววไิล บญุไชยสุริยา โรงเรียนบานธานน้ําผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33332. นางสุกัญญา จันทรแแจง โรงเรียนบานนาเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33333. นายทวศัีกด์ิ ผาหอมสุข โรงเรียนบานนาเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33334. นางบงัอร มีเดช โรงเรียนบานนิบงพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33335. นางรอมือละหแ มาจิ โรงเรียนบานนิบงพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33336. นางสาวพรรณี ศิริกุล โรงเรียนบานนิบงพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33337. นางอุษณียแ สุวพชิญแภมูิ โรงเรียนบานนิบงพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33338. นางฮาซานะ มาปะ โรงเรียนบานนิบงพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33339. นายมูหมัมัด มูซอ โรงเรียนบานนิบงพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33340. นายอดุลยแนันทแ เจ฿ะเลาะ โรงเรียนบานนิบงพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33341. นางสาวปยิะมาศ เหงาพงศแ โรงเรียนบานบปาโจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33342. นางจรรยา โต฿ะลูเจ฿ะเต฿ะ โรงเรียนบานบาโงย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33343. นางวราภรณแ เวชโช โรงเรียนบานบาโงย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33344. นายอาคม ทนุวงษแ โรงเรียนบานบาโงย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33345. นางซารีปะ เจะแซ โรงเรียนบานบาตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33346. นางสาวมารีย฿ะ เจะสนิ โรงเรียนบานบาตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33347. นายมะสือกรี หะยีสาและ โรงเรียนบานบาตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33348. นายอัครวฒันแ ภูทบัทมิธนพฒันแ โรงเรียนบานบาตัน(ฟลอยดแรอสอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33349. นางสาวซาปนีะ บวัแกว โรงเรียนบานบอืยอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33350. นางปวณีา ลังสารี โรงเรียนบานบเูกะคละ (บญุชอบ สาครินทรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33351. นางสาวณัฐพชัรแ ล้ีกุลเสฏฐแ โรงเรียนบานบเูกะคละ (บญุชอบ สาครินทรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33352. นางสาวตอเฮเร฿าะ ระสิหนิิ โรงเรียนบานบเูกะจือฆา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33353. นางไสนะ กูเต฿ะ โรงเรียนบานบเูกะจือฆา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33354. นายมะซือดี กรียอ โรงเรียนบานเบญญา (บญัชอบ สาครินทรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33355. นายมิตร คลายฉิม โรงเรียนบานเบญญา (บญัชอบ สาครินทรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33356. นางอุบลรัตนแ เจะกายอ โรงเรียนบานเบญญา(บญุชอบ สาครินทรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33357. นางสาหานิ สาและ โรงเรียนบานเบอเสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑



903

33358. นายประธาน ยามประโคน โรงเรียนบานแบหอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33359. นางนูรนะหแ ฮะตะมะ โรงเรียนบานปาแตรายอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33360. นางซูไฮนี แซะอาหลี โรงเรียนบานปโุรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33361. นางสีวนั ดําแจม โรงเรียนบานปโุรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33362. นางภาวนิี แสงมณี โรงเรียนบานพงยือไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33363. นางสาวจิตตรา จงเทพ โรงเรียนบานพงยือไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33364. นางสาวพรทพิยแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานพงยือไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33365. นางจุรี ศิริสุวรรณแ โรงเรียนบานพรอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33366. นางดรุณี โรจนสุวรรณ โรงเรียนบานพรอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33367. นางเบญจมา กูนา โรงเรียนบานพรอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33368. นางอโณทยั เอี่ยมตระกูล โรงเรียนบานพรอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33369. นายยาการียา ซาฮา โรงเรียนบานพอแม็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33370. นางพชัราภรณแ สะเตาะ โรงเรียนบานไมแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33371. นางอรัณยา แกวซาย โรงเรียนบานไมแกน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33372. นางสุขุมา อนันตเสถ โรงเรียนบานยือโร฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33373. นายอุสมาน ยามา โรงเรียนบานยือโร฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33374. นางซูไรนา เด็ง โรงเรียนบานร้ัวตะวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33375. นางปรีดา เลาะแม โรงเรียนบานร้ัวตะวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33376. นางสาวบงัอร คําภาแกว โรงเรียนบานร้ัวตะวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33377. นางฉลวย สุวรรณเลิศ โรงเรียนบานรามัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33378. นางนาอีด฿ะ อุชะมิ โรงเรียนบานรามัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33379. นางแวนากีเยาะ การีอุมา โรงเรียนบานรามัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33380. นางสาวทศันียแ มุสิกเจริญ โรงเรียนบานรามัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33381. นางสุเนตรา ตะละมะ โรงเรียนบานรามัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33382. นางนฤมล หะรง โรงเรียนบานลิมุด (บญุชอบ สาครินทรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33383. นายอภรัิฐ ขุนยาบี โรงเรียนบานลิมุด(ชุญชอบ สาครินทรแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33384. นางโศรดา มะดีเยาะ โรงเรียนบานลือมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33385. นางสาวซารีนา กาเต฿ะ โรงเรียนบานลือมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33386. นางสาวนินูรฮายาตี อุเซ็ง โรงเรียนบานลือมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33387. นางแอเสาะ บงูอสายู โรงเรียนบานลือมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33388. นายหาษบเูลาะ สาแม โรงเรียนบานลือมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33389. นางอแูมกอืลือซง แมละมะ โรงเรียนบานวงัพญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33390. นางสารีฟะหแ ปเูตะ โรงเรียนบานสะเอะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33391. นางสาวบงัอร บญุสนอง โรงเรียนบานสะเอะใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33392. นายมะรอซี ยามาลอเด็ง โรงเรียนบานสะเอะใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33393. นางสมสุข บณุฑริก โรงเรียนบานอาเหอูโต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33394. นางอาภรณแ พกิุลทอง โรงเรียนบานอาเหอูโต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
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33395. นางอูแมกลือซง อูมา โรงเรียนบานอาเหอูโต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33396. นายสมาน หงะหงอ โรงเรียนบานอาเหอูโต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33397. นางลออ แกวประดิษฐแ โรงเรียนประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33398. นางสาวกมลรัตนแ เพช็รสีขาว โรงเรียนประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33399. นางสุรียแศรี หนูประดิษฐแ โรงเรียนประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33400. นางประชิต กัตะเวที โรงเรียนประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33401. นางวนีา สะอะ โรงเรียนพฒันาบาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33402. นางสาวนูรฮีซัม มะทา โรงเรียนพฒันาบาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33403. นายอิสมะแอ มานะดาแต โรงเรียนพฒันาบาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33404. นางเกษรินทรแ พรหมจรรยแ โรงเรียนวดัชมพสูถิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33405. นางสาวฮับเสาะ โต฿ะปิ โรงเรียนวดัชมพสูถิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33406. นายเจริญ เทงประกิจ โรงเรียนวดัรังสิตาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33407. นายไพโรจนแ หนูแสง โรงเรียนวดัรังสิตาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33408. นางพงษแลดา อันชะนะ โรงเรียนวดัลําพะยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33409. นางอาภรณแ รักดวง โรงเรียนวดัลําพะยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33410. นางพรรณทพิยแ เพชรภกัดี โรงเรียนสลากกินแบงสงเคราะหแ ๑๓๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33411. นางสุนียแ นิลรัตนแ โรงเรียนสลากกินแบงสงเคราะหแ ๑๓๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33412. นางอุไรวรรณ วฒันานิกร โรงเรียนสลากกินแบงสงเคราะหแ ๑๓๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33413. นางนิชา ธรรมสะโร โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33414. นางมารีนี เจะเงาะ โรงเรียนสันติวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33415. นางนิสา เจ฿ะเลาะ โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธพินัธแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33416. นางศศธร ผาทอง โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธพินัธแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33417. นางสาลี เหมหรัิญพงศแ โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธพินัธแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33418. นายอับดุลเล฿าะ อิแอ โรงเรียนสามแยกบานเนียง (สิทธพินัธแอนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33419. นางกัลปนา เดชาติวงคแ ณ อยธุยา โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33420. นางจุติพร ศรีสุวรรณแ โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33421. นางเบญจมาศ โนนะบตุร โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33422. นางไพศิลป สาราลักษณแ โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33423. นางรัฏาภรณแ เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33424. นางศิราณี พูพนัธแ โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33425. นางศิริพร อมรนรชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33426. นางสาวนิภากร เศษศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33427. นางสาวมะลิ ธารานุวงศแ โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33428. นางสาวมะลิวรรณแ จิตกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33429. นางสาวศรุตา คงคืน โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33430. นางสาวอนิวรรณ เทพมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33431. นางสาวอัญชลี จันทร โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
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33432. นางสิริพร ศรนรินทรแ โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33433. นายธวชัชัย พละพงึ โรงเรียนอนุบาลยะลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33434. นายจัตุรงคแ สัสดี สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33435. นางโซเฟยี คลานุรักษแ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33436. นางสาวเนตรนพชิญแ จําปาทองเทศ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
33437. นางจารุวรรณ ไวปรีชา โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33438. นางซากียะหแ แวนะไล โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33439. นางมาลียานา มาลินี โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33440. นางวนิดา วบิลูยแพนัธแ โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33441. นางวญันี เจ฿ะมะสาแล โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33442. นางวนีา แมวาโซะ โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33443. นางสาวชลทภิทัยแ ศรีสง โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33444. นางสาวนาอีมะหแ ปาเสเล฿าะ โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33445. นางสาวสอางคแ วฒันะนุกูล โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33446. นายเจนณรงคแ แกวทอง โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33447. นายมาหามะ สะแลแม โรงเรียนเขื่อนบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33448. นางดรุณี ดะเซ็ง โรงเรียนทาละมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33449. นางรอสือนะ เร็งมา โรงเรียนทาละมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33450. นางสาวนิยานีลา มะแซ โรงเรียนทาละมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33451. นางสาวหสันะหแ เมาะสะ โรงเรียนทาละมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33452. นายอดินันทแ สําเร โรงเรียนทาละมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33453. นายอุสมาน รอยิง โรงเรียนทาละมัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33454. นางสาวพารีด฿ะ วาโด โรงเรียนนิคมสรางตนเองพฒันาภาคใต ๑๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33455. นายอับดุลวาหะ นีระฮิง โรงเรียนนิคมสรางตนเองพฒันาภาคใต ๑๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33456. นางสาวนูรียะหแ มาหะดุง โรงเรียนนิคมสรางตนเองพฒันาภาคใต ๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33457. นางสุภาวดี จินดารัตนแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองพฒันาภาคใต ๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33458. นางปฐมพร ลองเซง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33459. นางฟารีดะหแ หะแว โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33460. นางรอซีดะหแ เจะและ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33461. นางสาวพาตีหม฿ะ สะระอะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33462. นางสาวฟายีย฿ะ หะยีมะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33463. นางสาวแวมีเน฿าะ สาระนะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33464. นางสาวสุจารี คําศิริ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33465. นางสาวอาดีดะหแ หวงับอืซา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33466. นายศักดา จิตรประสิทธิพ์ร โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33467. นางสาวจินตนา คชกาญจนแ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก สรอ. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33468. นางกัณหา ศรีพะเนิน โรงเรียนบานกาโสด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
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33469. นางสาวคอดีเย฿าะ เจ฿ะเมาะ โรงเรียนบานกาโสด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33470. นางสาวซูไบดะหแ อภบิาลแบ โรงเรียนบานกาโสด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33471. นางสาวนิยดา ประยงคุณ โรงเรียนบานกาโสด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33472. นางสาวแวมาเรียม สะอิ โรงเรียนบานกาโสด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33473. นางอิชยา วรีเสน โรงเรียนบานกาโสด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33474. นางเจ฿ะซูรีนา แวหะยี โรงเรียนบานกือลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33475. นางสาวฟรีดา เจ฿ะและ โรงเรียนบานกือลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33476. นางสาวยามีลา ตาแกะ โรงเรียนบานกือลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33477. นายมฮัุมมดัฮุซัยนี บอืราเฮง โรงเรียนบานกือลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33478. นางนฤมล แทนทอง โรงเรียนบานเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33479. นางยูวารีหย฿ะ ยูโซ฿ะ โรงเรียนบานเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33480. นางสถาพร บญุมากชวย โรงเรียนบานเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33481. นางสายสุณียแ พรหมนอย โรงเรียนบานเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33482. นางสาวขวญัใจ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33483. นางสุกัญญา สังขแสวสัด์ิ โรงเรียนบานเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33484. นางแสงระวี เพชรยังคง โรงเรียนบานเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33485. นางอัมรา นกเกตุ โรงเรียนบานเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33486. นายตอเละ รือแม โรงเรียนบานเกล็ดแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33487. นางวรรณา มามะ โรงเรียนบานคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33488. นางสุไวบ฿ะ ดีแลตานา โรงเรียนบานคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33489. นางหสัยานันทแ หมันเหร็น โรงเรียนบานคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33490. นายมะรอยี บากาสะแต โรงเรียนบานคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33491. นายสมบรูณแ รามแกว โรงเรียนบานคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33492. นายสุไลมาน นิยมเจริญ โรงเรียนบานคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33493. นางสาวมุมีนะหแ เจะแมง โรงเรียนบานคีรีลาดพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33494. นางสาวสุพรรษา รักษาษร โรงเรียนบานคีรีลาดพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33495. นายดลรอนี เบญ็หมัด โรงเรียนบานคีรีลาดพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33496. นายอัสอารี ซารีเดะ โรงเรียนบานคีรีลาดพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33497. นางซากีย฿ะ จะปะกียา โรงเรียนบานเจาะตาแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33498. นางซูบายด฿ะ สุวรรณ โรงเรียนบานเจาะตาแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33499. นางสาวธาริตา สุวรรณนิตยแ โรงเรียนบานเจาะตาแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33500. นางโสภา เวชสิทธิ์ โรงเรียนบานเจาะตาแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33501. นางธญัญา ไชยมิกัน โรงเรียนบานเจาะปในตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33502. นางนิตยา กาเต฿ะ โรงเรียนบานเจาะปในตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33503. นางเบญ็จมาศ ธรรมเมธากุล โรงเรียนบานเจาะปในตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33504. นางสาวฮาบดิะ ดอยี โรงเรียนบานเจาะปในตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33505. นางอาตีก฿ะ จะปะกิยา โรงเรียนบานเจาะปในตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
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33506. นายนพดล ไชยมิกัน โรงเรียนบานเจาะปในตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33507. นายสุวฒันแ ธรรมสะโร โรงเรียนบานเจาะปในตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33508. นางนารถฤดี ชอบทําเหมือน โรงเรียนบานเจาะปในตัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33509. นางดวงหทยั ทองไหม โรงเรียนบานฉลองชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33510. นายเจษฎา พรุเพชรแกว โรงเรียนบานฉลองชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33511. นายอับดุลเลาะ สาและ โรงเรียนบานฉลองชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33512. นางสกุลตลา บาโง โรงเรียนบานตะบงิติงงี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33513. นางสาวซาลีหะ แวกาเดรแ โรงเรียนบานตะบงิติงงี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33514. นางสาวนูอาซียะ หะมิดง โรงเรียนบานตะบงิติงงี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33515. นางสาวรอฮานา ใจสุภาพ โรงเรียนบานตะบงิติงงี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33516. นางสุวยับะหแ ปาแว โรงเรียนบานตะบงิติงงี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33517. นายมะมาแซ กาซอ โรงเรียนบานตะบงิติงงี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33518. นางอังคณา แสงทอง โรงเรียนบานตะบงิติงงี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33519. นางสาวสิรภทัร บซุา โรงเรียนบานตันหยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33520. นางสุพรรณี เบน็อับดุลเลาะหแ โรงเรียนบานตันหยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33521. นางเสริมพร อุทยัวรรณ โรงเรียนบานตันหยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33522. นายสมพศิ แกวใจดี โรงเรียนบานตันหยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33523. นางกาญจนา สุขกาย โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33524. นางฐานดาว ใบระหมาน โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33525. นางนิรอซีดะหแ มะ โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33526. นางมารีแย มะแตหะ โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33527. นางรอบยีะหแ มูเซะ โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33528. นางวนัวสิาขแ โต฿ะหาด โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33529. นางสาวมาคอเซาะ สาแล โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33530. นางสาววภิา สุขศรีมล โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33531. นางสาวศิรินุช สินพฒันานุกูล โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33532. นายกามารุสซามัน ดอยี โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33533. นายสุรดาน หะมิดง โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33534. นางศุภลักษณแ จิตสกุลชัยเดช โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33535. นางสําราญ จุงศิริ โรงเรียนบานตาเนาะปเูต฿ะใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33536. นางตวนรอหานา สูเระ โรงเรียนบานเตาปนู (ธนาคารกรุงเทพ ๑๖) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33537. นางสาวตวนมสักะฮ ลอจิ โรงเรียนบานเตาปนู (ธนาคารกรุงเทพ ๑๖) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33538. นางสาวมูรนี โตะตาหยง โรงเรียนบานเตาปนู (ธนาคารกรุงเทพ ๑๖) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33539. นางฮัรตีนิ ซูเดง โรงเรียนบานเตาปนู (ธนาคารกรุงเทพ ๑๖) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33540. นางฮานีซะหแ นิเซ็ง โรงเรียนบานเตาปนู (ธนาคารกรุงเทพ ๑๖) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33541. นายรอมือลี มัสกอตอ โรงเรียนบานเตาปนู (ธนาคารกรุงเทพ ๑๖) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33542. นางนาซีเราะหแ มะนา โรงเรียนบานทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
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33543. นางสาวรินลณี กาเต฿ะ โรงเรียนบานทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33544. นางอาซีเย฿าะ กุนา โรงเรียนบานทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33545. นายมัรวาน ละตานา โรงเรียนบานทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33546. นายสมาย สามะอาลี โรงเรียนบานทรายแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33547. นางสาวซาวญีะ วอลี โรงเรียนบานธารทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33548. นางสาวสากียะหแ หะแว โรงเรียนบานธารทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33549. นางอารีซะฮแ หนิเซ็ง โรงเรียนบานธารทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33550. นายมาหะมะ ขาเดรแ โรงเรียนบานธารทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33551. นายอับดุลฮาเล็ง แนแซ โรงเรียนบานธารทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33552. นางกูรอยฮา ยามิรูเด็ง โรงเรียนบานนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33553. นางรอกีเย฿าะ เจ฿ะมะ โรงเรียนบานนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33554. นางสาวฟติรา สาเล็ง โรงเรียนบานนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33555. นางสาวรอดีเย฿าะ ลีดน โรงเรียนบานนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33556. นางสาวเสาวนี หมะเด็น โรงเรียนบานนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33557. นางสาวอานียะหแ สาแมยาลอ โรงเรียนบานนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33558. นางสาวฮายาตี ทวิาสมาน โรงเรียนบานนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33559. นางสูรียะ อุมา โรงเรียนบานนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33560. นายหวนัเส็น เกษตรกาลามแ โรงเรียนบานนิบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33561. นางนุรอัยลา สุวาหลํา โรงเรียนบานบนันังดามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33562. นางรอสนะหแ อุเส็น โรงเรียนบานบนันังดามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33563. นางรุสนา อาแด โรงเรียนบานบนันังดามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33564. นางวจิิตรา โอชาอัมพวนั โรงเรียนบานบนันังดามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33565. นางสาวมาดีนา นือเร็ง โรงเรียนบานบนันังดามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33566. นางสาวสายพณิ ขวญัทองยิ้ม โรงเรียนบานบนันังดามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33567. นางสาวอาซีซะ ลือแบเต฿ะ โรงเรียนบานบนันังดามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33568. นางอัญชลี ถิ่นนา โรงเรียนบานบนันังดามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33569. นายเสกสรรคแ เหย็บหมัด โรงเรียนบานบนันังดามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33570. นางพรูวรีา มะแตฮะ โรงเรียนบานบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33571. นางมายีดะ ซารีเดะ โรงเรียนบานบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33572. นางรอฮานา เรืองรักษแ โรงเรียนบานบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33573. นางสาวซูเฟยี ลอเด็ง โรงเรียนบานบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33574. นางสาวดามีละ หนูผุด โรงเรียนบานบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33575. นางสาวรอฮานี นาคอ โรงเรียนบานบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33576. นางฮัสนะ จือนารง โรงเรียนบานบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33577. นายนิวรวฒันแ สาเมาะ โรงเรียนบานบางลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33578. นางฆอรีเยาะ ตูหวี โรงเรียนบานบาโงยซิแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33579. นางจันทนา แสนสุข โรงเรียนบานบาโงยซิแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
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33580. นางวนิดา มะซง โรงเรียนบานบาโงยซิแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33581. นางสาวกุญจนาฎ พศิาลวชัรินทรแ โรงเรียนบานบาโงยซิแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33582. นางสาวจรัสศรี เจริญผล โรงเรียนบานบาโงยซิแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33583. นางสาวดาลีณียแ กาเจ โรงเรียนบานบาโงยซิแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33584. นางอัลจนา กูดือราแม โรงเรียนบานบาโงยซิแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33585. นางอาซีซะหแ มะแซ โรงเรียนบานบาโงยซิแน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33586. นางตอยเราะหแ มะแซ โรงเรียนบานบาจุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33587. นางเบญจพร คําวุน โรงเรียนบานบาจุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33588. นางผุสดี มีแกว โรงเรียนบานบาจุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33589. นางมาริษา แจกอหม฿ะ โรงเรียนบานบาจุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33590. นางสาวไซอีน฿ะ ดาราแม โรงเรียนบานบาจุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33591. นางสาวนิฮาซานะหแ ดาราแม โรงเรียนบานบาจุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33592. นางรอหานิง เบญ็หมัด โรงเรียนบานบาเจาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33593. นางสาวการีหม฿ะ มะแตหะ โรงเรียนบานบาเจาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33594. นางสาวรอมือละหแ อาลีมามะ โรงเรียนบานบาเจาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33595. นางสาวสุธดิา สะแลแม โรงเรียนบานบาเจาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33596. นายเดมะ มางัน โรงเรียนบานบาเจาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33597. นายอาหามะ ยูโซะ โรงเรียนบานบาเจาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33598. นางตอลฮ฿ะ นือเรง โรงเรียนบานบายอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33599. นางนูรีดาหแ อาเย฿าะ โรงเรียนบานบายอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33600. นางซารีฟะ สาแน โรงเรียนบานบาละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33601. นางนัฐวดี ทองใบเพช็ร โรงเรียนบานบาละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33602. นางสาวจริญา สังขแเพช็รแ โรงเรียนบานบาละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33603. นางสาวตวนนสุรา สูเระ โรงเรียนบานบาละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33604. นางสาวภทัทยิา บญุมาก โรงเรียนบานบาละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33605. นางสาวศิริภา ไชยนุย โรงเรียนบานบาละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33606. นายปริญญา พชัณี โรงเรียนบานบาละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33607. นายสงา คงชวย โรงเรียนบานบาละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33608. วาทีร่อยตรีหญิงอริษา รักลวน โรงเรียนบานบาละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33609. นางฟาติมา จินตรา โรงเรียนบานบเูก฿ะฆลูโฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33610. นางมัสตูรา ติหมุนนิ โรงเรียนบานบเูก฿ะฆลูโฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33611. นางไมมูเนาะหแ บาซอ โรงเรียนบานบเูก฿ะฆลูโฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33612. นางยารีนา บาฮี โรงเรียนบานบเูก฿ะฆลูโฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33613. นางยารีเยาะ สือรี โรงเรียนบานบเูก฿ะฆลูโฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33614. นายมาหามะ สาบา โรงเรียนบานบเูก฿ะฆลูโฆ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33615. นางกิติญา เวชพนัธแ โรงเรียนบานปาแดรู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33616. นางจารวี อาหมาน โรงเรียนบานปาแดรู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
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33617. นางนิตยา ไชยมิกัน โรงเรียนบานปาแดรู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33618. นางสาวปานีดา เกษตกาลา โรงเรียนบานปาแดรู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33619. นางอามีเน฿าะ อาแด โรงเรียนบานปาแดรู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33620. นายอับดุลรอมัน สูแว โรงเรียนบานปาแดรู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33621. นางกฤติกา ชองชะนิล โรงเรียนบานปาุหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33622. นางเกศินี วชัระนิมิต โรงเรียนบานปาุหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33623. นางวริิยา เวาะเกะ โรงเรียนบานปาุหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33624. นางสาวกิตติมา อภบิาลแบ โรงเรียนบานปาุหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33625. นางสุชนา งามวรรณากร โรงเรียนบานปาุหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33626. นายธญัญา ทองเจริญ โรงเรียนบานปาุหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33627. นายมะเซ็ง ดอกา โรงเรียนบานปาุหวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33628. นางกาญจนาภรณแ มาโสภา โรงเรียนบานพงกูแว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33629. นางจันทรแจิรา เพชรริน โรงเรียนบานพงกูแว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33630. นายเทพรัตนแ ดาวเรือง โรงเรียนบานพงกูแว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33631. นางคอลีเยาะ ยะมณี โรงเรียนบานยะหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33632. นางซัยตง แวเตะ โรงเรียนบานยะหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33633. นางไพรินทรแ กาญจนพรหม โรงเรียนบานยะหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33634. นางสาวติรี จันทรแมณี โรงเรียนบานยะหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33635. นางสุพชิฌายแ ดํารงกูล โรงเรียนบานยะหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33636. นางซากียะหแ เลาะสุโลง โรงเรียนบานยือนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33637. นางทพิวรรณ จันทวงศแ โรงเรียนบานยือนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33638. นางสาวคอดีเยาะ หามะ โรงเรียนบานยือนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33639. นางสาวจุไรรัตนแ เพชรภกัดี โรงเรียนบานยือนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33640. นางสาวฮาลีเมาะ แวมะดิง โรงเรียนบานยือนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33641. นายอิบรอเฮง ดอเลาะ โรงเรียนบานยือนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33642. นางสาวไพลิน สายแกว โรงเรียนบานรัตนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33643. นายบดินทรแ ดือราฮิง โรงเรียนบานรัตนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33644. นายแวบอืราเฮง แวบราเฮง โรงเรียนบานรัตนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33645. นางโฉมศรี คงอิน โรงเรียนบานรานอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33646. นางนือรียะ กามา โรงเรียนบานรานอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33647. นางสาวสรัลรัตนแ ชูแกว โรงเรียนบานรานอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33648. นายอนุชิต อกนิษฐแ โรงเรียนบานรานอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33649. นางจิตรา เลิศมนัสชัย โรงเรียนบานละแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33650. นางรพพีรรณ นวลจันทรแ โรงเรียนบานละแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33651. นางรัตนา สุขขวญั โรงเรียนบานละแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33652. นายมักตา จะปะกียา โรงเรียนบานละแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33653. นายอุสมาน ปะจู โรงเรียนบานละแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
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33654. วาที่รอยโทมะรอซาดี กะมูนิง โรงเรียนบานละแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33655. นางนัฏฐินันทแ รักษแแกว โรงเรียนบานลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33656. นางมารีเยาะ บาสอ โรงเรียนบานลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33657. นางสาวซอลลัย อาหวงั โรงเรียนบานลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33658. นางสาวมารียา โตะลากอ โรงเรียนบานลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33659. นางสาวรุสตา ปาแนแจกะ โรงเรียนบานลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33660. นางสาววารุณี ลาเตะ โรงเรียนบานลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33661. นางสาวฮามีด฿ะ เจะมะ โรงเรียนบานลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33662. นายมะซอบรี อุเซ็งบาราแฮ โรงเรียนบานลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33663. นายสุกรี ดอเลาะ โรงเรียนบานลากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33664. นางกัซฟานี นือเร็ง โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33665. นางนาปซี฿ะ กาเร็ง โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33666. นางโนรีซัน คาเร็ง โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33667. นางประไพ อักษรกูล โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33668. นางรัศมี สีตีเล฿าะ โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33669. นางสาวลาตีปะฺ กาเดรแ โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33670. นางอมร สุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33671. นายดิง ซาและ โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33672. นายบหูมัด สลํา โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33673. นายมูฮามะดารี ปโูร฿ะ โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33674. นายยูสบ ดีนทอง โรงเรียนบานลาแล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33675. นางสาลีน฿ะ มิงซู โรงเรียนบานลีตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33676. นางสาววรรณี รอดเสน โรงเรียนบานลีตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33677. นางสาวนูไฮมะหแ เจ฿ะแว โรงเรียนบานลือเน็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33678. นายณรงคแ เฉิดฉิ้ม โรงเรียนบานลือเน็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33679. นายอิสมาแอ เจ฿ะอีแต โรงเรียนบานลือเน็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33680. นายอุสมาน ดายอ โรงเรียนบานลือเน็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33681. นางเจ฿ะรอฆาย฿ะ อะโรม โรงเรียนบานลูโบ฿ะปในยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33682. นางศิรารัตนแ บญุฤทธิ์ โรงเรียนบานลูโบ฿ะปในยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33683. นางหสันี สลํา โรงเรียนบานลูโบ฿ะปในยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33684. นางแอเสาะ ลีปะ โรงเรียนบานลูโบ฿ะปในยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33685. นายมะสุกรี ลีปะ โรงเรียนบานลูโบ฿ะปในยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33686. นายมูฮําหมัดบูคอรี มะแอ โรงเรียนบานลูโบ฿ะปในยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33687. นายอับดุลตาเละ ปายา โรงเรียนบานลูโบ฿ะปในยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33688. นายอับดุลรอนี ไชยมิกัน โรงเรียนบานลูโบ฿ะปในยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33689. นางราหานิง อาแว โรงเรียนบานวงัสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33690. นางสาวทรัยนุง มะเด็ง โรงเรียนบานวงัสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
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33691. นางสาวพาซีเย฿าะ ยูโซะ โรงเรียนบานวงัสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33692. นายนครินทรแ โตะเยาะ โรงเรียนบานวงัสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33693. นายอาซิ เพญ็รดา โรงเรียนบานวงัสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33694. นายมะซามัน การี โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33695. นางซารีนา เจ฿ะเต฿ะ โรงเรียนบานสันติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33696. นางรุสนี ปลูา โรงเรียนบานสันติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33697. นางสาวพณณกร ราชแกว โรงเรียนบานสันติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33698. นางสาวมารีญา เจ฿ะแม โรงเรียนบานสันติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33699. นางสีตีปาตีเมาะ สะโต โรงเรียนบานสันติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33700. นางจินดาพนัธแ กสิวฒิุ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33701. นางซาบเีราะ อาลีมามะ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33702. นางยาวารี กอเดรแ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33703. นางยูไวดะหแ เจะมะ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33704. นางรอมีด฿ะ แฮะ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33705. นางสมจิตร ศรีตุลาการ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33706. นางสาวสุรัยดา สูหลง โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33707. นายดํารงพล แหทอง โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33708. นายยูโซ฿ะ แซโงะ โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33709. นายอดิลันทแ โต฿ะอีแม โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33710. นายอุสมาน ดือราเซะมิง โรงเรียนบานหลักเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33711. นางคอรีม฿ะ เจะอีซอ โรงเรียนราษฎรแอุทศิ (ปแูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33712. นางภาวดี ชูแกว โรงเรียนราษฎรแอุทศิ (ปแูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33713. นางสาวซูใบด฿ะ สาร฿ะ โรงเรียนราษฎรแอุทศิ (ปแูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33714. นางสาวภทัรนรินทรแ โรจนแศิริตระกูล โรงเรียนราษฎรแอุทศิ (ปแูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33715. นางสาวอัยดา เจ฿ะแวสุหลง โรงเรียนราษฎรแอุทศิ (ปแูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33716. นางอาภรณแ พรมวจิิตรแ โรงเรียนราษฎรแอุทศิ (ปแูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33717. นายอรุณ พรหมมุณี โรงเรียนราษฎรแอุทศิ (ปแูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33718. นายอัมพร เพชรโชติ โรงเรียนราษฎรแอุทศิ (ปแูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33719. นายธนาวฒันแ คําราช สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33720. นายฮาซัน เบญ็ลาเซ็ง สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๒
33721. นางซัลมา บณัฑูรอัมพา โรงเรียนคอยรียะหแวทิยามูลนิธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33722. นางนัยนา เจริญวฒันวโิรจนแ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33723. นางสาวภทัรนันทแ ปใญญาเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33724. นางสาวสุวรรณี หอมฟุูง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33725. นายมณเฑียร บวัอินทรแ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33726. นางสาวถนอม โนนะบตุร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๔ (บานบอน้ํารอน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33727. นายเจริญศักด์ิ โรจนรักษาวงศแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๔ (บานบอน้ํารอน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
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33728. นางสาววภิาวดี แขน้ําแกว โรงเรียนนิคมสรางตนเองธารโต ๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33729. นางสาวอีมาน สาหาด โรงเรียนนิคมสรางตนเองธารโต ๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33730. นางธนสิริ เอนกรัตนแ โรงเรียนบานดานสันติราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33731. นางสริตา แซหลี โรงเรียนบานดานสันติราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33732. นางเสวยีน แววเพช็ร โรงเรียนบานดานสันติราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33733. นางจิตมยุรี หมัดชูดชู โรงเรียนบานโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33734. นางวรรณา ธนาวฒิุ โรงเรียนบานโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33735. นางสากีนา ดอเลาะ โรงเรียนบานโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33736. นางสาวนาฏยา ซียง โรงเรียนบานโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33737. นางสาวอมัไพวรรณ พรหมบงัเกิด โรงเรียนบานโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33738. นางสาวอุไรวรรณ สุขสังขแ โรงเรียนบานโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33739. นางสุพตัรา ทองพลู โรงเรียนบานธารน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33740. นางสาวกนกกร ต่ันเผาพงษแ โรงเรียนบานธารน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33741. นางสาวนาอีมัน ตาเย฿ะ โรงเรียนบานธารน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33742. นายอดุลยแ สะมาแอ โรงเรียนบานธารน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33743. นางสาวซอฝีด฿ะ สะอา โรงเรียนบานนิคมสรางตนเองธารโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33744. นางอนงคแ นอยโพธิไ์พร โรงเรียนบานนิคมสรางตนเองธารโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33745. นางสาวเหมวดี ไชยฤทธิ์ โรงเรียนบานบาแตตูแง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33746. นางสาวกชวรรณ สอนคูณ โรงเรียนบานปะเด็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33747. นายมะซอเร ปลูา โรงเรียนบานเยาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33748. นางคายรียานี บอืแน โรงเรียนบานราโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33749. นางวรรณี อุนนุช โรงเรียนบานราโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33750. นางสุมาลี ลีม฿ะ โรงเรียนบานราโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33751. นางสาวโสพสิ หอมรส โรงเรียนบานวงัใหม(ประชาอุทศิ๒๕๑๙) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33752. นางจินดารัตนแ แกวสุวรรณแ โรงเรียนบานอัยเยอรแเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33753. นางชลิดา สุทธพินัธแ โรงเรียนบานอัยเยอรแเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33754. นางมารียะหแ แลคอ โรงเรียนบานอัยเยอรแเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33755. นางสาววรรณลดา เกตุแสง โรงเรียนบานอัยเยอรแเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33756. นางสาวศศิกานตแ พวงแกว โรงเรียนบานอัยเยอรแเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33757. นางสาวสุวภทัร สุวรรณ โรงเรียนบานอัยเยอรแเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33758. นางสาวโสภาพรรณ สิทธาชีวานนทแ โรงเรียนบานอัยเยอรแเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33759. นางสาวอนงนาฏ ธรรมใจ โรงเรียนบานอัยเยอรแเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33760. นายจําลอง จันทรโชติ โรงเรียนบานอัยเยอรแเวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33761. นางอรทยั ชูชาติ โรงเรียนวชิรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33762. นางประภา แกวลวนสม โรงเรียนแหร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33763. นางสาวสุวณิา ชูออน โรงเรียนแหร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33764. นางชอผกา พวงมาเทศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
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33765. นางเยาวแ สาโร โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33766. นางศิวพร ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33767. นายชาตรี การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33768. นางสุภาพร จันทรัตนแ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33769. นายวชัระ จันทรัตนแ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๓
33770. นางจันทรแเพญ็ จตุเทน โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33771. นางฐิติยา ภเูดช โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33772. นางปติิ ยิ่งกําแหง โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33773. นางวไิลลักษณแ โคตรโยธา โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33774. นางสาวจิรายุส เสนปอภาร โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33775. นางสุจิตราภรณแ เอียการนา โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33776. นายนิติธารณแ บบุผาเดช โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33777. นายประสิทธิ์ ลีนวภิาต โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33778. นายรัฐภมูิ เขวาลําธาร โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33779. นายสิทธชิัย โคตรโยธา โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวลัยแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33780. นางกุลมณี นะวาระ โรงเรียนจตุรพกัพมิาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33781. นางจันทรแเพญ็ หมายมุง โรงเรียนจตุรพกัพมิาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33782. นางชูจิต วรเชษฐแ โรงเรียนจตุรพกัพมิาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33783. นางศุภลักษณแ มะรังศรี โรงเรียนจตุรพกัพมิาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33784. นางสุปรียา จอมคําสิงหแ โรงเรียนจตุรพกัพมิาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33785. นางนภาวรรณ สุทธโิสกเชือก โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33786. นางสัจจา สุโนภกัด์ิ โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33787. นางสายใจ สิงหแเสนา โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33788. นางสาวไกรวลัยแ ชิณหงสแ โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33789. นางสาวเจือจันทนแ หงสแจุมพล โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33790. นางสุเพศ อรุณดี โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33791. นายสุพจนแ บญุเหล่ียม โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33792. นางพสิมัย กมุดรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานยางกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33793. นางมยุรี สายรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานยางกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33794. นางวจิิตร เฉลิมแสน โรงเรียนชุมชนบานยางกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33795. นายถวลิ กมุดรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานยางกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33796. นางดอกไม สินธชุาติ โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33797. นางนิตติยาภรณแ นันทรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33798. นางศรีสวรรคแ ทพิยแสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33799. นางสมปอง เฉลิมแสน โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33800. นางสุวจี เฉวยีงวาศ โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33801. นายชัชวาล จตุรพร โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑
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33802. นายปรีชา พระแทน โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33803. นายพณมศิลป พนัสลาบขวา โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33804. นายวรีะ เฉวยีงวาศ โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33805. นายอัครพงศแ ไวยเวช โรงเรียนชุมชนบานสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33806. นางละมัย ลํ้าเลิศ โรงเรียนชุมชนบานเหลาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33807. นางสาวเอมอร แสนยะมูล โรงเรียนชุมชนบานเหลาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33808. นางอัญวณีแ ถินคําเชิด โรงเรียนชุมชนบานเหลาลอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33809. นางวลิาวรรณ พมิพแสอน โรงเรียนชุมชนบารโคกลาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33810. นางพรรณนภา บรรเทากุล โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรคแ (ธรรมศาสตรแรอยเอ็ด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33811. นางพทัรามาศ ทณิบตุร โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรคแ (ธรรมศาสตรแรอยเอ็ด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33812. นางพนูศิริ อุปาจันโท โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33813. นางเพลินจิตร เสาสมภพ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33814. นางสุรินธร ซอนกล่ิน โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33815. นางนิสากร อนารัตรแ โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33816. นางภาวนา นันสถิตยแ โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33817. นางราตรี อามาตยแมุลตรี โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33818. นางรุงลาวลัยแ เดิมทํารัมยแ โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33819. นางววิรรณพร ราชธา โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33820. นางวรีะยา บตุรมะลา โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33821. นางสาวศศิธร เวยีงอินทรแ โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33822. นายไชยวฒันแ ประชุมวรรณ โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33823. นายประญัติ บตุรมะลา โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33824. นายสวาท จันทรแหนองหวา โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33825. นายสวสัด์ิ ระวาดชัย โรงเรียนดินดําบวัรองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33826. นายชูศักด์ิ ไชยบญุ โรงเรียนไตรคามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33827. นางวณีา ยิ่งยง โรงเรียนทรายทองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33828. นางจิระพร จึงวานิช โรงเรียนทาโพธิผั์กกามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33829. นางปณิดา พบิลูยแ โรงเรียนทาโพธิผั์กกามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33830. นางพยอม หรุนทะเล โรงเรียนทาโพธิผั์กกามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33831. นางพลิาวลัยแ ฉ่ํามณี โรงเรียนทาโพธิผั์กกามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33832. นายบญุถม สุมมาตยแ โรงเรียนทาโพธิผั์กกามวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33833. นางกรวกิาหแ สยามา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๐๑  เฉลิมพระเกรียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33834. นางบานเย็น แสนหวัชาง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๐๑  เฉลิมพระเกรียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33835. นายธรีะพนัธุแ จีระสมบติั โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๐๑  เฉลิมพระเกรียรติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33836. นางจิตรลดา เหลาดี โรงเรียนธรรมจารีนอวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33837. นางโสภา ศรีนาคา โรงเรียนนาคําเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33838. นายวศิิษฐแ แสงงาม โรงเรียนโนนเชียงหาดหนองแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑
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33839. นางไพรวลัยแ จันทลา โรงเรียนโนนสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33840. นางสาวกรีน ผุยปโุรย โรงเรียนโนนสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33841. นายสมจิตร โสภาอุทก โรงเรียนโนนสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33842. นายสุวทิยแ แนวจําปา โรงเรียนโนนสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33843. นางมัณทนา เสียงเลิศ โรงเรียนบานกลวยวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33844. นางเวยีงพศิ คําสุทธี โรงเรียนบานกลวยวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33845. นางสุธาสินี จังหวดักลาง โรงเรียนบานกลวยวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33846. นายศรีศักด์ิ ยุทธไกร โรงเรียนบานกลวยวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33847. นายทองรัตนแ เพยีรสราง โรงเรียนบานกอกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33848. นางสุภาภรณแ นรบนิ โรงเรียนบานเกษมสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33849. นายบญุศรี พละพนัธแ โรงเรียนบานเกษมสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33850. นางปนัดดา นิตยารส โรงเรียนบานไกปาุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33851. นายอดิพงษแ แฝงสะโด โรงเรียนบานไกปาุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33852. นางสมปอง เหริเมฆ โรงเรียนบานขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33853. นายกมล จอมทอง โรงเรียนบานขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33854. นายอรุณ ทพิยโสต โรงเรียนบานขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33855. นางจุฬาภรณแ ธรรมประเสริฐ โรงเรียนบานขุมดินสวางประชานกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33856. นางนวนจันทรแ หงษแสิงหแ โรงเรียนบานเขวาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33857. นางวรรณี ไชยมีสุข โรงเรียนบานเขวาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33858. นางอรุณรัตนแ ศรสุทธิ์ โรงเรียนบานเขวาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33859. นายเพชรรุง รถทอง โรงเรียนบานเขวาทุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33860. นางเทวญั ฤทธแิสง โรงเรียนบานเขือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33861. นางนิภาพรรณ จันทะชํานิ โรงเรียนบานเขือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33862. นายพนิิจ ฤทธแิสง โรงเรียนบานเขือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33863. นายสมร จันทะชํานิ โรงเรียนบานเขือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33864. นายทวี ไตรทพิยแ โรงเรียนบานคอกุดจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33865. นายวรีะพงศแ พชืสิงหแ โรงเรียนบานคอกุดจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33866. นายเสรี จันทราคา โรงเรียนบานคอกุดจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33867. นายจักรี เผาภธูร โรงเรียนบานคอกุดจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33868. นางรจนา ธานี โรงเรียนบานคานหักโนนใหญ(ศิริเกตุประชาวทิยแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33869. นางสุภาพ รัดสีสม โรงเรียนบานคานหักโนนใหญ(ศิริเกตุประชาวทิยแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33870. นางสัมพนัธแ บญุเหล่ียม โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33871. นางอมรา ชิณวธุ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33872. นางบวัลอง เพง็พพิาท โรงเรียนบานง้ิว(คุรูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33873. นางบวัลอย ทพิอาจ โรงเรียนบานง้ิว(คุรูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33874. นางพยอมยงคแ อาษาศึก โรงเรียนบานง้ิว(คุรูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33875. นายณรงคแ คชวนิ โรงเรียนบานง้ิว(คุรูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑
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33876. นายประจวบ ศรีบญุเรือง โรงเรียนบานง้ิว(คุรูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33877. นายวนิช ถิ่นแสนดี โรงเรียนบานง้ิว(คุรูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33878. นางโฉมเฉลา หงษแทะนี โรงเรียนบานจั่นหนองทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33879. นางบวั มูลมณี โรงเรียนบานจั่นหนองทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33880. นายเตียงคํา ทวนิันทแ โรงเรียนบานจั่นหนองทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33881. นายเพิ่มพลู วนิทะไชยแ โรงเรียนบานจั่นหนองทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33882. นางปยิะนุช นอมระวี โรงเรียนบานแจงโคกลามแจงขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33883. นางสุรางคแศรี แสงงาม โรงเรียนบานแจงโคกลามแจงขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33884. นายนิวติั สุขยิ่ง โรงเรียนบานแจงโคกลามแจงขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33885. นางทองใบ กองพธิี โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33886. นางศุภกัญญา ผาลา โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33887. นางสุภาพร อินเพน โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33888. นางหนูเพยีง ภาระบาล โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33889. นายนรินทรแ ศักด์ิคําดวง โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33890. นางวชัรี พมิพแวชิัย โรงเรียนบานดงแดงหนองเพยีขันธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33891. นายวทิยา ปติะบรูณแ โรงเรียนบานดงแดงหนองเพยีขันธแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33892. นางธนภคัร สารทนงคแ โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33893. นางเพยีรจิต เพช็รทอง โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33894. นายถาวร ชมภบูตุร โรงเรียนบานดงบานนาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33895. นางวไิลวรรณ รวมรส โรงเรียนบานดงยางโคกพลิา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33896. นางสุนัดดา ทณัทะรักษแ โรงเรียนบานดงยางโคกพลิา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33897. นางระพพีรรณ พลเยี่ยม โรงเรียนบานดงสวองหนองสูบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33898. นางสาวศุภกาญจนแ คามบศุยแ โรงเรียนบานดอนแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33899. นางมาลา กานจักร โรงเรียนบานดอนแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33900. นางกฤติมา พนัธภบิาล โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33901. นางเกษร สุมมาตยแ โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33902. นางดุษฎี ทองเพชร โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33903. นางรุจยา โสดก โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33904. นางสาวลําดวน ราตรีสุข โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33905. นายกําจัด พนัธภบิาล โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33906. นายประสันตแ จตุเทน โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33907. นายพนมสินธแ ผลาพรม โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33908. นายลือชัย ศรีหาคลัง โรงเรียนบานดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33909. นางศรีลา วรวงคแ โรงเรียนบานดอนวเิวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33910. นายสุรางคแ โถทอง โรงเรียนบานดอนวเิวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33911. นางจําเนียร วโิรจนแจรัส โรงเรียนบานดอนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33912. นางศรีกุล คําภกัดี โรงเรียนบานดอนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑
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33913. นางสุมาลี ปใกการะนา โรงเรียนบานดอนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33914. นายสมบติั ไชยพมิพา โรงเรียนบานดอนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33915. นายเสนอ แกวนาคูณ โรงเรียนบานดอนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33916. นางสมมาศ ชุมสิงหแ โรงเรียนบานดูนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33917. นางขวญัจิรา สามงามแสน โรงเรียนบานแดงโนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33918. นางวนิดา ไชยมี โรงเรียนบานแดงโนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33919. นางสาวนารี ชมภวูเิศษ โรงเรียนบานแดงโนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33920. นางพรทพิยแ ไคนุนสิงหแ โรงเรียนบานตรีคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33921. นางอรพนิ ขุราษี โรงเรียนบานตรีคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33922. นายถวลิ ไคนุนสิงหแ โรงเรียนบานตรีคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33923. นายทองแดง สุมมาตยแ โรงเรียนบานตรีคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33924. นางอิทยิา สีดอกไม โรงเรียนบานตาอุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33925. นางบญุยพรรณ อนันเอื้อ โรงเรียนบานธวชับรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33926. นางเยาวรัตนแ ศรีวฒันา โรงเรียนบานธวชับรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33927. นางรัชนีบลูยแ มุขพรหม โรงเรียนบานธวชับรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33928. นางสองสี จอมทอง โรงเรียนบานธวชับรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33929. นางสุจิตรา แวนทองคํา โรงเรียนบานธวชับรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33930. นางสุธาสินี ศรีทองแดง โรงเรียนบานธวชับรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33931. นางสุรางคแ ศรีวฒันา โรงเรียนบานธวชับรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33932. นางสาวกาญจนาวดี เหริเมฆ โรงเรียนบานนางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33933. นางวารุณียแ วรนาม โรงเรียนบานน้ําใสเทยีมแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33934. นางสุรัตนแ พลูเพิ่ม โรงเรียนบานน้ําใสเทยีมแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33935. นายกิตติ นนทแชนะ โรงเรียนบานน้ําใสเทยีมแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33936. นายบญุจันทรแ ปอูงขวาเลา โรงเรียนบานน้ําใสเทยีมแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33937. นายประหยัด สุวนัตถแ โรงเรียนบานน้ําใสเทยีมแข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33938. นางกําไล เวยีงสิมา โรงเรียนบานนิเวศนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33939. นางนพวรรณ วชิราภวิธันแ โรงเรียนบานนิเวศนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33940. นางมัทรี มวงมนตรี โรงเรียนบานนิเวศนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33941. นางสุนันทแ ชินกร โรงเรียนบานนิเวศนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33942. นายฉันทชิยแ ศรีวฒันานนทแ โรงเรียนบานนิเวศนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33943. นายธนิต ดารากานตง โรงเรียนบานนิเวศนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33944. นายสมนึก ภมูิประเสริฐ โรงเรียนบานโนนขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33945. นางนิออน โพธปิระสิทธิ์ โรงเรียนบานโนนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33946. นายไพรวลัยแ สมภงูา โรงเรียนบานบุงคาแกงขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33947. นายสนิท รุงวสัิย โรงเรียนบานบุงคาแกงขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33948. นางจิราพร ปวงสุข โรงเรียนบานปาุนหนองออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33949. นางทองหลาง จันทรแนี โรงเรียนบานปาุนหนองออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑



919

33950. นางวรัชยา สมประเสริฐศรี โรงเรียนบานปาุนหนองออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33951. นายวศิิษฐแ ผานาค โรงเรียนบานปาุแหนหนองไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33952. วาที่รอยตรีจักรวัฒนแ พนัสลาบขวา โรงเรียนบานเปลือยตาลคุรุวทิยาประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33953. นายประพงษแ แสงสัตยแ โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33954. นางวไิลลักษณแ นาสมรูป โรงเรียนบานพลับพลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33955. นายศาธรณแ โสภาพล โรงเรียนบานพลับพลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33956. นายอัษฎาวธุ ชํานาญเชื้อ โรงเรียนบานพลับพลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33957. นางประภากร ลิไธสง โรงเรียนบานแพก็ทาบวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33958. นางมะลิวลัยแ แรมฤทธิ์ โรงเรียนบานแพก็ทาบวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33959. นางสุธดิา สุริหาร โรงเรียนบานโพนทอง(สญชัยประชาเวทยแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33960. นางสุดตา หลามูลซา โรงเรียนบานมะยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33961. นางสุธดิา รถทอง โรงเรียนบานมะยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33962. นายปใญญา ลาสอน โรงเรียนบานมะยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33963. นายวฒิุพงษแ มุสิกพนัธแ โรงเรียนบานมะยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33964. นางบญุศรี เสาวคนธแ โรงเรียนบานมะอึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33965. นางสุดาจิต ปาูนภมูิ โรงเรียนบานมะอึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33966. นางสุภาวดี พรรณศรี โรงเรียนบานมะอึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33967. นายสมพงษแ ขุราษี โรงเรียนบานมะอึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33968. นายสมศักด์ิ บญุภา โรงเรียนบานมะอึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33969. นายวชัระ ปาูนภมูิ โรงเรียนบานมะอึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33970. นางวภิาภรณแ โทพล โรงเรียนบานมีชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33971. นางคํากลอง เภสัชชา โรงเรียนบานเมืองทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33972. นายประวทิยแ ปรุณะ โรงเรียนบานเมืองทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33973. นางปรีชญา โคตพงคแ โรงเรียนบานเมืองทอง (วรีะประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33974. นางผองฤดี นาโสก โรงเรียนบานเมืองทอง (วรีะประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33975. นายประทนิ โคตา โรงเรียนบานเมืองทอง (วรีะประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33976. นางศิริรัตนแ เที่ยงผดุง โรงเรียนบานเมืองนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33977. นางสวรรยา จันทวารียแ โรงเรียนบานเมืองนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33978. นายสมยศ เที่ยงผดุง โรงเรียนบานเมืองนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33979. นางวงเดือน มุสิกพนัธแ โรงเรียนบานยางเครือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33980. นางสาวเสง่ียม พนมเขต โรงเรียนบานยางเครือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33981. นางรัตนาภรณแ ศรีภโูรจนแ โรงเรียนบานยางใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33982. นางกนกวรรณ เวยีงสมุทร โรงเรียนบานราชธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33983. นางแสงจันทรแ ศิริต้ืนลี โรงเรียนบานราชธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33984. นายไพรัตนแ ศรีโซง โรงเรียนบานราชธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33985. นางทองเค่ียม อุดมถิ่น โรงเรียนบานเลาขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33986. นางประภสัสร ภมูิเย็น โรงเรียนบานเลาขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑
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33987. นางสาวผดุงพร ขันศรีมนตแ โรงเรียนบานเลาขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33988. นางสาวลําใย อรรคเศรษฐัง โรงเรียนบานเลาขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33989. นางสํารวย บญุประชุม โรงเรียนบานศรีสมเด็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33990. นายจิรพงษแ เผาภธูร โรงเรียนบานศรีสมเด็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33991. นางกทลี วงศแศรีรัตนแ โรงเรียนบานสงเปลือย(ประชาราษบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33992. นางสมพร พนัธะไชย โรงเรียนบานสงเปลือย(ประชาราษบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33993. นายสุรัตนแ โทนหงสา โรงเรียนบานสงเปลือย(ประชาราษบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33994. นางสาคร ผาเจริญ โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33995. นางสาวกัลยา บํารุงรัตนแ โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33996. นางสาวสุธาทพิยแ โคชา โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33997. นางสุนันทา ชาวระ โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33998. นายทวศัีกด์ิ เหริเมฆ โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

33999. นายผจญ โกมาลยแ โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34000. นายวฑูิรยแ บรูะพนัธแ โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34001. นายวสุิทธิ์ จอมคําสิงหแ โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34002. นายสมัย ศรีพลพา โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34003. นายสุวทิยแ ลิไธสง โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34004. นายสุนทร วเิศษ โรงเรียนบานสองพี่นองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34005. นางสมร กาญจนารี โรงเรียนบานโสกเชือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34006. นางออขวญั จันทรลา โรงเรียนบานโสกเชือก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34007. นางสุรียแ นามชนะ โรงเรียนบานหนแงแสงโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34008. นางสมร สุระภกัด์ิ โรงเรียนบานหนองแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34009. นายมนตรี เวชกามา โรงเรียนบานหนองแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34010. นางกนกอร แนนอุดร โรงเรียนบานหนองแกหนองโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34011. นางขวญัตา พพิธิกุล โรงเรียนบานหนองจิกโคกสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34012. นางนกษมล ออนสุวรรณแ โรงเรียนบานหนองจิกโคกสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34013. นางภทัรพร คํามา โรงเรียนบานหนองจิกโคกสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34014. นางสําลี สังฆะมณี โรงเรียนบานหนองจิกโคกสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34015. นางศศิธร หนายครบรีุ โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34016. นางสมควร แกวนาเหนือ โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34017. นายวลัย ทะกันจร โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34018. นางฉฐภณัฑแ สุกทน โรงเรียนบานหนองดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34019. นางทองคํา บรูะพนัธแ โรงเรียนบานหนองดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34020. นางวริาวรรณ ธรรมผล โรงเรียนบานหนองดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34021. นางสุปรานี สรรพคุณ โรงเรียนบานหนองดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34022. นายพชิัย ทพิอาจ โรงเรียนบานหนองดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34023. นางธนัญญา ลาภประสพ โรงเรียนบานหนองตอนาดีเทพประทานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑
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34024. นางสาวชลณิศา มาบญุธรรม โรงเรียนบานหนองตอนาดีเทพประทานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34025. นายบญุเกิด ลาภประสพ โรงเรียนบานหนองตอนาดีเทพประทานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34026. นายเสนียแ มะเสนา โรงเรียนบานหนองตอนาดีเทพประทานวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34027. นางสาวศมาภรณแ มูลมาก โรงเรียนบานหนองตอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34028. นางทบัทมิ จงกลรัตนแ โรงเรียนบานหนองตาไกหนองตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34029. นายสมาน ไชยปใญญา โรงเรียนบานหนองผือโพนศรีสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34030. นางอุไร คําปลิว โรงเรียนบานหนองยูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34031. นายนิยม บญุจันทรแ โรงเรียนบานหนองยูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34032. นางพวงไพร ปะธเิก โรงเรียนบานหนองแวงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34033. นายไพบลูยแ สวสัด์ิผล โรงเรียนบานหนองแวงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34034. นางวชัรี พรมแพน โรงเรียนบานหนองแวงหนองหวัคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34035. นายวเิชียร พรมแพน โรงเรียนบานหนองแวงหนองหวัคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34036. นายสุลักษณแ ศรีโยธี โรงเรียนบานหนองแวงหนองหวัคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34037. นายทรงศักด์ิ พนมเขต โรงเรียนบานหนองแวงหนองหวัคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34038. นางสมหมาย สุมมาตยแ โรงเรียนบานหนองสาหราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34039. นางสาวทศพร มะลิซอน โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34040. นางสัมผัส งามสนิท โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34041. นางณัฏฐวรรณ สุทธชิื่น โรงเรียนบานหนองแอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34042. นางดาวเรือง โงนมณี โรงเรียนบานหนองแอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34043. นางสุขใจ บญุเหล่ียม โรงเรียนบานหนองแอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34044. นางจารุวรรณ คําภกัดี โรงเรียนบานหมูมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34045. นางทรรศนียแ ศิริวรรณ โรงเรียนบานหมูมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34046. นางประภา โพธกิมล โรงเรียนบานหมูมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34047. นางมาลัย คําภกัดี โรงเรียนบานหมูมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34048. นางวไิลวรรณ วงศแบญุทวิา โรงเรียนบานหมูมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34049. นางรัญจวน สุทธปิระภา โรงเรียนบานหวัโนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34050. นายโสภณ ไชยคิรินทรแ โรงเรียนบานหวัโนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34051. นางสมจิต ลาน้ําเที่ยง โรงเรียนบานหวัโนนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34052. นายทวศัีกด์ิ เวยีงสมุทร โรงเรียนบานหวัโนนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34053. นางพทัยา บวัระคุณ โรงเรียนบานเหลากุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34054. นายสังคม บวัระคุณ โรงเรียนบานเหลากุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34055. นางสําลี แกวลาย โรงเรียนบานเหลายูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34056. นายประเสริฐ มงคลกุล โรงเรียนบานเหลายูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34057. นายสมาน เอกษตัริยแ โรงเรียนบานเหลาใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34058. นายรวม พรมมงคล โรงเรียนบานเหลาใหญ(สมานราษฏรแศรัทธาลัย) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34059. นางภชัรา นางสะอาด โรงเรียนบานอนวทิยาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34060. นางรสสุคนธแ ศิริเวช โรงเรียนบานอนวทิยาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑
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34061. นางศรีนวล สมุทรศรี โรงเรียนบานอนวทิยาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34062. นางกอบกุล พนัธุแพาณิชยแ โรงเรียนบานอีงอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34063. นางอุไรวรรณ ไขษรศักด์ิ โรงเรียนบานอีงอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34064. นางนันทยิา แสงคําไพ โรงเรียนบานอีหมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34065. นางวราภรณแ นิรมลสมบติั โรงเรียนบานอีหมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34066. นางวนัเพญ็ เพงนาม โรงเรียนบานอีหมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34067. นางศศิธร นามไพร โรงเรียนบานอีหมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34068. นางสาวนาถอนงคแ โกมินทรแ โรงเรียนบานอีหมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34069. นางอรุณี จันไชยชิต โรงเรียนบานอีหมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34070. นายอนุพงษแ นิรมลสมบติั โรงเรียนบานอีหมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34071. นางสกฤตยา พายไธสง โรงเรียนบานอุมจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34072. นายธรีพงศแ เสสา โรงเรียนบานอุมเมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34073. นางนันทณัฐ บรุาณ โรงเรียนปาุแดงหนองฮูโนนไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34074. นางบวัลอง ฮวนอัมพร โรงเรียนปาุแดงหนองฮูโนนไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34075. นางสาวฐิตินันทแ ทวนิันทแ โรงเรียนปาุแดงหนองฮูโนนไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34076. นายนพรัตนแ ดงขันตี โรงเรียนปาุแดงหนองฮูโนนไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34077. นายสุรพล เชิงสะอาด โรงเรียนปาุแดงหนองฮูโนนไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34078. นายสําราญ เนตรรัตนแ โรงเรียนปาุแดงหนองฮูโนนไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34079. นายเสถียร โงนมณี โรงเรียนพรหมยานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34080. นางขันทอง จันทรแหอม โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34081. นางคําพอง จิตสวาท โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34082. นางชอประยงคแ ปอูงศรี โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34083. นางทบัทมิ ปานจุยพะเนาวแ โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34084. นางเทยีรทอง ผาบญุมา โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34085. นางนันทยิา กานดอกไม โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34086. นางประจวบ แกวอามาตยแ โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34087. นางพมิพแรชดา กมลชวง โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34088. นางเพญ็ศิลป วารีหยาด โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34089. นางรัตนา สุราอามาตยแ โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34090. นางรุงรัตนแ นันตะเวช โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34091. นางลักขณา สิงหะพล โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34092. นางศิริธร คําแสงดี โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34093. นางสมใจ วงศแจร โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34094. นางสมาภรณแ ครองประจิตร โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34095. นางสาวชนัญญา ยิ่งกําแหง โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34096. นางสาวธรีนันทแ วเิศษดอนหวาย โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34097. นางสาวลําพนู อาจคําไพร โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑
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34098. นางสุขสันตแ ลารังสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34099. นางอนุทนิ บรูณปใทมะ โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34100. นางอริสรา พานอนันตแ โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34101. นางอําพร ทมโยธา โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34102. นางอุไรวรรณ บรุะผากา โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34103. นายมานิตยแ สัตนาโค โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34104. นายวรัิตนแ ลําภา โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34105. นางสาวศศิธร ชัยชนะ โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34106. นางนิตยา เกียรติสิลังกุล โรงเรียนโพธแสัยสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34107. นางรัชฎาวรรณ แสนคูณเมือง โรงเรียนโพธิสั์ยสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34108. นายนนทสิทธิ์ เชื้อภกัดี โรงเรียนโพธิสั์ยสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34109. นางวภิาวดี ทปิะณี โรงเรียนไพโรจนแวชิชาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34110. นางปยิวณัยแ ชินออน โรงเรียนไพศาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34111. นางราศรี หาหอม โรงเรียนไพศาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34112. นางสาวสุธมัมา กาบนิพงษแ โรงเรียนไพศาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34113. นางสาวสุวนิันทแ พรมศิริเดช โรงเรียนไพศาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34114. นางสุพตัรา อรุณรัตนแ โรงเรียนไพศาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34115. นายนพดล หาหอม โรงเรียนไพศาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34116. นายสมพร ชินออน โรงเรียนไพศาวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34117. นางสารภี ไชยเสนา โรงเรียนเมืองจังหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34118. นายเกษม สังวบิตุร โรงเรียนเมืองจังหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34119. นายประจง ชัยหงสแษา โรงเรียนเมืองจังหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34120. นางทบัทมิ บวัเผ่ือน โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34121. นางพรรณพไิล บญุจันทรแ โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34122. นายพทิกัษแ ตองโพนทอง โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34123. นายบญัชา พาหะนิชยแ โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34124. นางถนอมจิต ไชยเกตุ โรงเรียนล้ินฟาูวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34125. นางถนอมศรี พนัธุแพาณิชยแ โรงเรียนล้ินฟาูวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34126. นายนําชัย ตรางา โรงเรียนล้ินฟาูวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34127. นายจักรกริช เวยีงพล โรงเรียนวงัยาวเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34128. นายวฒิุพงษแ นนทภา โรงเรียนวงัยาวเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34129. นายสงคราม แกนสา โรงเรียนวงัยาวเจริญวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34130. นางระพพีรรณ สุมมาตยแ โรงเรียนเวฬุวนัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34131. นางสาวกมลทพิยแ พลูลาภ โรงเรียนเวฬุวนัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34132. นางสาวสนิท ผลาพรม โรงเรียนเวฬุวนัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34133. นางสิริวนั รัตนเวฬุ โรงเรียนเวฬุวนัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34134. นายนิพนธแ สุมมาตยแ โรงเรียนเวฬุวนัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑
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34135. นางละมัย บตุรมาตรแ โรงเรียนโสภโณประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34136. นางสังวาลยแ แซจิว โรงเรียนโสภโณประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34137. นางสาวภาวณีิ จุรีมาศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34138. นางเสาวภา จันทอุมเมา โรงเรียนโสภโณประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34139. นางอาวร วเิชียรศรี โรงเรียนโสภโณประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34140. นายยุรฉัตรแ วหิงสแ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34141. นายอิทธฤิทธิ์ โยธาสุข โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34142. นางดวงดาว ชูศรีพฒันแ โรงเรียนอดุลวหิารกิจ(คุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34143. นางดวงเดือน แกวขอนแกน โรงเรียนอดุลวหิารกิจ(คุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34144. นางปราศรัย พทิกัษแ โรงเรียนอดุลวหิารกิจ(คุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34145. นางสาวนิธดิา ศิริโยธา โรงเรียนอดุลวหิารกิจ(คุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34146. นางสุพศิ สังฆมณี โรงเรียนอดุลวหิารกิจ(คุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34147. นายเดชอนันตแ จันโทภาส โรงเรียนอดุลวหิารกิจ(คุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34148. นายเนาวรัตนแ จันทรแเจริญ โรงเรียนอดุลวหิารกิจ(คุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34149. นายบุณยทรรศนแ เดชหาญ โรงเรียนอดุลวหิารกิจ(คุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34150. นายสมศักด์ิ ภาคคําภู โรงเรียนอดุลวหิารกิจ(คุรุราษฏรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34151. นายสมชาย จุฑางกูร โรงเรียนอนุบาลไพโรจนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34152. นางสาววราภรณแ คัทธจันทรแ โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๑

34153. นางอรทยั ศิริ โรงเรียนกุดน้ําใส(ผดุงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34154. นางนิภาพร จารยแรัตนแ โรงเรียนคําไฮสําโรงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34155. นางเยาวรัตนแ เกษสร โรงเรียนคําไฮสําโรงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34156. นางวารุณี ทองยอ โรงเรียนคําไฮสําโรงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34157. นางศรีชวาลา ปตุามา โรงเรียนคําไฮสําโรงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34158. นางสมหมาย ดวงประภา โรงเรียนคําไฮสําโรงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34159. นางสุจิตรา โอปาก โรงเรียนชีโหลนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34160. นางสงกรานตแ โฉมวไิล โรงเรียนชุมชนบานโคกทม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34161. นางสุภาพร เจตราช โรงเรียนชุมชนบานโคกทม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34162. นายสมปอง เวยีงนนทแ โรงเรียนชุมชนบานโคกทม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34163. นางฉววีรรณ ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบานผํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34164. นางดวงจันทรแ พเินตร โรงเรียนชุมชนบานผํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34165. นางลักษณาวดี เกตุตากแดด โรงเรียนชุมชนบานผํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34166. นางสมพศิ ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบานผํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34167. นางสุภาภรณแ นันทวงษแ โรงเรียนชุมชนบานผํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34168. นางหนูจวน บญุผาสุก โรงเรียนชุมชนบานผํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34169. นางอริยาพร อุบลพนัธุแ โรงเรียนชุมชนบานผํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34170. นางวนัทนียแ เพาะพานิช โรงเรียนชุมชนบานโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34171. นางสุรีรัตนแ ไหวดี โรงเรียนชุมชนบานโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒
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34172. นางอาวรณแ เชาวแชาญ โรงเรียนชุมชนบานโพนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34173. นางจงกล ธนะมูล โรงเรียนชุมชนบานหนองผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34174. นางปาริชาติ บญุกอง โรงเรียนชุมชนบานหนองฮี(ถาวรวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34175. นายประยงคแ รักษา โรงเรียนชุมชนบานหนองฮี(ถาวรวทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34176. นายเมียนฟนิ ออนสีแดง โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34177. นายนปดล นพเคราะหแ โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34178. นางบวัผัน อาจเมือง โรงเรียนดงเกลือวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34179. นางจรัสศรี สุนทร โรงเรียนดอนกลอยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34180. นางจุรีพร นพรัตนแ โรงเรียนดอนกลอยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34181. นางนิลุบล สายบญุมี โรงเรียนดอนกลอยวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34182. นางวราภรณแ ไพรอุตมแ โรงเรียนดอนดูดอนเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34183. นางนรินทร นนทภา โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34184. นายจรูญ โชติแสง โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34185. นายประจวบ รักษาชนมแ โรงเรียนไตรคามสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34186. นายวฒิุชัย โพโสภา โรงเรียนไตรคามสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34187. นางสุจิตรา เจริญราช โรงเรียนทุงกุลาประชารัฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34188. นายจรูญ ศรีสนไชย โรงเรียนทุงกุลาประชารัฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34189. นายฐิติพงษแ ละครรํา โรงเรียนทุงกุลาประชารัฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34190. นางชรินทรแทพิยแ ศรีสมุทร โรงเรียนทุงศรีเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34191. นางวทีามาศ พาลําโกน โรงเรียนบานกอกแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34192. นางอรทยั โพธิม์นตแ โรงเรียนบานกอกแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34193. นางชญาภา จันทรแสุข โรงเรียนบานกุดน้ําใส(ผดุงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34194. นางสาวกัญญาภัทร สงคแศรี โรงเรียนบานขนวน(คุรุประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34195. นางกัลยา อวนศรี โรงเรียนบานขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34196. นางอภญิญา ธรุะพนัธแ โรงเรียนบานขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34197. นายเกียรติศักด์ิ จันนา โรงเรียนบานขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34198. นางละอองทพิยแ พวงศรีเคน โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34199. นายจํานงคแ ยาคํา โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34200. นางจิราภา กุลชาติ โรงเรียนบานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34201. นางพสิมัย หอมกล่ิน โรงเรียนบานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34202. นางมุกมณี ทองบุ โรงเรียนบานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34203. นางวชัราภรณแ ปิๆนละออ โรงเรียนบานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34204. นางสังวาลยแ ชุติพงษแเลิศรังษี โรงเรียนบานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34205. นายสัมพนัธแ เกษมสุข โรงเรียนบานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34206. นางปรีดาณัฐ รักษาชนมแ โรงเรียนบานขี้เหล็กซายดอนแตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34207. นางธชิา มุงธรรม โรงเรียนบานเขวาตะคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34208. นางสาววยลุารักษแ ชอยชด โรงเรียนบานเขวาตะคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒
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34209. นางสาววลัยลักษณแ วรรณทอง โรงเรียนบานเขวาตะคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34210. นางสาวสุนียแ พลสวาง โรงเรียนบานเขวาตะคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34211. นายวรรณะ อุดมคํา โรงเรียนบานเขวาใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34212. นางณัฐกฤตา บวัคํา โรงเรียนบานคูฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34213. นางนันทกานตแ ฤทธาพรม โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34214. นางสาวฐาปนี สิงหแนันทแ โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34215. นางสําลี ธรรมะ โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34216. นางโสภา เศรษโถ โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34217. นายศุภวตัร อะทาโส โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34218. นางเดือนฉาย สิงหแชา โรงเรียนบานแคน(วนัครู ๒๕๐๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34219. นางเกษมศรี พาโคกทม โรงเรียนบานจานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34220. นางพนิพร นามมูลตรี โรงเรียนบานจานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34221. นางมณีจันทรแ บงึลอย โรงเรียนบานจานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34222. นางสาวอัจฉรา ประมูลจักโก โรงเรียนบานจานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34223. นายนิคม บตุรโชติ โรงเรียนบานจานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34224. นางพศิมัย สอนลา โรงเรียนบานชานุวรรณ(ประชาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34225. นางสิภากรณแ ซายโพธิก์ลาง โรงเรียนบานดงเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34226. นายลิขิต สองศรี โรงเรียนบานดงเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34227. นางนันทพิร กับแกว โรงเรียนบานดอนบอดอนแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34228. นางน้ําออย อุดมวงคแ โรงเรียนบานดอนบอดอนแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34229. นายวฒันา กับแกว โรงเรียนบานดอนบอดอนแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34230. นายสัมฤทธิ์ โฆษร โรงเรียนบานดอนบอดอนแฮด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34231. นางทองหยด ฝางเสน โรงเรียนบานดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34232. นางนวลมณี ทองอําไพ โรงเรียนบานดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34233. นายณรงคแ เย็นเพชร โรงเรียนบานดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34234. นางแพงศรี เจริญใส โรงเรียนบานดูนบดัตูโนนตาแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34235. นางสราพร เริงร่ืน โรงเรียนบานดูนบดัตูโนนตาแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34236. นางสาววชัรี เนื้อจันทา โรงเรียนบานดูนบดัตูโนนตาแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34237. นางมะลิ สมภงูา โรงเรียนบานตังหมอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34238. นางยุวดี บญุทองโท โรงเรียนบานตาจอยหนองสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34239. นางสนทยา ไชยพมิพแ โรงเรียนบานตาจอยหนองสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34240. นางสาวธนิชชา แกวสังขแ โรงเรียนบานตาจอยหนองสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34241. นางสาวไพลิน เตียงพลกรัง โรงเรียนบานตาจอยหนองสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34242. นายสัจจพนัธแ เนื่องโนราช โรงเรียนบานตาแหลวโนนหมากแงว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34243. นายบญุสวน คําดี โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34244. นางสาวสนอง กาศรี โรงเรียนบานนางเต้ียไศลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34245. นายสัมพนัธแ หอมขจร โรงเรียนบานนางเต้ียไศลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒



927

34246. นายสมเกียรติ ศิลาเหลือง โรงเรียนบานนาชมดอนกลางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34247. นายสุรพงษแ ชารีดา โรงเรียนบานนาชมดอนกลางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34248. นางแจมจันทรแ คูณคํา โรงเรียนบานโนนจิกหนองคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34249. นายบญุเหลือ สิงหแธรีแ โรงเรียนบานโนนจิกหนองคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34250. นายทวศัีกด์ิ หงศาลา โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34251. นางเบญวลี คําจันทรแ โรงเรียนบานโนนสวรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34252. นางรัชดาพร ยาคํา โรงเรียนบานโนนสวรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34253. นางทพิวรรณ โพธิห์มุด โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34254. นางมณฑิรา จันดาหงษแ โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34255. นางวริาวรรณแ หอมวงษแ โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34256. นางนิธญิา เพยีรถนอม โรงเรียนบานบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34257. นายสิงขร ริโยธา โรงเรียนบานบวังาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34258. นางวริดา สุมาลี โรงเรียนบานบุงเบา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34259. นางบงัอร ประเสริฐรัตนแ โรงเรียนบานปาุดวนพงัหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34260. นางลําใย ทองกอน โรงเรียนบานปาุดวนพงัหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34261. นายลํายอง คําหมอน โรงเรียนบานปาุดวนพงัหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34262. นางกรรณิการแ ปราณี โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34263. นางพานทอง แกวตรีวงษแ โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34264. นางละออง สมทรัพยแ โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34265. นางวไิลวรรณ นาสุข โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34266. นางแววยุลี อรรคพงษแ โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34267. นางสาวจุฑามาศ พมิพแเวนิ โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34268. นางสุมิตรา เวชกามา โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34269. นายสมพร เวชกามา โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34270. นางพรรณี โสรถาวร โรงเรียนบานเปลือยนอยสุขสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34271. นางสุนทรีภรณแ วงษแสามารถ โรงเรียนบานพนัสดงสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34272. นางวรัิตนแ กําลังรัมยแ โรงเรียนบานพลิา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34273. นางพรทพิยแ โสรถาวร โรงเรียนบานโพนดวนสาวเอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34274. นางสายแกว เชิงหอม โรงเรียนบานโพนดวนสาวเอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34275. นายดนัยณัฏฐแ ศรีสมุทร โรงเรียนบานโพนดวนสาวเอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34276. นางเนรัญชนา สงเคราะหแ โรงเรียนบานโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34277. นางปภาณี ศิริกังวาฬ โรงเรียนบานโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34278. นางสายยนตแ ทวนีันทแ โรงเรียนบานโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34279. นางสาวดวงจนัทรแ พลสนาม โรงเรียนบานโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34280. นางสาวมลริยมร สุนทวงศแ โรงเรียนบานโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34281. นางหนูกร สนศรี โรงเรียนบานโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34282. นางสุคนธแ ชัยสีหา โรงเรียนบานโพนแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒



928

34283. นายประวติั ชัยสีหา โรงเรียนบานโพนแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34284. นายอํานาจ บญุทนั โรงเรียนบานโพนแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34285. นางจันทจร แกนภกัดี โรงเรียนบานเมืองสรวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34286. นางเทยีมใจ เมืองสองชั้น โรงเรียนบานเมืองสรวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34287. นางศิรินารถ วงศแขุมเงิน โรงเรียนบานเมืองสรวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34288. นางทศันาภรณแ สายเชื้อ โรงเรียนบานยางคําวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34289. นางสาวพทิยา พนัธะไชย โรงเรียนบานยางเลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34290. นางนันทกา ขันบรีุ โรงเรียนบานล้ินฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34291. นายชํานาญ สมบรูณแพนัธแ โรงเรียนบานสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34292. นางดารณี โตไทยะ โรงเรียนบานสระแกวเจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34293. นางวราภรณแ ทมุรินทรแ โรงเรียนบานสระแกวเจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34294. นายสมชาย ทองเสนา โรงเรียนบานสระแกวเจริญศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34295. นางบญุเล้ียง ออนปยุ โรงเรียนบานสระบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34296. นางพรรณี อุยโพนทอง โรงเรียนบานสระบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34297. นางสาวบญุรวม ทมุจีน โรงเรียนบานสระบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34298. นายดํารงคแ สีลา โรงเรียนบานสระบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34299. นางนารี สุวรรณพนัธแ โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34300. นางนิตยา ศรีบญุ โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34301. นางสุริยาพร ชนะพนัธแ โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34302. นางอํานวย สอนสนาม โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34303. นายภมูิจิต ภวูชินพงศแ โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34304. นายมานัสพงษแ พรหมศรี โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34305. นายสุจิน พวงจันทรแ โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34306. นายสุเทพ เสนบญุมี โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34307. นางทองเพยีร ทองวเิศษ โรงเรียนบานสะแบงตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34308. นางสวาสด์ิ สีวงัใส โรงเรียนบานสะแบงตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34309. นางนภาพร วงศแคํามา โรงเรียนบานสาหราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34310. นางสุคนธแ ผิวแดง โรงเรียนบานสําราญนิวาสสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34311. นางอัจฉรา เหลาบานเหนือ โรงเรียนบานสิงหแโคกดงมันเหลางามวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34312. นางกัลยาณี ศรีสมบติั โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34313. นางทองพนู ปาโท โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34314. นางวไิลวรรณ ไมหอม โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34315. นางสงวน พศิวมิล โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34316. นางสมคิด สิงหแนันทแ โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34317. นางสาวสุพตัรา ผกามาศ โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34318. นางอรดี อะทาโส โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34319. นายประกาศ อาจเมือง โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒
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34320. นายไพวนั วนัสูง โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34321. นายอดิศักด์ิ ศรีสมบติั โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34322. นายโยธนิ ไชยเสนา โรงเรียนบานสูงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34323. นางสุวณียแ ขันโมลี โรงเรียนบานหงษแทอง(แสนสุขวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34324. นายบญุอนันตแ โตไทยะ โรงเรียนบานหงษแทอง(แสนสุขวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34325. นางศรีประไพ พทุไธสง โรงเรียนบานหนองคูโคกเพก็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34326. นางธญัพร ยมนัตถแ โรงเรียนบานหนองแคน(นนทาภบาล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34327. นายเฉลิมชัย แสนยะบตุร โรงเรียนบานหนองนาหลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34328. นายพนมภมูิ ไชยแสน โรงเรียนบานหนองมะเขือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34329. นางภาวดี สายคํา โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34330. นางอรอินทรแ ชมภเูวยีง โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34331. นางสาวเพญ็ประภา วะทา โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34332. นายประสงคแ สามาอาพฒันแ โรงเรียนบานหนองศรีทองสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34333. นางพนมพร สุระพษิ โรงเรียนบานหนองสาวโพนงอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34334. นางมัลลิกา แกววเิศษ โรงเรียนบานหมอตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34335. นางดวงมณี ศรีละคร โรงเรียนบานหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34336. นางพรสวรรคแ จันทรแเติม โรงเรียนบานหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34337. นางอัมพร สุขประเสริฐ โรงเรียนบานหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34338. นายวนันา นําสุข โรงเรียนบานหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34339. นายประสิทธิ์ ฤทธเิดช โรงเรียนบานหวัหนองกุดหลด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34340. นายดาว ศรีคําภา โรงเรียนบานหนิกอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34341. นายไพบลูยแ พนัธแหนองหวา โรงเรียนบานหนิกอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34342. นางวราภรณแ ชุมภศูรี โรงเรียนปใญจคามประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34343. นางอัญชลี พฒุภงูา โรงเรียนเมืองจําปาขัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34344. นายวชัระ สอนสนาม โรงเรียนเมืองจําปาขัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34345. นายทองนาค มณีจักรแ โรงเรียนเมืองจําปาขัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34346. นางถาวร มาแสวง โรงเรียนเมืองทุงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34347. นางบบุผา ยมนัตถแ โรงเรียนเมืองพนมไพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34348. นางลําดวน สันทศันแ โรงเรียนเมืองพนมไพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34349. นางอินทนิล ขาวผอง โรงเรียนเมืองพนมไพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34350. นางคําฟอง สังขศิลา โรงเรียนเมืองสุวรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34351. นางสําราญ โตหนองหวา โรงเรียนเมืองสุวรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34352. นางทองใบ นวลรักษา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34353. นางธนาภรณแ จันทคัต โรงเรียนเมืองอาจสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34354. นางเพลินพศิ สวนสีดา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34355. นางราตรี ศิลปใกษา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34356. นางสุจิตรา นวลรักษา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒
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34357. นางอมร แสนยะบตุร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34358. นายเกียรติเดโช พลูลาภ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34359. นายพลูทรัพยแ มานะดี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34360. นายสุวทิ พื้นสอาด โรงเรียนวดัแจมอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34361. นางสุภาพร คําอําไพร โรงเรียนสิงหแโคกดงมันเหลางามวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34362. นายนิเวศนแ อรรคพงษแ โรงเรียนสิงหแโคกดงมันเหลางามวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34363. นายประดิษฐ เจริญภกัดี โรงเรียนสิงหแโคกดงมันเหลางามวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34364. นายสุวฒันแ พชืสิงหแ โรงเรียนสิงหแโคกดงมันเหลางามวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34365. นายนิรุตตแ ดํารี โรงเรียนสิงหแโคกดงมันเหลางามวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34366. นายบญุธรรม เหลาบานเหนือ โรงเรียนสิงหแโคกดงมันเหลางามวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34367. นางสุพพีร ยาสมร โรงเรียนหนองตอกแปนูหนองมั่งวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34368. นางวนัเพญ็ สุนนทะนาม โรงเรียนหนองพระบางตลาดมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34369. นายวรีะพงษแ แจงสนาม โรงเรียนหนองพระบางตลาดมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34370. นางดวงจันทรแ แสงน้ํา โรงเรียนหนองยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34371. นายนพดล แสงน้ํา โรงเรียนหนองยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34372. นายสายันตแ พรมสูงยาง โรงเรียนหนองยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34373. นายอาทติยแ สามิบติั โรงเรียนหนองยางวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34374. นางจิรภญิญา คําแปล โรงเรียนหนองหญารังกาหนองสวยดอนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34375. นางญาดา ไชยแสน โรงเรียนหนองหญารังกาหนองสวยดอนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34376. นางพวงเพชร วงษแชาดี โรงเรียนหนองหญารังกาหนองสวยดอนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34377. นางศุภลักษณแ ศุภราทติยแ โรงเรียนหนองหญารังกาหนองสวยดอนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34378. นางสาวดาราพร ทอนศรี โรงเรียนฮองสังขแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34379. นายธนชน มุทาพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34380. นายไพสันตแ ทาสระคู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34381. นางสาวชัญญา อินทริกานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34382. นายสมชาตรี ทบีญุมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34383. นายสุนทร หลักคํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๒

34384. นางเกสร พรหมนารท โรงเรียนกุดกวงทาแสงจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34385. นางเสาวลักษณแ เจนชัย โรงเรียนกุดกวงทาแสงจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34386. นางจันทรแสุดา สุริยะ โรงเรียนคํานางตุมโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34387. นางบริบรูณแ พฒันจักร โรงเรียนคํานางตุมโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34388. นางสาวพฒันา สุวรรณไตร โรงเรียนคํานางตุมโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34389. นายสวสัด์ิ พลเยี่ยม โรงเรียนคํานางตุมโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34390. นายคงศักด์ิ เทพสุระ โรงเรียนคํานางตุมโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34391. นายทองมา คะเณวนั โรงเรียนคําพระโคกกงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34392. นายนิวฒันแ บตุรภกัดี โรงเรียนคําพระโคกกงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34393. นายมานิตยแ ปากวเิศษ โรงเรียนคําพระโคกกงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓
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34394. นางยวนใจ สุดสน โรงเรียนโคกลามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34395. นางลําพนู ศรีทอง โรงเรียนโคกลามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34396. นางสาวปยิะฉัตร ชาญตะกั่ว โรงเรียนโคกลามวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34397. นางเฉลียง สาระรัตนแ โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34398. นางนิตยา สุขใส โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34399. นางนิภารัตนแ ธรรมสาร โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34400. นางบษุบา ประดับเพศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34401. นางพมิพแสุภา สินทรัพยแเพิ่มพนู โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34402. นางเพญ็จิตร ใบปก โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34403. นางวรรณิดา พรมกูล โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34404. นางวลิาวลัยแ ทนุวรรณแ โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34405. นางสุธดิา อุดทา โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34406. นางหนูพศิ ไกรตรี โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34407. นางอัจฉรา ภาชนะวรรณ โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34408. นางเบญญาพศั ชุมนุม โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34409. นางยวษิฐา บวัเคลา โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34410. นางสุภสัสร ศรีเกื้อกูล โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34411. นางอุตสาหแ นามเดช โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34412. นายธานินทรแ นามเดช โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34413. นายยรรยง มณีฉาย โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34414. นายสถิตยแ ตุลากันยแ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34415. นางสาวเพญ็อําไพ พนิิจพล โรงเรียนชุมชนบวัคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34416. นางเสรีภาพ แกนนาคํา โรงเรียนชุมชนบวัคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34417. นางอรุณวดี ไชยโวหาร โรงเรียนชุมชนบวัคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34418. นายจําลอง แกนนาคํา โรงเรียนชุมชนบวัคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34419. นายบญุชวน ไชยโวหาร โรงเรียนชุมชนบวัคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34420. นางนิรันดรแ แวงวรรณแ โรงเรียนชุมชนบานโคกกลางมิตรภาพที่๘๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34421. นางพรีพรรณ พนมศร โรงเรียนชุมชนบานโคกกลางมิตรภาพที่๘๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34422. นางมยุรา ครองผา โรงเรียนชุมชนบานโคกกลางมิตรภาพที่๘๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34423. นายกิตติพงษแ พนมศร โรงเรียนชุมชนบานโคกกลางมิตรภาพที่๘๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34424. นายธนาวทิยแ หวยทราย โรงเรียนชุมชนบานโคกกลางมิตรภาพที่๘๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34425. นายวศิิษฎแ ศุภจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานโคกกลางมิตรภาพที่๘๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34426. นายสมใจ กองศรี โรงเรียนชุมชนบานโคกกลางมิตรภาพที่๘๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34427. นางพกิุล กิตติศรีสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบานชมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34428. นางสาวนิรมล พนัศรี โรงเรียนชุมชนบานชมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34429. นายสมชาย สุริยะ โรงเรียนชุมชนบานชมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34430. นางจันทรแจาว ทาปลัด โรงเรียนชุมชนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓
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34431. นางเปรมจิต วรรณพฒันแ โรงเรียนชุมชนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34432. นางพไิลพรรณ พลเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34433. นางวาสนา อุดมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34434. นายนิวฒันแ ทรหาญ โรงเรียนชุมชนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34435. นายยงยุทธ อุดมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34436. นายสุรพล พมิพลิา โรงเรียนชุมชนบานสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34437. นางชบา ผองสนาม โรงเรียนชุมพรนาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34438. นายประสิทธิ์ อุดมฤทธิ์ โรงเรียนชุมพรนาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34439. นายสมพงษแ พนัทะชุม โรงเรียนชุมพรนาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34440. นางสาววภิาพร สินธเุขตตแ โรงเรียนชุมแสงลาดคอหนองเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34441. นายชุมพล ยะลาไสย โรงเรียนถนนชัยสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34442. นายสมชาย ผาเจริญ โรงเรียนถนนชัยสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34443. นางลัดดา วรุิณพนัธแ โรงเรียนทาสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34444. นายนาท พลูเพิ่ม โรงเรียนทาสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34445. นายประทาย วรุิณพนัธแ โรงเรียนทาสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34446. นายมานิจ เสนหา โรงเรียนทาสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34447. นายลําพนัธแ สุวรรณเขต โรงเรียนทาสีดาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34448. นางนงพศิ วชิามุข โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๖(บานบะตากา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34449. นายวเิศษ วชิามุข โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๖(บานบะตากา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34450. นายสหชัย จันทรพนิิจ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๖(บานบะตากา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34451. นายพชิิต พลเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๓๖(บานบะตากา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34452. นางจิราพร วงศแอนันตแ โรงเรียนนาแพงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34453. นางสุเพญ็ พลเยี่ยม โรงเรียนนาแพงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34454. นายธรีะพงษแ แสงภกัดี โรงเรียนนาแพงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34455. นายบญัชา เมืองศรีมาตยแ โรงเรียนนาแพงวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34456. นางอารวรรณ คํานันทแ โรงเรียนบวัดงมันวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34457. นายพลภกัรแ สมภกัดี โรงเรียนบวัดงมันวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34458. นายถวลิ พนมเขต โรงเรียนบวัดงมันวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34459. นางจิรัฐติกาล รจพจนแ โรงเรียนบานกกตาลดงบงัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34460. นางปริชาติ เหลาจันทรแอัน โรงเรียนบานกกตาลดงบงัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34461. นางนงเยาวแ แกวแสงใส โรงเรียนบานกุดแขโนนโพธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34462. นางสาวนิตยา วาระสิทธิ์ โรงเรียนบานกุดแขโนนโพธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34463. นางมณีจันทรแ อนันทวรรณ โรงเรียนบานกุดเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34464. นางณัฐภรณแ แดนขนบ โรงเรียนบานคําพอุง(ประชาราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34465. นางรุงทวิา หมั่นตรวจ โรงเรียนบานคําพอุง(ประชาราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34466. นางวรีจิตร ฉลาดการณแ โรงเรียนบานคําพอุง(ประชาราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34467. นายประสิทธิ์ คําภผูง โรงเรียนบานคําพอุง(ประชาราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓
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34468. นางแกวฟาู ชาววงั โรงเรียนบานคําโพนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34469. นายพรีวฒันแ อุดอาด โรงเรียนบานคําอุปราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34470. นางสมปอง วงศแใหญ โรงเรียนบานโคกกกมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34471. นายปราโมทยแ รัตนเถรา โรงเรียนบานโคกกกมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34472. นางจรินทรแ ขัติยนนทแ โรงเรียนบานโคกสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34473. นางสาวศุภบรรจบ ชมภบูตุร โรงเรียนบานโคกสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34474. นางเสาวนียแ ศักดิวงศแ โรงเรียนบานโคกสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34475. นายมานิต ทพินัส โรงเรียนบานโคกสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34476. นายธเนตร ไกรศรีแกว โรงเรียนบานโคกสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34477. นายเทพรักษแ พรมเกตุ โรงเรียนบานโคกหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34478. นางถาวร ชววีฒันแ โรงเรียนบานง้ิวหวานศึกษาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34479. นางสําเนียง พลเยี่ยม โรงเรียนบานง้ิวหวานศึกษาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34480. นายแสงจันทรแ คําวจิิตร โรงเรียนบานง้ิวหวานศึกษาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34481. นางนวลศิริ แสงไสย โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34482. นางสุดาดวง ชะราจันทรแ โรงเรียนบานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34483. นางปิๆนแกว แสงนาฝาย โรงเรียนบานดงแจงโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34484. นางรําไพ อวนศรีเมือง โรงเรียนบานดงแจงโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34485. นายคณิต แสงนาฝาย โรงเรียนบานดงแจงโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34486. นายเสรี เกษสกุล โรงเรียนบานดงดิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34487. นางจันดา ทพัละ โรงเรียนบานดงหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34488. นางจําลอง สืบชมภู โรงเรียนบานดงหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34489. นางพสิมัย ทอนโพธิแ์กว โรงเรียนบานดงหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34490. นางบญุเมือง ภสูมปอง โรงเรียนบานดอนควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34491. นางธนภร เทศสิงหแ โรงเรียนบานดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34492. นางสุนทรี กรองมาลัย โรงเรียนบานดอนโองทาวารีวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34493. นายวเิชียร โปรงมณี โรงเรียนบานดอนโองทาวารีวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34494. นางวราพร หรสิทธิ์ โรงเรียนบานทรายขาวหนองแปนูประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34495. นางเสาวคนธแ พมิพแวงษแ โรงเรียนบานทาเยี่ยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34496. นางสมจิตร แสงจันดา โรงเรียนบานทาลาดหนองผักตบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34497. นางเสถียร หสัจรรยแ โรงเรียนบานทาลาดหนองผักตบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34498. นายบรรจง หสัจรรยแ โรงเรียนบานทาลาดหนองผักตบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34499. นายประยูร ตะโคดม โรงเรียนบานทาลาดหนองผักตบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34500. นายพเิชษฐแ กองเกิด โรงเรียนบานทาลาดหนองผักตบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34501. นายสุดใจ จันทรแพพิฒันแ โรงเรียนบานทาลาดหนองผักตบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34502. นายยุทธนา ภนูาสูง โรงเรียนบานทาสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34503. นายสถาพร ภบูาลเชา โรงเรียนบานทาสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34504. นางสาคร จันทรประทกัษแ โรงเรียนบานทาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓
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34505. นายสมหมาย กลางทาไคร โรงเรียนบานทาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34506. นายปรีดา ทอนโพธิแ์กว โรงเรียนบานทาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34507. นายวรัิญ ทองโยธา โรงเรียนบานทาเสียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34508. นางนงเยาวแ เพยีรชนะ โรงเรียนบานนาแซง(นาแซงราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34509. นางนิศมา พรรคพล โรงเรียนบานน้ําคําสมศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34510. นางรชฎาพร ดารุนิกร โรงเรียนบานน้ําคําสมศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34511. นางสุพนิ สุริโย โรงเรียนบานน้ําคําสมศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34512. นายธนา สุทธปิระภา โรงเรียนบานน้ําจั้นนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34513. นางสาวมยุรี พฤกษชาติ โรงเรียนบานน้ําเที่ยงนาเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34514. นายธงชัย ยุทธชนะ โรงเรียนบานน้ําเที่ยงนาเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34515. นายศักด์ิชัย บญุภลิะ โรงเรียนบานน้ําเที่ยงนาเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34516. นายสุพจนแ นาพรม โรงเรียนบานน้ําเที่ยงนาเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34517. นางบานชื่น หงษแทวี โรงเรียนบานโนนไชยศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34518. นางวมิลรัตนแ อาษาศึก โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34519. นายวทิยา วรรณเชษฐแ โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34520. นางมัทนียา พรมชาติ โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34521. นางศิริขวญั เสถียรเขต โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34522. นางดวงจันทรแ ปากวเิศษ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34523. นางนันทยา บวัภา โรงเรียนบานโนนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34524. นางพรรณนภรณแ ยศปยิะโชติ โรงเรียนบานโนนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34525. นายวชิัย ขามเรือง โรงเรียนบานโนนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34526. นางจุลจิลา สาหบั โรงเรียนบานบะเค(ราษฎรแผดุงวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34527. นางเพญ็ศรี บตุรโคตร โรงเรียนบานบุงเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34528. นายชูศักด์ิ วเิศษศรี โรงเรียนบานบุงเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34529. นายนัทธพงษแ สุวรรณไตร โรงเรียนบานบุงเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34530. นางภทัราพร นิลารัตนแ โรงเรียนบานปากชอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34531. นางสาวเมธปยิา ชูศรีทอง โรงเรียนบานปากชอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34532. นางเยาวลักษณแ โลโห โรงเรียนบานโปงุประชาพฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34533. นางสวาท ใครนุนนอย โรงเรียนบานแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34534. นางสุบานเย็น บรูะพา โรงเรียนบานแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34535. นายชัยวฒันแ บรูะพา โรงเรียนบานแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34536. นางพรสุรียแ บตุรภกัดี โรงเรียนบานพรหมจรรยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34537. นายชวลิต คําพลงาม โรงเรียนบานโพธิช์ัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34538. นางสาวจินตนา ราชณุวงศแ โรงเรียนบานโพธิต์าก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34539. นางเบญจวรรณ บตุรศาสตรแ โรงเรียนบานโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34540. นางวานิช โคตรพมิพแ โรงเรียนบานโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34541. นายบญุจันทรแ สังคะทพิยแ โรงเรียนบานโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓
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34542. นายพทุธา โคตรพมิพแ โรงเรียนบานโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34543. นางปณารินทรแ มูลจันทรแ โรงเรียนบานโพนเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34544. นางไพบลูยแ สินเนือง โรงเรียนบานโพนเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34545. นางอุทยัวรรณ นาหวยลอม โรงเรียนบานโพนเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34546. นายเทพบตุร สินเนือง โรงเรียนบานโพนเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34547. นายอิทธพิล นาหวยลอม โรงเรียนบานโพนเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34548. นางฐานิดา นราทร โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34549. นางมัลลิกา พลเยี่ยม โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34550. นางเยาวภา พลเยี่ยม โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34551. นางสนองจิตตแ ประเสริฐสังขแ โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34552. นางสําลวน แสงไสยแ โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34553. นางเอื้อจิต บํารุงรส โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34554. นายประสิทธิ์ นิลนนทแ โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34555. นายสําเริง ไกรยะสินธุแ โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34556. นายอดิศร ประเสริฐสังขแ โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34557. นายอุทยั โคตพนัธแ โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34558. นายสมัย แวงวรรณ โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34559. นางนุชจรี คําสุวรรณ โรงเรียนบานภเูขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34560. นางพชันี ดาเชิงเขา โรงเรียนบานภเูขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34561. นายปใญญาวธุ บญุสินชัย โรงเรียนบานภเูขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34562. นางคําบง นรมาตยแ โรงเรียนบานราษฎรแดําเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34563. นางหนูเย็น สุรินทรแเลิศ โรงเรียนบานราษฎรแดําเนิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34564. นายพฒันพงษแ แสนณรงคแ โรงเรียนบานวงัมวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34565. นางละมัย บรูะวฒันแ โรงเรียนบานสองหองหนองดงหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34566. นางลัดดาวลัยแ ลีสา โรงเรียนบานสองหองหนองดงหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34567. นายธงชัย ทพัละ โรงเรียนบานสองหองหนองดงหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34568. นายไพบลูยแ ลีสา โรงเรียนบานสองหองหนองดงหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34569. นายสุภาพ สุริโย โรงเรียนบานสองหองหนองดงหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34570. นางเพญ็ศรี ประทาพนัธแ โรงเรียนบานสําโรงหนองจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34571. นางชนยิดา ธาระมนตแ โรงเรียนบานสีเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34572. นายนพดล หลักกําแพง โรงเรียนบานสีเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34573. นางคณารักษแ พลูเพิ่ม โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34574. นางศุภดา เสมานู โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34575. นางสุดาทพิยแ วนัชา โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34576. นายปฏณิญา อูปแกว โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34577. นางฉัตรกาญจนแ ใจเที่ยง โรงเรียนบานหนองขามบอแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34578. นางยุพนิ คุณธรรม โรงเรียนบานหนองขามบอแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓
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34579. นางกรพนิธแ ครองสิงหแ โรงเรียนบานหนองขี้มา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34580. นางวชัรา อัศวภมูิ โรงเรียนบานหนองขี้มา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34581. นางขนิษฐา กลางประพนัธแ โรงเรียนบานหนองแขดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34582. นางคําแปลง บุงอุทมุ โรงเรียนบานหนองคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34583. นางสมหวงั พลคชา โรงเรียนบานหนองคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34584. นางแหลมทอง ปใตลา โรงเรียนบานหนองคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34585. นางอภวิชัรแ ศิริเวช โรงเรียนบานหนองคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34586. นางรัศมี อวนศรีเมือง โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34587. นายเกรียงไกร ขันธวชิัย โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34588. นายสมบรูณแ แจงเจริญ โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34589. นางจําเนียง ภามาศ โรงเรียนบานหนองตาไก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34590. นางสุจิตรา ภผูายาง โรงเรียนบานหนองตาไก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34591. นายประสิทธิ์ ภามาศ โรงเรียนบานหนองตาไก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34592. นายเดวทิยแ สิทธศิาสตรแ โรงเรียนบานหนองผักแวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34593. นายพล ศิริสิน โรงเรียนบานหนองไผหนองหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34594. นางกุหลาบ ชมฤดี โรงเรียนบานหนองแวงแห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34595. นางกุหลาบทอง สิงหแโตทอง โรงเรียนบานหนองแวงแห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34596. นางเขมจิรา เย็นศรี โรงเรียนบานหนองแวงแห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34597. นางธนภร ศรีมหนัตแ โรงเรียนบานหนองแวงแห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34598. นางหนูรักษแ ชินทะวนั โรงเรียนบานหนองแวงแห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34599. นายไชยวฒันแ รุณดิษฐ โรงเรียนบานหนองแวงแห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34600. นางรัตนพร เวยีงธรรม โรงเรียนบานหนองแวงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34601. นางสาวนฤมล ผานสําแดง โรงเรียนบานหนองแวงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34602. นางอรทยั พรมเลิศ โรงเรียนบานหนองแวงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34603. นายสมหมาย ไสววรรณ โรงเรียนบานหนองแวงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34604. นางศิริรัตนแ จันทรพนิิจ โรงเรียนบานหนองแสงทาดอนมวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34605. นายชุมพล คํามะยอม โรงเรียนบานหนองอิโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34606. นางจํารัส ทวดอาจ โรงเรียนบานหนองอึ่งโปโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34607. นายทองคูณ ทวดอาจ โรงเรียนบานหนองอึ่งโปโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34608. นางเตือนใจ พนัสีมา โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34609. นายบญุเพง็ พนัสีมา โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34610. นางนวลจันทรแ ธงโสม โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34611. นางบญุเพง็ ประทมุศาลา โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34612. นางเฟืๆองลัดดา แกวอรุณ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34613. นายกงจักรแ ศรีวะรา โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34614. นายสมบรูณแ พมิพแแสง โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34615. นางวรางคณา ไชยดํา โรงเรียนบานหวาย(หวายวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓
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34616. นางเครือวลัยแ มูลสาร โรงเรียนบานหนัหนองสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34617. นายชัยณรงคแ มูลสาร โรงเรียนบานหนัหนองสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34618. นายทวี สารพฒันแ โรงเรียนบงึอุดมบงึคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34619. นางสาวยุพณิ ศรีสุมิ่ง โรงเรียนปาุไมอุทศิ๑๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34620. นางสาวดวงนภา วเิศษศักด์ิ โรงเรียนภทัรดล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34621. นางสาวยุพนิ ภูเพชร โรงเรียนภทัรดล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34622. นางสาวอังคณา มามั่งค่ัง โรงเรียนภทัรดล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34623. นายแพรว ดอนสินธุแ โรงเรียนภทัรดล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34624. นางจิรภา มูลไชยสุข โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34625. นางปิๆนเพชร มะเสนา โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34626. นางสุมณฑา ผลากอง โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34627. นางอุบลรัตนแ โพธิช์ัยหลา โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34628. นายสวาง ชูศรีวาสนแ โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34629. นายอราม นราทร โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34630. นางขนิษฐา สุวรรณศรี โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34631. นางพมิลวรรณ เหงาสุสิทธิ์ โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34632. นางพศิมัย ศรีทาบตุร โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34633. นางเพยีงพร วฒันาไชย โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34634. นางวณีา สกุนินนทแ โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34635. นางสาวเพิ่มพนู จันทสิงหแ โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34636. นางสาวมะลิ จันทรา โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34637. นางเสาวลักษณแ สิงหแสีโว โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34638. นางอารยา กลางเฉวยีง โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34639. นายณรงคแฤทธิ์ สุดตะชา โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34640. นายธาํรง ทองวนัดี โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34641. นายวเิชียร เวยีงนนทแ โรงเรียนเมืองไพรวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34642. นางมาลีรัตนแ พรมดี โรงเรียนวงัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34643. นางรัชรา ไชยมูล โรงเรียนวงัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34644. นางหนูเพยีร นาเมืองรักษแ โรงเรียนวงัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34645. นางอุรพี จันทรแขอนแกน โรงเรียนวงัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34646. นายไพโรจนแ จันทรแขอนแกน โรงเรียนวงัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34647. นายเรืองเดช ศรีโยธี โรงเรียนวงัใหญหนองผักแวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34648. นางปราณี สีลาโคตร โรงเรียนสะอาดเจริญใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34649. นางศิริวรรณ วรรณพาด โรงเรียนสะอาดเจริญใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34650. นางสาวเสง่ียม บตุอัง โรงเรียนสะอาดเจริญใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34651. นายสําลี สีลาโคตร โรงเรียนสะอาดเจริญใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34652. นางจงรัก ศรีเกื้อกล่ิน โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓
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34653. นางประคองศรี บคุลิก โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34654. นางศิริมา บงึจันทรแ โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34655. นางอารมณแ นากอนทอง โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34656. นายโสดา ศักด์ิศรี โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34657. นายศิวะทศันแ สุขสุวรรณ โรงเรียนหนองพอกพฒันาประชานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34658. นางสาวกุสุมา ประเสริฐสังขแ โรงเรียนหนองแวงบงึงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34659. นายคําเสิน กลางประพนัธแ โรงเรียนหนองแวงบงึงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34660. นายโชติชัย เวยีงนนทแ โรงเรียนหนองแวงบงึงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34661. นางวภิาดา สอปใญญา โรงเรียนเหลาขุมมันทาสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34662. นางพรรณี ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34663. นางพสิมัย ชมจุมจัง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34664. นางลักคณา โพธิน์อก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34665. นางวนัเพญ็ เสนามาตยแ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34666. นางศรีประไพ พื้นชมภู โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34667. นางศิวาพร บญุญกิจ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34668. นางสมถวลิ สิงหรัฐนนทรแ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34669. นางสฤษฎี บวัเทงิ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34670. นางสาวรุงทพิยแ สุกใส โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34671. นางสุเนียร สีออน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34672. นางอาภาพร กุลาเพญ็ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34673. นายพบิลูยแศิริ เชาวแไว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34674. นายอดิพงศแ นิ่มวฒันกุล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34675. นางญาณิชศา นอมระวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34676. นางปรนัท สาวสิิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34677. นางปราณี ใบเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34678. นางมยุรี นารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34679. นางยิ้มละมัย โพธิสิ์งหแ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34680. นางวรรณวลิาศ พนัธงั โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34681. นางศันสนียแ มาลัยเถาวแ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34682. นางสุดแสวง จันทรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34683. นางสุรภา สีลารัตนแ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34684. นางอรทยั นพนิยม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34685. นางอําไพ สังขแไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34686. นายชาญยุทธ ผลาพฤกษแ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34687. นายทองแดง ตรีกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34688. นายขจรศักด์ิ หลักแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอด็ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34689. นายชํานาญ ระดารุต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอด็ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓
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34690. นายมานิตยแ วงศแน้ําคํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอด็ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34691. นายสุระ รักความซ่ือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอด็ เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษารอยเอด็ เขต ๓

34692. นางศิริพรรณ รัชนิพนธแ โรงเรียนชนมแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34693. นางจันทรา ธนัตวรานนทแ โรงเรียนชาติเฉลิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34694. นางปราณี โกดี โรงเรียนชาติเฉลิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34695. นางศิริลักษณแ เกตแกว โรงเรียนชาติเฉลิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34696. นางสาวสายชล คงแกว โรงเรียนชาติเฉลิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34697. นายมานิตยแ ชูสกุล โรงเรียนชาติเฉลิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34698. นายสมชาย แปนูปรุง โรงเรียนชาติเฉลิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34699. นางจตุพร คุมตะกั่ว โรงเรียนทุงตาพลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34700. นางสาวพทัยา ฤกษแจํานง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๖๗ (บานนาพรุ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34701. นางสาวสมเพยีร แกววารี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๖๗ (บานนาพรุ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34702. นางสุพศิ หวนัเมือง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๖๗ (บานนาพรุ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34703. นายสัญชัย เสวตบตุร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๙๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34704. นายสมมาตร ดาวสุวรรณ โรงเรียนนิคมสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34705. นายสุพจนแ แกวกับทอง โรงเรียนนิคมสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34706. นายเอกรัตนแ คงยศ โรงเรียนบานกําพวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34707. นางสุภาภรณแ ศรีทพิยแ โรงเรียนบานเกาะสินไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34708. นางสุธาทพิยแ จูงศิริ โรงเรียนบานเกาะเหลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34709. นางเพญ็ประภา สุวตัถิกุล โรงเรียนบานคลองของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34710. นางพรรณี ตนน้ํานิ่ง โรงเรียนบานคลองเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34711. นางวนัเพญ็ อบรมยแ โรงเรียนบานควนไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34712. นางสาวพรพรรณ เพชรทอง โรงเรียนบานควนไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34713. นางจุฬาลักษณแ วรีวงศแววิฒันแ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34714. นางณัฐธกรณแ โพธิท์อง โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34715. นางทพิยแสมาพร บญุเชื้อ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34716. นางมาลี ร่ิมไทยสงคแ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34717. นางยวนศรี ทองเด็จ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34718. นางวนัดี สุทธศัิกด์ิ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34719. นางสาวรัชนวีรรณ ชัยเพชร โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34720. นางสุนารี คงหาญ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34721. นายอิทธพิงษแ ดุสิตพนัธแ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34722. นางวาสนา เพชรสุข โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34723. นายชัยณรงคแ แกวชูใส โรงเรียนบานทองหลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34724. นางจงรักษแ วเิศษ โรงเรียนบานทาฉาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34725. นางนันธกิา เหลาเส็น โรงเรียนบานทาฉาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34726. นางมะลิ กาญจนสุภคั โรงเรียนบานทาฉาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
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34727. นางสุธรีา ภกิษาวงศแ โรงเรียนบานทาฉาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34728. นางกนกพร ติรดุลยาพงศแ โรงเรียนบานทุงมะพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34729. นางปรีญา ชูสุริแสง โรงเรียนบานทุงมะพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34730. นางสาวสลิลทิพยแ จงไกรจักรแ โรงเรียนบานทุงมะพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34731. นายณรงคแ เทพประดิษฐแ โรงเรียนบานทุงมะพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34732. นางนิตยา พงศแชู โรงเรียนบานทุงหงาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34733. นางปรานอม สหธารา โรงเรียนบานทุงหงาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34734. นางสุมาลี เพชรไทย โรงเรียนบานทุงหงาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34735. นายบรรลือ ภกิษาวงศแ โรงเรียนบานทุงหงาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34736. นายณธกร คุมเพชร โรงเรียนบานทุงหงาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34737. นางปราณี สัมฤทธิ์ โรงเรียนบานนกงาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34738. นางสาวจงกลณี รัชนิพนธแ โรงเรียนบานนกงาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34739. นางสาวสุภาวดี ธปูเถื่อน โรงเรียนบานนกงาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34740. นายปรีชา อักษรพบิลูยแ โรงเรียนบานนกงาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34741. นายอนันตแ อยูคง โรงเรียนบานนกงาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34742. นางเบญจพร ถิ่นบานใหม โรงเรียนบานน้ําแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34743. นางบษุกร เกิดจันทรแทอง โรงเรียนบานบกกราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34744. นายชวลิต ศรีมวง โรงเรียนบานบกกราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34745. นางสาวจงรักษแ เชื้อสาย โรงเรียนบานบกกราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34746. นางสาวอุมา อุไรกิจ โรงเรียนบานบางกลวยนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34747. นางแหวสง ซ่ือตรง โรงเรียนบานบางกลวยนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34748. นายชัยวฒันแ ชวยชาติ โรงเรียนบานบางกลวยนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34749. นางฉววีรรณ พงศแพริิยะเกียรติ โรงเรียนบานบางกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34750. นางชุติพร สิทธพิล โรงเรียนบานบางกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34751. นางประพชิญแ บวัพนัธแ โรงเรียนบานบางกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34752. นายธรีวฒันแ พลูศิริ โรงเรียนบานบางกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34753. นางกรกช พลูเสน โรงเรียนบานบางนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34754. นางพษัราภรณแ นวลสีขาว โรงเรียนบานบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34755. นางสาวกชธร เหมทานนทแ โรงเรียนบานบางเบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34756. นายภริมยแ ทวัะนาพญา โรงเรียนบานบางมัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34757. นางกนกวรรณ ขอจวนเต๋ียว โรงเรียนบานบางร้ิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34758. นายเสนอ นิพทัธแประเสริฐ โรงเรียนบานบางร้ิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34759. นางจําเรียง นาคแกว โรงเรียนบานบางหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34760. นางดุจมณี เพชรทะนันทแ โรงเรียนบานบางหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34761. นางสาวปราณี วเิศษ โรงเรียนบานบางหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34762. นางสุณียแ โพชนุกูล โรงเรียนบานบางหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34763. นายวนัชาติ สุทธศัิกด์ิ โรงเรียนบานบางหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
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34764. นายโกมาส รสเกิด โรงเรียนบานปลายคลองวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34765. นางอาพร แข็งแรง โรงเรียนบานปากแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34766. นายกิตติกรณแ มากเสม โรงเรียนบานปากแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34767. นางสาวขวญัตา ตนคลัง โรงเรียนบานภเูขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34768. นางสาวมนตแรัตนแ อัมมรดารา โรงเรียนบานภเูขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34769. นางอรุณศรี ล่ิมสืบเชื้อ โรงเรียนบานภเูขาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34770. นางกาญจนา วงศแเอกบตุร โรงเรียนบานราชกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34771. นางศศิธร สุนทรนนทแ โรงเรียนบานราชกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34772. นางสาวกนกวรรณ บตุรศรี โรงเรียนบานราชกรูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34773. นางโชติกา จันเกตุ โรงเรียนบานสองแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34774. นางเบญจพร ชางตรึก โรงเรียนบานสองแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34775. นางวารี หงสแคํา โรงเรียนบานสองแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34776. นางสาวนัยนา ใจหาญ โรงเรียนบานสองแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34777. นางสาวยาจิตร ลาภทวี โรงเรียนบานสองแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34778. นายไกรยุสิทธิ์ ดอนศรี โรงเรียนบานสองแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34779. นายนิวฒันแ เอียบฉุน โรงเรียนบานสองแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34780. นางอุทยั ธรรมบํารุง โรงเรียนบานสํานัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34781. นางอนุรี กรีมละ โรงเรียนบานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34782. นายกฤษ แกวซัง โรงเรียนบานสุขสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34783. นางพรพมิล อิสระกุล โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34784. นางณัฐรดา อ่ําศรี โรงเรียนบานหวยเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34785. นางสินีนาฏ ต่ันหยี่ โรงเรียนบานหาดจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34786. นางสุนิดา สุววิฒันแ โรงเรียนบานหาดจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34787. นางอรพรรณ ทาศรีนุช โรงเรียนบานหาดจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34788. นางโกสุม นาควรพงศแ โรงเรียนบานหาดทรายดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34789. นายมนตรี สังขแชุม โรงเรียนบานหาดทรายดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34790. นางจีรนุช จอกถม โรงเรียนบานหนิชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34791. นางรุงทวิา ตวงสิน โรงเรียนบานหนิชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34792. นางสาววไิลวรรณ พยุหกฤษ โรงเรียนบานหนิชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34793. นางสาวสิริลักษณแ วงศแกววีทิยแ โรงเรียนบานหนิชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34794. นางอรชร จันทรเกตุ โรงเรียนบานหนิชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34795. นายเถกิงศักด์ิ จอกถม โรงเรียนบานหนิชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34796. นายมนัส สักขาพรม โรงเรียนบานหนิชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34797. นายธวชัชัย สงวนรัตนแ โรงเรียนบานหนิดาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34798. นางสมพศิ ชูภู โรงเรียนมัชฌิมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34799. นางฐานา ดํารง โรงเรียนระนองพฒันามิตรภาพที่๖๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34800. นางสาวผาสุก รักสกุลนิตยแ โรงเรียนระนองพฒันามิตรภาพที่๖๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
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34801. นางสาวยุวธดิา เพชรคง โรงเรียนระนองพฒันามิตรภาพที่๖๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34802. นางสาวรัตนาพร หะวานนทแ โรงเรียนระนองพฒันามิตรภาพที่๖๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34803. นางสุกัญญา สิงหเทพ โรงเรียนระนองพฒันามิตรภาพที่๖๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34804. นายบรรเลือง จันทรแชุม โรงเรียนระวริาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34805. นายพรศักด์ิ อุปการดี โรงเรียนระวริาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34806. นายราชัญ สอดจิตรแ โรงเรียนระวริาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34807. นายสําราญ ศิริชาติ โรงเรียนระวริาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34808. นายอาคม ยืนยง โรงเรียนระวริาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34809. นางบญุตา เนตรินทรแ โรงเรียนวดัชองลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34810. นางสุวรรณา ใจดี โรงเรียนวดัชองลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34811. นายธรีเมต บรูทการ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34812. นายสุนันทแ เถาเล็ก โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34813. นางนาตยา แกลวกลา โรงเรียนวดัหาดสมแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34814. นางสมมุง รัตนะ โรงเรียนวดัหาดสมแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34815. นางสาวอังคณา ร่ิมไทยสงคแ โรงเรียนวดัหาดสมแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34816. นายวจิักษณแ ตรีวฒันแ โรงเรียนวดัหาดสมแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34817. นางจารุพรรณ เล้ียวเจี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34818. นางจุไรพร ขําเกล้ียง โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34819. นางธาริณี วริิยานนทแ โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34820. นางเรณู คงหาญ โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34821. นางวลัยพรรณ จันทะมูล โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34822. นางวาสนา ซ่ือตรง โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34823. นางสมพศิ วสุิทธไิมตรี โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34824. นางสาวขนิษฐา คํานวณศิลป โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34825. นางสาวศิริวรรณ พลูสวน โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34826. นางอนงคแรัตนแ รักไพบลูยแภรณแ โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34827. นางอัจฉรา แสงสุริยะ โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34828. นายสุเมธ กาลนิล โรงเรียนศรีอรุโณทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34829. นางผองศรี พนัธุแลํายอง โรงเรียนสหายวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34830. นางสาวศิวาภรณแ ปยิะทตั โรงเรียนสหายวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34831. นางสุจินตแ พลสิทธิ์ โรงเรียนสหายวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34832. นางแสงเดือน ทรงธรรม โรงเรียนสหายวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34833. นางบปุผา ทพัเมือง โรงเรียนหมิงซิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34834. นางสาวจันทรแเพ็ญ ศิริคง โรงเรียนหมิงซิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34835. นางสาวทดัทรวง สําอางคแ โรงเรียนหมิงซิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34836. นางสาวอังคณา หดีรักษแ โรงเรียนหมิงซิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34837. นางสุดารัตนแ ศิริชาติ โรงเรียนหมิงซิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
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34838. นางอลิศา โนรัตนแ โรงเรียนหมิงซิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34839. นายประยุทธ นวลสุวรรณ โรงเรียนหมิงซิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34840. นายพรสินธแ ศรีสุพรรณ โรงเรียนหมิงซิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34841. นางบษุษา โอสถเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34842. นางพลูศรี เลขานุกิจ โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34843. นางศรีสาคร อรรถกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34844. นางสานิตยแ เพชรเรือง โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34845. นางสาวสิริรัตนแ ไชยดิษฐแ โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34846. นางสาวสุวรรณี คงทองจีน โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34847. นางอรอุมา ณ นคร โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34848. นายอดิเทพ วชิิต โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34849. นายมโนรถ ภาสภริมยแ โรงเรียนอนุบาลระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34850. นางจิราภรณแ รัตนพร โรงเรียนเอกศิลปราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34851. นางละมาย โอวเจริญ โรงเรียนเอกศิลปราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34852. นายเดน พลูผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34853. นายทรงศักด์ิ โต฿ะทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34854. นายจรัญ อินทนาศักด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34855. นายทวี ลาภวงศแประเสริฐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
34856. นางวชัรินทรแ หตัถกรี โรงเรียนกวงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34857. นางวาสนา จันทรแบวั โรงเรียนกวงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34858. นางสลวย เสาะกาน โรงเรียนกวงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34859. นางสาวเกศรินทรแ เรืองแสง โรงเรียนกวงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34860. นางสาวธดิารัตนแ พรมแกว โรงเรียนกวงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34861. นางสาวภณัฑิรา ลํ้าเลิศ โรงเรียนกวงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34862. นางสาววนัวภิา พนัธแรังษี โรงเรียนกวงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34863. นางสาวสุชีรา มโนเลิศเทวญั โรงเรียนกวงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34864. นางจิราภรณแ ชอดอกรัก โรงเรียนชุมชนนคิมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34865. นางบษุบา รัตนมงคล โรงเรียนชุมชนนคิมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34866. นางวนัทนา มาสะอาด โรงเรียนชุมชนนคิมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34867. นางสําเนียง มากหลาย โรงเรียนชุมชนนคิมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34868. นางสาวสุรียแพร เฮงฮะ โรงเรียนชุมชนนคิมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34869. นางวดี บญุทด โรงเรียนชุมชนบริษทัน้ําตาลตะวนัออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34870. นางสาวดวงใจ หอมหวล โรงเรียนชุมชนบริษทัน้ําตาลตะวนัออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34871. นางบศุยรัตนแ พนัธแเครือบตุร โรงเรียนชุมชนบริษทัน้ําตาลตะวนัออก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34872. นางชุติมา คงทน โรงเรียนชุมชนวดัทบัมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34873. นางประไพ คชรินทรแ โรงเรียนชุมชนวดัทบัมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34874. นางเพญ็ศรี เสนะวตั โรงเรียนชุมชนวดัทบัมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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34875. นายชรินทรแ โกมล โรงเรียนชุมชนวดัทบัมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34876. นายไพบลูยแ บรีุขวญั โรงเรียนชุมชนวดัทบัมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34877. นางนันทยา หมื่นกุดเลาะ โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34878. นางเบญ็จะ โพธิรั์ศมี โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34879. นางสุภาภรณแ คําประดิษฐ โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34880. นายจรินทรแ พกุบานยาง โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34881. นางกิติยา อิทธพิงษแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอกหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34882. นางประนอม อยูคง โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอกหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34883. นางปรีดา เงินทอง โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอกหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34884. นางพชัราภรณแ สําเร็จกิจ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอกหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34885. นางสมลักษณแ สุธรรม โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอกหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34886. นางเนื่องศรี ทรัพยแสิริรัตนแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34887. นางรชษร นุชเจริญผล โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34888. นางสมสุข นิลโสม โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34889. นางสาววนิดา แซก฿วย โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34890. นางสุมล สิทธเิวช โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34891. นายอํานวย ศิริแพทยแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34892. นายกฤษดา ผองลําเจียก โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34893. นางเครือวลัยแ คงความสุข โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34894. นางสุชญา บญุสิริธนา โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34895. นางอามรรัตนแ อินทรแกับจันทรแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34896. นางปยิจิตร เทพสุภรณแกุล โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34897. นางภสัสแณิชา ธรรมจง โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34898. นางรัตนา จิวเหยียน โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34899. นางสาวพรสุรียแ สุธนะวฒันแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34900. นายเจนตแ เมียงมาก โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34901. นายเธนศ บนัลือเขตตแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34902. นายบญุยืน เทยีมถม โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34903. นางสมพร เชาวนาธคิม โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34904. นางพมิพแใจ สุนทรประเสริฐ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34905. นายวรา งามเสง่ียม โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34906. นางผานิต ชนนีบํารุง โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34907. นางสาวพทุธติา ทมิสันเทยีะ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34908. นางสาวศิริวรรณ นาคมอญ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34909. นายชัยวชิิต อินทรแสุข โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34910. นายพงศแพนัธุแ วรรณุสิทธิ์ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34911. นางราณียแ ล้ินทอง โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัระยอง ๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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34912. นางเพญ็จันทรแ ชลสวสัด์ิ โรงเรียนบวรรัตนศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34913. นางสาวชญาภรณแ ใจบาน โรงเรียนบวรรัตนศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34914. นางสาวบษุกร ศิริจันทรแ โรงเรียนบวรรัตนศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34915. นางเสาวลักษณแ ตันติพบิลูทรัพยแ โรงเรียนบวรรัตนศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34916. นางออ งามสุวรรณแ โรงเรียนบวรรัตนศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34917. นางอารียแ หติะรัตนแ โรงเรียนบวรรัตนศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34918. นายดํารงคแ จันทรแเสน โรงเรียนบวรรัตนศาสตรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34919. นางสุรัตนแ ฉ่ํามณี โรงเรียนบานเขาหวยมะหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34920. นางบญุเอื้อง สระหมัด โรงเรียนบานคลองขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34921. นางมณฑนา เรืองวงษแวาร โรงเรียนบานคลองขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34922. นางสาวสุรภา สําเริง โรงเรียนบานคลองขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34923. นายสกล วทิยานุกรณแ โรงเรียนบานคลองขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34924. นางกฤษณา โกพลรัตนแ โรงเรียนบานคลองบางไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34925. นางสาวอัญชลี ภูสอน โรงเรียนบานคลองบางไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34926. นายเมคิน เทยีนเงิน โรงเรียนบานคลองยายเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34927. นายเกียรติศักด์ิ บงึราษฎรแ โรงเรียนบานชะวกึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34928. นางกรกช ศิลปชัยกิจ โรงเรียนบานตะเกราทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34929. นางบญุเรือน วฒันคัณฑิกุล โรงเรียนบานตะเกราทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34930. นางสุจิน ลอยสุริวงคแ โรงเรียนบานทาเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34931. นายวโิรจนแ อมรพนัธแ โรงเรียนบานเนินเสาธง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34932. นางนิลรัตนแ ขวญัดี โรงเรียนบานบงึตนชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34933. นางสิริลักษณแ พรานนทแสถิทยแ โรงเรียนบานบงึตนชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34934. นางสาวนิตยา วนัสวาง โรงเรียนบานบงึตาตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34935. นายธานี แยมศรวล โรงเรียนบานบงึตาตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34936. นางกาญจนา ศรีวฒันะ โรงเรียนบานปลวกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34937. นางพรชนิตทแ กองกําไก โรงเรียนบานปลวกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34938. นางเรณู บวัทอง โรงเรียนบานปลวกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34939. นางสาวมณฑา หรัิญญาภรณแวชิัย โรงเรียนบานปลวกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34940. นางสาวมัตติกา พรมวงคแ โรงเรียนบานปลวกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34941. นางอมรา จุลพนัธแ โรงเรียนบานปลวกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34942. นางอิศรา เย็นใจ โรงเรียนบานปลวกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34943. นายทองดี สมฤทธิ์ โรงเรียนบานปลวกแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34944. นางสาวบงกชธร หอมจันทรแ โรงเรียนบานพยูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34945. นางพนัทพิา มัญชุนากร โรงเรียนบานมาบตอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34946. นางสาวสมศรี ริมสมุทร โรงเรียนบานมาบตอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34947. นางฉันทนียแ จันทรแพล โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34948. นางทพิวรรณ สกุลชางเสนาะ โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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34949. นางวรรณิศา สระทองยอด โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34950. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดรแ โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34951. นางสาวเกยูร จิตรไส โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34952. นางสาวดวงใจ วาปสิีทธพินัธแ โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34953. นางสาวทศันียแ เคหาใส โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34954. นางสาวนุธนาถ ศรีสมบรูณแ โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34955. นางอรทยั พรหมบบุผา โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34956. นางอรพนิทแ อินตรา โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34957. นางอัสมา วทิยมาศ โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34958. นายศุภกิจ อินทรวเิศษ โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34959. นายอุลิต ธาราดล โรงเรียนบานมาบตาพดุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34960. นางสุมล กุฎศีรี โรงเรียนบานมาบปาุหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34961. นางชลธชิา สุขประเสริฐ โรงเรียนบานไรจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34962. นางณัฏฐา สุขแสง โรงเรียนบานไรจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34963. นางเพญ็จันทรแ เอี่ยวสานุรักษแ โรงเรียนบานไรจันดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34964. นางผกามาศ วยัวฒิุ โรงเรียนบานสํานักทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34965. นางสาวบญุเกื้อ ชาญกิจ โรงเรียนบานสํานักทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34966. นางสาววรรณา เวชสัมฤทธิ์ โรงเรียนบานสํานักทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34967. นายคณานนทแ เอี่ยมประกอบกิจ โรงเรียนบานสํานักทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34968. นายบญุสง บํารุงศักด์ิ โรงเรียนบานสํานักทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34969. นายสมบญุ ชลสวสัด์ิ โรงเรียนบานสํานักทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34970. นางสาวลําดวน อัมฤทธิ์ โรงเรียนบานหนองฆอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34971. นางวรรณี หนิทอง โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34972. นางอุษา เกตุสุริยา โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34973. นายดรัณ มิ่งมิตร โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34974. นางสุพรรษา พรมรี โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34975. นางสาวอังศวรีแ สวนิตจําเรียง โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34976. นายชูเกียรต์ิ สิริภญิโญสกุล โรงเรียนบานหนองแฟบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34977. นางกวางทอง ภคูรองทุง โรงเรียนบานหนองไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34978. นายอนนทแ โอนนอก โรงเรียนบานหนองไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34979. นางวภิาดา สีหาบตุร โรงเรียนบานหมอมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34980. นางขวญัเรือน เสรารมยแ โรงเรียนบานหมอมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34981. นางเบญจภา ทวดหอย โรงเรียนบานหวยปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34982. นายวนิัย แสงออน โรงเรียนบานหนิโคงประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34983. นางธญัญาภรณแ ร่ืนเริง โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34984. นางพกิุล วงศแวารชัย โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34985. นางภคมน ใจหนักแนน โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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34986. นางรชยา สงวนพนัธแ โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34987. นางรุงลาวลัยแ เปล่ียนไพร โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34988. นางวารุณี ผาสุข โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34989. นางศรีสิรินทรแ ทองภู โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34990. นางสาวพวงเพชร บวัหลวง โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34991. นางสุพศิ อนุเพญ็ โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34992. นางอนงคแ ราชนุเคราะหแ โรงเรียนพฒันเวชศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34993. นางจุรีพร เผือกปาน โรงเรียนมณีวรรณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34994. นางชุติมา ชวนเชย โรงเรียนมณีวรรณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34995. นางผกาวดี พนัธุแสมบติั โรงเรียนมณีวรรณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34996. นางสาวพรรตุรี รินทะวงศแ โรงเรียนมณีวรรณวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34997. นางพชัรินทรแ ยุพเกษตร โรงเรียนวดักรอกยายชา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34998. นางสุรวรรณ เนินอุไร โรงเรียนวดักรอกยายชา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

34999. นางอวยพร ใจคิด โรงเรียนวดักรอกยายชา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35000. นางขวญัใจ ฉายาถิรจิตโตวงศแ โรงเรียนวดักระเฉท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35001. นางขนิษฐา บญุยะพกุกะนะ โรงเรียนวดัเกาะกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35002. นางสาวไพเราะ ศรีทอง โรงเรียนวดัเกาะกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35003. นางกาญจนา แกวตาย โรงเรียนวดัแกลงบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35004. นางสาวศิริกาญจนแ ชุติมามารค โรงเรียนวดัแกลงบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35005. นางพมิพแใจ ชลสวสัด์ิ โรงเรียนวดัเขาสําเภาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35006. นางวราภรณแ อัมพรมหา โรงเรียนวดัเขาสําเภาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35007. นางสาวจินดา ถาวรพทิกัษแ โรงเรียนวดัโขดหนิมิตรภาพที่ ๔๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35008. นางสีมาภรณแ เกียรติสมบติั โรงเรียนวดัโขดหนิมิตรภาพที่ ๔๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35009. นางศรีนคร ครเมฆ โรงเรียนวดัคีรีภาวนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35010. นายนันทพทัธแ อินธรรม โรงเรียนวดัชากผักกูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35011. นางสาวงามตา ดีบาง โรงเรียนวดัชากลูกหญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35012. นางสาวรุงตะวนั ศรีลาฤทธิ์ โรงเรียนวดัชากลูกหญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35013. นางสาววราภร สุวาท โรงเรียนวดัชากลูกหญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35014. นางสุนียแ หอมระร่ืน โรงเรียนวดัชากลูกหญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35015. นางนิดา ศิริวฒันแ โรงเรียนวดัเชิงเนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35016. นางกรรณิกา พานเพชร โรงเรียนวดัดอนจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35017. นางณัฐดา มหามิตร โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35018. นางทองใบ พวงมาลี โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35019. นางธญัญลักษณแ บษุบา โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35020. นางเบญ็จา ทพิยแไชย โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35021. นางปยิะนุช สวสัด์ิลน โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35022. นางผองศรี อินทวงษแ โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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35023. นางพรรณี สมุทรเสน โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35024. นางพมิพา ประกอบธรรม โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35025. นางพลูสุข ธรรมสุนทร โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35026. นางมณฑา หางภยั โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35027. นางสมพร อุตสาหะ โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35028. นางโสรยา ตันติการุญ โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35029. นางปนัดดา กอบพมิาย โรงเรียนวดัตะพงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35030. นางไฉไล ภกัดีคํา โรงเรียนวดัตะเีคียนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35031. นางณัฐวริน อินทรแศิริ โรงเรียนวดัตากวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35032. นางนวลอนงคแ เขมะภาตะพนัธแ โรงเรียนวดัตากวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35033. นางสาวบษุบา ประทปีแสน โรงเรียนวดัตากวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35034. นางสุรีรัตนแ คะเณวนั โรงเรียนวดัตากวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35035. นางนาตยา ธงสุวรรณ โรงเรียนวดัทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35036. นางปิๆนมณี สุภาพ โรงเรียนวดัทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35037. นางสาธฌิา สายบวั โรงเรียนวดัทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35038. นางสาวจรีพร วรีะพนัธแ โรงเรียนวดัทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35039. นางสาวศิริญา เปาอยูสุข โรงเรียนวดัทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35040. นายจารึก ธงสุวรรณ โรงเรียนวดัทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35041. นายชํานาญ ถนอมมิตร โรงเรียนวดัทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35042. นางสาวสมบติั ฝึกฝน โรงเรียนวดัธงหงสแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35043. นายพนัเทพ ธรีทยากร โรงเรียนวดันาตาขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35044. นางเรณู เพช็รมี โรงเรียนวดัน้ําคอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35045. นางสาวมาลา ปราณบรีุ โรงเรียนวดัน้ําคอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35046. นางวพิาวดี เทยีนงาม โรงเรียนวดัเนินกระปรอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35047. นางสาวบษุรา สํารวยประเสริฐ โรงเรียนวดัเนินกระปรอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35048. นางกันทรารมยแ เนินอุไร โรงเรียนวดัเนินพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35049. นางณิชชา สนิทนาน โรงเรียนวดัเนินพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35050. นางนพพร ไทยเจริญ โรงเรียนวดัเนินพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35051. นางนวพร แสงสวสัด์ิ โรงเรียนวดัเนินพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35052. นางประมิน สัตถาผล โรงเรียนวดัเนินพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35053. นางไพเราะ ไพรทอง โรงเรียนวดัเนินพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35054. นางสาวอัญธกิา พรสัมฤทธิก์ุล โรงเรียนวดัเนินพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35055. นางรชยา แพงศรี โรงเรียนวดัเนินพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35056. นางนภาพร ชลสวสัด์ิ โรงเรียนวดัในไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35057. นางพฒันแชญา รัตนหรัิญรักษแ โรงเรียนวดัในไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35058. นางฤดี ปณิธธิรรม โรงเรียนวดัในไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35059. นางวาสินี ชลสวสัด์ิ โรงเรียนวดัในไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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35060. นางบญุเรือน ชื่นอารมณแ โรงเรียนวดับานคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35061. นางสาวปยิาภรณแ จันทรัตนแ โรงเรียนวดับานคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35062. นายบญุสง วงศแเอี่ยมสวสัด์ิ โรงเรียนวดับานคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35063. นายวนิัย รัตนประสาท โรงเรียนวดับานคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35064. นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข โรงเรียนวดับานคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35065. นางกัลยา ใจเย็น โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35066. นางจุไรรัตนแ ศรีอนันตแ โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35067. นางโชติกร มวงศิริกุล โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35068. นางภศัรา แกงสองสี โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35069. นางรุงกานตแ คงชูชาติ โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35070. นางฤตวรา จันทรแแปนู โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35071. นางวงทพิยแ วงศแสิยานุสิตยแ โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35072. นางสุรียแ แววศักด์ิ โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35073. นางอุบล หงษแทอง โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35074. นายมานิต เหลืองออน โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35075. นายสุรศิษฎแ เกียรติธนะกูล โรงเรียนวดับานฉาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35076. นางนงลักษณแ สาคะรัง โรงเรียนวดับานดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35077. นางมธรุส ออมศิริ โรงเรียนวดับานดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35078. นางสุวรรณา ซึมทราบ โรงเรียนวดับานดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35079. นางสาวเดือนเพญ็ ตันเงิน โรงเรียนวดับานดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35080. นางวนิดา กองทองนอก โรงเรียนวดัประชุมมิตรบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35081. นางสาวจงกลนี ญาติ โรงเรียนวดัปลวกเกตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35082. นางโสภา เรืองหรัิญ โรงเรียนวดัปลวกเกตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35083. นางระเบยีบ คงเขียว โรงเรียนวดัพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35084. นางวนัเพญ็ เปีๆยมมงคล โรงเรียนวดัพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35085. นางวไิล นอยสมมิตร โรงเรียนวดัพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35086. นางสายฝน เต็มสงสัย โรงเรียนวดัพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35087. นางสาวกอแกว มั่นทอง โรงเรียนวดัพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35088. นางอรวรรณ เสวครบรีุ โรงเรียนวดัพลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35089. นางกฤษณา วงษแศิลป โรงเรียนวดัเภตราสุขารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35090. นางกันตแสุดา ทววีรรณ โรงเรียนวดัเภตราสุขารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35091. นางพรรณี รุงเดช โรงเรียนวดัเภตราสุขารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35092. นางรําพงึ หมื่นพวง โรงเรียนวดัเภตราสุขารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35093. นางสุธราทพิยแ ภญิโญ โรงเรียนวดัเภตราสุขารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35094. นางอัจฉรา คงทรัพยแ โรงเรียนวดัเภตราสุขารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35095. นายสมศักด์ิ หวานฤดี โรงเรียนวดัเภตราสุขารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35096. นางสาวบญุรัตนแ สุขสบาย โรงเรียนวดัมาบขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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35097. นางสาวปใทมา สุขสบาย โรงเรียนวดัมาบขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35098. นางรัตนา กล่ันวารี โรงเรียนวดัมาบชลูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35099. นายชูชีพ กล่ันวารี โรงเรียนวดัมาบชลูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35100. นางภสัราภรณแ ธรีแธนพงศแ โรงเรียนวดัมาบชลูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35101. นายสกุลศักด์ิ ทพิยแไชย โรงเรียนวดัยายดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35102. นายจิตรกร มาแกว โรงเรียนวดัละหารไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35103. นางกมลวรรณ กัลปะ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35104. นางสาวลลดา กุลบรูณะพงศแ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35105. นางสาวติรี ถาวระ โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35106. นางอุไรวรรณ ปวงประชัง โรงเรียนวดัสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35107. นางสุกัญญา กีรติยุตอมรกุล โรงเรียนวดัสํานักกะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35108. นายมานัส สัตยแอุดม โรงเรียนวดัสํานักกะทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35109. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกําแพง โรงเรียนวดัหนองกระบอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35110. นางสุมาลี เมฆโหรา โรงเรียนวดัหนองกรับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35111. นายมานพ วรวงษแ โรงเรียนวดัหนองกรับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35112. นางมณฑา พรเรืองมณีกิจ โรงเรียนวดัหนองตะแบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35113. นางจรรยา ศิริชล โรงเรียนวดัหนองพะวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35114. นางพทิยา อินทรัุตนแ โรงเรียนวดัหนองพะวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35115. นางสาคร วงศแสุวรรณ โรงเรียนวดัหนองพะวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35116. นางสุภาภรณแ สําเริง โรงเรียนวดัหนองพะวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35117. นายมาโนช ศิริชล โรงเรียนวดัหนองพะวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35118. นางเพญ็ศรี สุรการินทรแ โรงเรียนวดัหวงหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35119. นายสงบ ปะตังถาโต โรงเรียนวดัหวงหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35120. นางจิรวรรณ ปใญจลักษณแ โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35121. นางปริณดา อินทรสด โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35122. นางปาริชาต เพชรแหน โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35123. นางปิๆนอุทยั อภชิิต โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35124. นางพรรณี พวงเกาะ โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35125. นางมะลิ อุดม โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35126. นางสาวจริาภรณแ สุทธิ โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35127. นางสุพรรษา สาสังขแ โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35128. นางอัมพร วงษแพทิกัษแ โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35129. นายเฉลิมชัย จันทรแพฒันพงศแ โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35130. นายทวลีาภ สิทธเิวช โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35131. นายนิพนธแ วสูิตราศัย โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35132. นางภาวนา ประสิทธิแ์พทยแ โรงเรียนสมคิดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35133. นางฉววีรรณ งามละเมียด โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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35134. นางบปุผา ปรีชาญาณ โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35135. นางรัญจวน กัญญาชาติ โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35136. นางสาวขวญัดาว ยอดมณี โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35137. นางสาวณเดชนแ เพง็เกษม โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35138. นางสาวธนทร ฐานะพรรณดร โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35139. นางสุเนตรา เอคนาสิงหแ โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35140. นางเสาวภา บญุมาก โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35141. นางโสภา สูงเจริญ โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35142. นางโสภติ ฉายะสถิตยแ โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35143. นายประมูล เมาลี โรงเรียนสองภาษาระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35144. นางทพิยาภรณแ เตียวเจริญ โรงเรียนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35145. นางอุบล ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลชนบท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35146. นางสาวพณัณแชิตา พฒิุวงศแเมศ โรงเรียนอนุบาลฝนทพิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35147. นางกัญญา ธรรมศิรินิเวศ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35148. นางกาญจนา เพยีรสุจริตดี โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35149. นางคนึงนิจ วงศแบปุผา โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35150. นางณัฐฐญา ครุฑอรัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35151. นางทพิยแวรรณ ชุณหกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35152. นางนงนุช โฉมศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35153. นางนิภา ทวพีฒันะพงศแ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35154. นางปาริชาติ บทมาตยแ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35155. นางผองนภา ฟุูงขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35156. นางพรพรรณ รัตนชารี โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35157. นางมณีวรรณ เศวตสุพร โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35158. นางเรือนงาม แพงศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35159. นางวชัรี โฆษติจาตุรนตแ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35160. นางวลิานี ศิริภกัดี โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35161. นางสาวกันยา แสงพรต โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35162. นางสาวณัฐภรณแ อังศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35163. นางสาวไพริน แวววบัศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35164. นางสาวมนชยา พนิิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35165. นางสาววมิล จิตสุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35166. นางสาวสุพตัรา ทพิยแพนัธแ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35167. นางสุนันทา สหสัสนิมิตกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35168. นางสุรางคแ สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35169. นางอําพนั รุงเรืองบางชัน โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35170. นางเอมอร ชาญพานิชยแ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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35171. นางเอมอร สาขามุละ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35172. นายพยนตแ ชาญเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35173. นายสุรชัย เมธาอรรถพงศแ โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35174. นางนันทแณภสั เนตินิยม โรงเรียนอนุบาลระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35175. นางจรัสพร มหาเพง็ โรงเรียนอนุบาลระยองวดัหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35176. นางวภิาดา ทมุเมืองปใก โรงเรียนอนุบาลระยองวดัหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35177. นางวลิาสินี ทดัไธสงคแ โรงเรียนอนุบาลรักภาษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35178. นางสาวเดือนพสูิฐ เปล่ียนพุม โรงเรียนอนุบาลรักภาษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35179. นายวนัชัย พริิยะประภากุล โรงเรียนอุดมวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35180. นายประสิทธิ์ รุงเดช โรงเีรียนวดัแกลงบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35181. นางฉัตรชยา ทมิโพธิ์ โรงเีรียนวดัยายดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35182. นางนวลนาถ พงษแวารินทรแ โรงเีรียนวดัยายดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35183. นางนภสร บรรดาศักด์ิ โรงเีรียนอุดมวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35184. นางปาณิกานแ ตอโชติ โรงเีรียนอุดมวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35185. นางสายสุนียแ เมฆธนานันตแ โรงเีรียนอุดมวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35186. นางสาวพนอจติร จั่นทอง โรงเีรียนอุดมวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35187. นางสาววาสิฏฐี สินทร วทิยาลัยเทคโนโลยีพฒันเวช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35188. นางสุวมิล จันทรแแดง วทิยาลัยเทคโนโลยีพฒันเวช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35189. นางวราภรณแ เพศประเสริฐ วทิยาลัยเทคโนโลยีพฒันเวช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35190. นางอุทมุพร บญุญา วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35191. นางพสัสุดา เรืองวฒันานนทแ วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุีรกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35192. นางสาวปรารถนา นามบรีุ วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุีรกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35193. นายอนุสรณแ บญุยืน วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุีรกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35194. นางนุชจรี วาจาสิทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35195. นางนุชนาจ อุปชิน วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35196. นางประวณีา สุภาสืบ วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35197. นางเพช็รรัตนแ ทบัแสงสี วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35198. นางสาวยุวดี จันทรแเอียด วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35199. นางสาววไิลวรรณ นวลละออง วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35200. นายจักรพนัธแ ปาระโมงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35201. นายชาญชัย แนวประเสริฐ วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35202. นายดํารงคแรัตนแ ขันธแคู วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35203. นายประมุข มวงจีบ วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35204. นายภสิูทธิ์ สมสอางคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35205. นายระพนิ แสงสุด วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35206. นายวฑูิรยแ งวนสน วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35207. นายวรัิตนแ สนศิริ วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑
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35208. นายสัมพนัธแ ดอนเมฆ วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35209. นายสุชาติ จิตตาศิรินุวตัร วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35210. นายอรุณ ศรีสกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีไออารแพซีี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35211. นางฐาณิษา นาคนวล วทิยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35212. นางณัฐฤตา ณ รังษี วทิยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35213. นางสาวปราณี ตันหยง วทิยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35214. นางอรพณิ พลึิก วทิยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35215. นายฉลาด ชุนณะวงคแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35216. นายววิฒันแ ชูเชิด วทิยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35217. นายปใญญา สุขศิริ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35218. นายไพฑูรยแ เจริญประโยชนแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๑

35219. นางมะลิ เตียวเจริญ โรงเรียนชุมชนบานวงัจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35220. นางวลิาสินี โฉมดี โรงเรียนชุมชนบานวงัจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35221. นางอัมพร สุขปรีดา โรงเรียนชุมชนบานวงัจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35222. นายขวญั สุขปรีดา โรงเรียนชุมชนบานวงัจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35223. นายบญุเสริม แกนประกอบ โรงเรียนชุมชนบานวงัจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35224. นายรุงแสง พลซา โรงเรียนชุมชนบานวงัจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35225. นางปรานอม บํารุง โรงเรียนชุมชนบานวงัจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35226. นางจันทมิา แสวงดิลก โรงเรียนชุมชนวดักลางกรํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35227. นางธญัญชล จันทรแพราหมณแ โรงเรียนชุมชนวดักลางกรํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35228. นางสาวธรียา ดีพื้น โรงเรียนชุมชนวดักลางกรํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35229. นางสาวสงกรานตแ รัตนวจิิตร โรงเรียนชุมชนวดักลางกรํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35230. นางสาวสุภาพ กันทะวงศแ โรงเรียนชุมชนวดักลางกรํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35231. นายพรชัย ลอมเจริญพงษแ โรงเรียนชุมชนวดักลางกรํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35232. นายวรัิช สุวรรณโชติ โรงเรียนชุมชนวดักลางกรํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35233. นางกัญญาพชัร ปานบญุ โรงเรียนชุมชนวดัตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35234. นางบญุเรือน พวงศิริ โรงเรียนชุมชนวดัตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35235. นางไพริน ถนอมวงศแ โรงเรียนชุมชนวดัตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35236. นางสาวจีรวรรณ ชํานาญชาง โรงเรียนชุมชนวดัตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35237. นายมนตรี ตันเงิน โรงเรียนชุมชนวดัตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35238. นางสาวกรรณิกา หมั่นดี โรงเรียนชุมชนวดัตะเคียนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35239. นางวลัยพนัธแ จิรภทัรสุดใจ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๓ (บานคลองเขต) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35240. นางวไิลวรรณ รัตนะ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๓ (บานคลองเขต) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35241. นายสําเริด ชลสวสัด์ิ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๓ (บานคลองเขต) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35242. นางสาวเมธาพร วแิสง โรงเรียนบานแกงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35243. นายสมชาย พลแสน โรงเรียนบานแกงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35244. นางนวพร สีขาว โรงเรียนบานเขาชองลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒
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35245. นางสาวอัฉราวดี ล้ีปราศภยั โรงเรียนบานเขาชองลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35246. นายบญุชิต งามสงา โรงเรียนบานเขาชองลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35247. นางพชัรินทรแ เจริญรัศมีโสภา โรงเรียนบานเขาชะอางครอมคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35248. นางสาวชลิตา ดีทน โรงเรียนบานเขาชะอางครอมคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35249. นางสาววไิลจิตร ดงชะสิงหแ โรงเรียนบานเขาชะอางครอมคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35250. นางกัญญาภญิญแ สีรัตนแเจริญ โรงเรียนบานเขาตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35251. นายชัชวาล จารุวจิิตรแ โรงเรียนบานเขาตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35252. นายวาทนิ แสงอรุณ โรงเรียนบานเขาตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35253. นางสาววนัณา ศรีวะรมยแ โรงเรียนบานเขาตาอิ๋น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35254. นางอํานวย สุวรรณโชติ โรงเรียนบานคลองทเุรียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35255. นางสาวนภัสวรรณ หงษแเวยีงจันทรแ โรงเรียนบานคลองบางบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35256. นางสมใจ กองสุข โรงเรียนบานคลองปาุไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35257. นางสาวจิรารัตนแ เพชรมาก โรงเรียนบานคลองปาุไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35258. นางสาวเรณู วงษแสูง โรงเรียนบานคลองปาุไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35259. นายศักดา สรรเสริญ โรงเรียนบานคลองปาุไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35260. นางวราภรณแ เครือวลัยแ โรงเรียนบานคลองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35261. นางราตรี ตรึกตรอง โรงเรียนบานเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35262. นางสมพร ตันเงิน โรงเรียนบานเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35263. นายนิวติั โจยสา โรงเรียนบานชงโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35264. นางกัณทมิา แทนทด โรงเรียนบานชําฆอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35265. นางกาญจนา นันทกมลวารี โรงเรียนบานชําฆอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35266. นางสาวธัญลักษณแ แกวทพิเนตร โรงเรียนบานชําฆอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35267. นางสาวสุภาพ จีนประชา โรงเรียนบานชําฆอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35268. นางนวพรรษ ทองเจริญพานิช โรงเรียนบานชําสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35269. นายอํานวย สําเร็จ โรงเรียนบานชําสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35270. นางมณฑา ภูระหงษแ โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35271. นางสําเนา ศิริแพทยแ โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35272. นายสมชาย ยะระสิทธิ์ โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35273. นางวฒันา วงศแประดิษฐแ โรงเรียนบานดอนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35274. นายกิจกิจพฒันแ พนัธแแจม โรงเรียนบานดอนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35275. นางประพร ตรึกหากิจ โรงเรียนบานเตาปนูหาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35276. นางขําจิตร วฒิุศักด์ิ โรงเรียนบานเตาปนูหาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35277. นางกฤติยา ศรีธรรมวจิิตร โรงเรียนบานทาลําบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35278. นางพนัธแทพิยแ กองสมัคร โรงเรียนบานทาลําบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35279. นายมาโนช กุลนาแพง โรงเรียนบานทาลําบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35280. นางจิณพฎั เงาฉาย โรงเรียนบานทุงเค็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35281. นางมะลิ กองสุข โรงเรียนบานทุงเค็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒
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35282. นายสาธติ พรมลี โรงเรียนบานทุงเค็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35283. นายแสวง ศรีทาพกัตรแ โรงเรียนบานทุงเค็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35284. นางเพญ็รัตนแ เครือวลัยแ โรงเรียนบานน้ํากรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35285. นางวลัลา วฒันศิริ โรงเรียนบานน้ําเปๅน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35286. นางฟาูงาม ปล้ืมจิต โรงเรียนบานน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35287. นางสาวกันยา สุขสําราญ โรงเรียนบานน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35288. นางสาวสุนันทแ ชมภพูล โรงเรียนบานน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35289. นายอนันทแ เวชชิรารัตนแ โรงเรียนบานเนินดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35290. นายสนิทพงศแ คมขํา โรงเรียนบานเนินดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35291. นางกรณิกา เล้ียงธรรมรัตนแ โรงเรียนบานเนินสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35292. นางมานะ ภญิโญ โรงเรียนบานเนินสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35293. นางจรรยา บํารุง โรงเรียนบานเนินหยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35294. นางมณฑา ธรรมโยธนิ โรงเรียนบานเนินหยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35295. นางละเอียด ธรรมสมบติั โรงเรียนบานบงึตะกาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35296. นางสิตางศุแ สตารัตนแ โรงเรียนบานบงึตะกาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35297. นางจรัสศรี เสนาะ โรงเรียนบานพลงตาเอี่ยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35298. นางวชัรา พรชัยกุล โรงเรียนบานพลงตาเอี่ยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35299. นายพยุง เสนาะ โรงเรียนบานพลงตาเอี่ยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35300. นายวนัชัย สิทธพิงศแ โรงเรียนบานพลงตาเอี่ยม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35301. นางชนัญชิดา สุยารัมยแ โรงเรียนบานมะเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35302. นางสาวเพ็ญนภา วสิารวฒิุ โรงเรียนบานมะเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35303. นางสาวอนงคแ ศึกษา โรงเรียนบานมะเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35304. นายวนิัย สืบเสนาะ โรงเรียนบานมะเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35305. นางสาวปราณี สมชาติ โรงเรียนบานมาบชางนอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35306. นายสุทธิ มีลาภ โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35307. นายเจริญ ควรหา โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35308. นางวรรณา ผังรักษแ โรงเรียนบานยางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35309. นายมนตรี คนเล โรงเรียนบานยางเอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35310. นายกิตติ คําภษูา โรงเรียนบานยุบตาเหนง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35311. นางวลัลา เจริญกัลป โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35312. นางสุภาภรณแ ศิริฟองนุกูล โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35313. นางอนงคแ บรูณะเรข โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35314. นางจริยา หมอนสุภาพ โรงเรียนบานศรีประชา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35315. นายชัชวาล วงศแตรุษ โรงเรียนบานศรีประชา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35316. นายสมชาย ทานอุดม โรงเรียนบานสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35317. นางเกลียวทอง จันทรแลอย โรงเรียนบานสองสลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35318. นางโฉมฉาย พรหมจินดา โรงเรียนบานสองสลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒
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35319. นางนงนุช ปรารถนาผล โรงเรียนบานสองสลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35320. นางสาวรุงนภา คนเล โรงเรียนบานสองสลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35321. นางสาววงเดือน บํารุง โรงเรียนบานสองสลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35322. นางสาวอัจฉรา สาครจันทรแ โรงเรียนบานสองสลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35323. นางชัชจิรา บญุปลูก โรงเรียนบานสามแยกน้ําเปๅน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35324. นางศรัลยา ไพบลูยแ โรงเรียนบานสามแยกน้ําเปๅน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35325. นายนันทนิ โอทาน โรงเรียนบานสามแยกน้ําเปๅน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35326. นายสุรพล รอดระหงษแ โรงเรียนบานสามแยกน้ําเปๅน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35327. นางพรพรรณ เครือวลัยแ โรงเรียนบานสีระมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35328. นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณแ โรงเรียนบานสีระมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35329. นายภควตั กองชา โรงเรียนบานสีระมัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35330. นายธวชั ถนอมวงษแ โรงเรียนบานหนองคุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35331. นายพทิกัษแ พสัิยพนัธุแ โรงเรียนบานหนองคุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35332. นายอุดร วงศแจันทรแ โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35333. นางนกนอย จองสาระ โรงเรียนบานหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35334. นางสาวเพ็ญพิชชา คําแหง โรงเรียนบานหนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35335. นายธนพง จูทานุวงศแ โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35336. นายชาตรี เจริญสุข โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35337. นางอนงคแ งามเสง่ียม โรงเรียนบานหวงหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35338. นายสมยศ งามเสง่ียม โรงเรียนบานหวงหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35339. นายสมศักด์ิ ศักด์ิติมงคล โรงเรียนบานหวงหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35340. นางสาวรังสิมา วสิมล โรงเรียนบานหวยทบัมอญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35341. นายเฉิดชาย อรัญวงศแ โรงเรียนบานหวยทบัมอญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35342. นางสาวสุภาพร เครือวลัยแ โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35343. วาที่รอยตรีเดือน มาฆะสิทธิ์ โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35344. นางจิราภรณแ ศิริโรจนแ โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35345. นางชลกร โอทาน โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35346. นางเนตรดาว เสมอมิตร โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35347. นางเรณู ทรัพยแประเสริฐ โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35348. นางวาสนา เปร่ืองประทปี โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35349. นางวาสนา สุขไพรวรรณ โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35350. นางสาวดวงเดือน จุฑาธปิไตย โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35351. นางสาวบษุบงคแ คลายจันทรแ โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35352. นางสาวมะลิวลัยแ ทองกําเนิด โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35353. นางสาวเมทนิี สุดแท โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35354. นางสาวเรไร ไชยธสิาร โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35355. นางสาววรรณา โภคพพิฒันแ โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒
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35356. นางสาววาสนา ถ้ําอมร โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35357. นางสาวสมจิตรแ สุวรรณโชติ โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35358. นางสาวสุลัดดา แสงตา โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35359. นางสุนิสา อวนเจริญ โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35360. นางอัคราภา ใจเย็น โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35361. นายสมนึก ธารา โรงเรียนรุงนภาพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35362. นางสาวกมลวรรณ เนตรมณี โรงเรียนวดักระแส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35363. นางสุนันทแ นึกแจง โรงเรียนวดักระแส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35364. นางรัชดาวรรณ อัตถจินตแ โรงเรียนวดักองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35365. นายชยุต พพิฒัฐาดร โรงเรียนวดักองดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35366. นางณัฐนรี มนทกานติ โรงเรียนวดัเกาะลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35367. นางศรีสุดา ผุดผอง โรงเรียนวดัเกาะลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35368. นางสาวพนาวรรณ เพยีรชอบ โรงเรียนวดัเกาะลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35369. นางสาวสุพตัรา อินทร โรงเรียนวดัเกาะลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35370. นางสาวพฒันแนรี ชางเหล็ก โรงเรียนวดัเกาะลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35371. นายจําเริญ แสงพงษแชัย โรงเรียนวดัเขากะโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35372. นายรัฐศักด์ิ ควรหา โรงเรียนวดัเขากะโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35373. นายอรัญ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนวดัเขากะโดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35374. นางนงนภสั อินทพงษแ โรงเรียนวดัเขานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35375. นางพกิุล บวัเจริญ โรงเรียนวดัเขาสํารอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35376. นางสาวทิพวรรณ สุสิวงศแ โรงเรียนวดัคงคาวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35377. นายประจวบ ลิขิต โรงเรียนวดัคงคาวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35378. นายสมยศ บญุกอเกื้อ โรงเรียนวดัคงคาวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35379. นายโกเมศ วงศแคช โรงเรียนวดัคลองชากพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35380. นางสาวอัจฉรา เกตุมาโร โรงเรียนวดัคลองปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35381. นางสุทธณีิ ไมสูง โรงเรียนวดัคลองปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35382. นายโอภาส พจนานุภาพ โรงเรียนวดัคลองปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35383. นางนิภา แสงพงษแชัย โรงเรียนวดัจํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35384. นางมะปราง สุขยิ่ง โรงเรียนวดัชากมะกรูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35385. นายไพโรจนแ สุขสําราญ โรงเรียนวดัชากมะกรูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35386. นายบญัชา ดีทน โรงเรียนวดัชากมะกรูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35387. นางปณุยนุช ทองมณี โรงเรียนวดัชุมนุมสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35388. นายพนิิจ บญุคุณ โรงเรียนวดัชุมนุมสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35389. นายพลูศิลป ทองหลอ โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35390. นายสุนทร จันทรแพราหมณแ โรงเรียนวดัถนนกะเพรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35391. นางปใทมา ประสานทรัพยแ โรงเรียนวดัทากง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35392. นายชาติชนะ สุมาลัย โรงเรียนวดัทากง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒
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35393. นางวจิิตร มะลิวลัยแ โรงเรียนวดัทุงควายกิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35394. นายสิทธพิงษแ มีมานาน โรงเรียนวดัทุงควายกิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35395. นางสาวทพิวมิล สุทธวิงคแ โรงเรียนวดัเนินเขาดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35396. นางสาวนภัสวรรณ ผันเพลิน โรงเรียนวดัเนินเขาดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35397. นางสาวสาวติรี พลงาม โรงเรียนวดัเนินทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35398. นางวลัภา สะเกศ โรงเรียนวดัเนินทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35399. นางบษุบา โสมสิริรักษแ โรงเรียนวดัเนินยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35400. นายจรัญ ศรีนวล โรงเรียนวดัเนินยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35401. นางพกิุล พรอมเพรียง โรงเรียนวดับนุนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35402. นายณรงคแ ปลิดทกุขแภยั โรงเรียนวดับนุนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35403. นางกาญจนา ปลุกใจราษฎรแ โรงเรียนวดัปากน้ําพงัราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35404. นางเบญจพร อับดุลเลาะ โรงเรียนวดัปาุยุบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35405. นายสามารถ อับดุลเลาะ โรงเรียนวดัปาุยุบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35406. นางชูมณี ฤทธกิุล โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35407. นางทศันียแ ไทยสวสัด์ิ โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35408. นางบศุรินทรแ ผิวออน โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35409. นางปาริชาติ คนเล โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35410. นางรุจิ บญุชวยเหลือ โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35411. นางวรินดา โหลเหล่ียน โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35412. นางสาวชิราวรรณแ สวางวงษแ โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35413. นางสาวนภาพร สิทธมิณี โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35414. นางสาววชัรี ประทมุ โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35415. นายบรรจบ บญุจันทรแ โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35416. นายปใญญา กันเกตุ โรงเรียนวดัพลงชางเผือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35417. นางสาวมะลิ สําเร็จ โรงเรียนวดัพลงไสว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35418. นายบญุเกียรติ บญุชวยเหลือ โรงเรียนวดัพลงไสว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35419. นางนันทกิา สาหราย โรงเรียนวดัพงัราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35420. นางนพวรรณ มั่งค่ัง โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35421. นางสาวสุดเนตร ตรึกหากิจ โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35422. นางอมร พสัิยพนัธุแ โรงเรียนวดัมงคลวฒุาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35423. นายสถาพร จันทรแพราหมณแ โรงเรียนวดัวงัหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35424. นางสาวอรทยั วเิศษ โรงเรียนวดัสมอโพรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35425. นายรมไทร อรัญวงศแ โรงเรียนวดัสันติวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35426. นางจันทร คุมหอม โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35427. นางปทติา หริิโอตัปปะ โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35428. นางลดาวลัยแ ใจวงษแ โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35429. นางศรีสุภทัร โพคอรแนี่ โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒
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35430. นางสุจิรา เจริญวงษแ โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35431. นางสุพรรณี ชินออน โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35432. นายวชัรินทรแ มูลภกัดี โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35433. นายศักด์ิชัย ฉลาด โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35434. นายศุภกิจ สตาภริมยแ โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35435. นางสาวประนอม เจริญชนมแ โรงเรียนวดัสุขไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35436. นางสาวภานลิน กล่ินวงศแ โรงเรียนวดัสุขไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35437. นางสาวเสาวณียแ พมิพแดี โรงเรียนวดัสุขไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35438. นายบญุมี อิ่มสิน โรงเรียนวดัสุขไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35439. นายมนูญ โพธิเ์งิน โรงเรียนวดัสุขไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35440. นายลําเลียง ปฏสัิงขแ โรงเรียนวดัสุขไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35441. นายณรงคแ วริิยะกิจ โรงเรียนวดัสุขไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35442. นางกรองกาญจนแ ลิขิต โรงเรียนวดัหนองกะพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35443. นางบรรจงรัก ปฏสัิงขแ โรงเรียนวดัหนองกะพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35444. นางสาวปาณิสรา บวัพนัธแ โรงเรียนวดัหนองกะพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35445. จาโทสมควร ไพรัตนแ โรงเรียนวดัหนองกันเกรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35446. นางปรียา เจริญวงศแ โรงเรียนวดัหนองกันเกรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35447. นางปวนัพสัตรแ ไกรเพช็รแ โรงเรียนวดัหนองกันเกรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35448. นางพรพมิล ศรีเมือง โรงเรียนวดัหนองกันเกรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35449. นางสุนันทแ โรมวลิาส โรงเรียนวดัหนองกันเกรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35450. นางศรุตยา วฒันศิริ โรงเรียนอนุบาลจินดาวฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35451. นายจาตุรงคแ วฒันศิริ โรงเรียนอนุบาลจินดาวฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35452. นางนงเยาวแ สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลหลานรัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35453. นางอรพนิ รอวแล่ี โรงเรียนอนุบาลหลานรัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35454. นายวลัลภ รองพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35455. นายโอภาส ชูชวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35456. นางจํารัส มีลาภ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35457. นางฉันทนา รัตนพลแสน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35458. นางปใญชลียแ ปราณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35459. นางสาวเสาวลักษณแ ญาณสมบติั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35460. นางสาวฮุสนา เงินเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35461. นางอัจฉรา วมิลเกียรติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต ๒

35462. นางวรรณา วจิิตรโชติ โรงเรียนจรูญศรีวทิยาประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35463. นางพทัธนันทแ พทิกัษแคีรีมาศ โรงเรียนชุมชนบานบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35464. นางเพชรรัตนภรณแ บญุยัง โรงเรียนชุมชนบานบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35465. นางมยุรฉัตรแ ยิ่งทวี โรงเรียนชุมชนบานบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35466. นางสาวสุวนา พชิญะภาคิน โรงเรียนชุมชนบานบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑
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35467. นางอรชร สมยาภกัดี โรงเรียนชุมชนบานบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35468. นายสนั่น พมิพแสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนบานบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35469. นางกมลรัตนแ ทองเสือ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35470. นางกรกัญญา โชวแปใญญา โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35471. นางกัลยาภสัรแ ลอยศักด์ิ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35472. นางฉววีรรณ อุบอินทรแ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35473. นางทพิวรรณ แวงสูงเนิน โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35474. นางนรภทัร มวงสุนทร โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35475. นางนอมจิต สีมาวงศแ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35476. นางนิตยา คงทพั โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35477. นางภญิญา ชูชีพ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35478. นางลัสธลิมา ขวญัดี โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35479. นางลําพงึ นงคแรัก โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35480. นางวฒันา ขาวลมัย โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35481. นางศราวดี จตุปาริสุทธศีิล โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35482. นางศิริพรรณ เสาวคนธแ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35483. นางสมบติั ประยูรวงคแ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35484. นางสาวจนัทรแจริา กระดังงา โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35485. นางสาวทิพยแวัลยแ ประเสริฐสุข โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35486. นางสาวนพวรรณ ทองเงิน โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35487. นางสาวนลินี สําเริง โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35488. นางสาวนิตยา วารินธุแ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35489. นางสาวพนิดา เอี๊ยสกุล โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35490. นางสาวพัชรินทรแ กิมเล็ก โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35491. นางสาวพนัรวี โลกวทิยแ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35492. นางสาวลักษณา แดงดอมยุทธแ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35493. นางสาวศิริลักษณแ ศุขเขษม โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35494. นางสาวสุนีรัตนแ ประเสริฐศักด์ิ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35495. นางสุภาพ หตุะจิตตแ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35496. นางสุริษา ศรีพฒันธาดากุล โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35497. นางแสงจันทรแ สัตยแวนิิจ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35498. นางอารีพร เนียมวรนุช โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35499. นายปกิจ เหมือนจันทรแเชย โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35500. นายภมูิเกียรติ นิลภมูิ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35501. นายวฒิุพงษแ เหลาอนันตแทรัพยแ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35502. นายสนิท อยูดี โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35503. นายสิทธิภ์พิฒันแ ร้ิวเลิศศิริกุล โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑
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35504. นายสุธรรม การะเกตุ โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35505. นายอดิศร มากมาย โรงเรียนดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35506. นางกันตินันทแ นกงาม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๔ (บานหนองเกตุ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35507. นางภภสัสร แพรสายทอง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๔ (บานหนองเกตุ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35508. นางสาวเพียงเพ็ญ บญุเพง็ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๔ (บานหนองเกตุ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35509. นางสุมิตรา พงษแประวติั โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๔ (บานหนองเกตุ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35510. นางเสาวลักษณแ ปอูงลม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๔ (บานหนองเกตุ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35511. นายประกอบ อินทนิล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๔(บานหนองเกตุ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35512. นางสาวมนทพิยแ สิทธไิทย โรงเรียนธรรมศาสตรแ - จุฬา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35513. นายธวชั เวชการ โรงเรียนธรรมศาสตรแ - จุฬา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35514. นายเมธา ทบัทมิทอง โรงเรียนธรรมศาสตรแ - จุฬา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35515. นางกชกร อินทบัเมฆ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35516. นางกลอยใจ ศรีมงคล โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35517. นางทบัทมิ พกิารัตนแ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35518. นางนารีรัตนแ ปรัชญาดํารงพล โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35519. นางปราณี จันทรแจรูญ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35520. นางปใทมา วรวงศแไกรศรี โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35521. นางลักขณา อาภรณแรัตนแ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35522. นางวลัภา บญุพดัสง โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35523. นางสมรักษแ เลิศสิริวชิัย โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35524. นางสาวจันทรแเพ็ญ โชคเหมาะ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35525. นางสาวดวงรัตนแ โพธกิัณหะ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35526. นางสาวนันทยิา บวัทอง โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35527. นางสาวเบญจมาศ ทองอิ่ม โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35528. นางสาวปใทมา ปานสวสัด์ิ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35529. นางสาวมะลิดา วรรณพฤกษแ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35530. นางสาวศศิเพญ็ จิตอุทศันแ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35531. นางเสาวภากร นิลกําแหง โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35532. นางอัญชลี เสียงใหญ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35533. นายชัยยุทธ ยงดี โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35534. นายวนัชัย สันติตรานนทแ โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35535. นางสาวอารยา ภานุศรี โรงเรียนนารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35536. นายอุดม ชูชาติ โรงเรียนบานโกรกสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35537. นางกัลยา เสือดี โรงเรียนบานจอมบงึ(วาปพีรอมประชาศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35538. นางเจตนา สุวรรณฉวี โรงเรียนบานจอมบงึ(วาปพีรอมประชาศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35539. นางดวงตา โต฿ะเด็น โรงเรียนบานจอมบงึ(วาปพีรอมประชาศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35540. นางวภิาดา รอดประเสริฐ โรงเรียนบานจอมบงึ(วาปพีรอมประชาศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑
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35541. นางศศิธร เทพสวสัด์ิ โรงเรียนบานจอมบงึ(วาปพีรอมประชาศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35542. นางสาวประภา ติปปคุปตแ โรงเรียนบานจอมบงึ(วาปพีรอมประชาศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35543. นางนิรภา ระยายอย โรงเรียนบานชัฏเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35544. นายนุกูล ชัวนินี โรงเรียนบานชัฏหนองหมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35545. นางราตรี พนัธแพชื โรงเรียนบานทุงกระถิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35546. นางวรรณา งามเปราะ โรงเรียนบานทุงกระถิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35547. นางศศิธร กฤษณคุปตแ โรงเรียนบานทุงกระถิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35548. นางสาวสมรัก แซล้ี โรงเรียนบานทุงกระถิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35549. นางสิริลักษณแ อุทยัฉาย โรงเรียนบานทุงกระถิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35550. นางจันทรแจิรา แกวกัญญา โรงเรียนบานทุงแฝก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35551. นายวทิยา การะเกตุ โรงเรียนบานทุงแฝก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35552. นายฬุริยะ ชัยเดช โรงเรียนบานไทรงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35553. นางธญัลักษณแ ประดิษฐาน โรงเรียนบานบงึ(สันติมโนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35554. นายประพนธแ ทบัทมิทอง โรงเรียนบานบงึ(สันติมโนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35555. นายรุง แผนสุวรรณ โรงเรียนบานบงึ(สันติมโนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35556. นางนริศา เทพสวสัด์ิ โรงเรียนบานเบกิไพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35557. นางสาวกมลทพิยแ ลิขิตเจริญธรรม โรงเรียนบานเบกิไพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35558. นางสาวรัชดา คละเครือ โรงเรียนบานเบกิไพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35559. นางสาวอรอนงคแ มัยรัตนแ โรงเรียนบานเบกิไพร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35560. นางสาวการยแกรณแ กัลปจิราพงศแ โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35561. นางสาวอรรชลา ศรัทธาผล โรงเรียนบานพมุวงราษฎรบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35562. นายคณิน บญุอวม โรงเรียนบานยางคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35563. นายพชิญา ชอชูศรี โรงเรียนบานยางคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35564. นายสมพงษแ สัยเขียนวงษแ โรงเรียนบานยางคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35565. นางศุภางคแ ภสูทาน โรงเรียนบานลําพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35566. นายสหสั พรหมเกษ โรงเรียนบานลําพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35567. นางดวงกมล เพง็เจริญ โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35568. นางเรณู เพชรเทยีนชัย โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35569. นางจุฬาลักษณแ เลาศศิวฒันพงศแ โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35570. นางสุภทัรา ภมร โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35571. นางสาวอุดมรัตนแ คชชา โรงเรียนบานหนองนางแพรว(บุญเหลือราษฎรแวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35572. นายวริาศ พลอยงาม โรงเรียนบานหนองน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35573. นางอําไพ พนัธุแโชติ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35574. นายพสิิฐ รอดประเสริฐ โรงเรียนบานหวยทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35575. นางนวลอนงคแ เรืองศรี โรงเรียนมหาราช ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35576. นางพรรณลภา บญุยวง โรงเรียนมหาราช ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35577. นางมลฤดี คงมั่น โรงเรียนมหาราช ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑
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35578. นางรัตนาภรณแ ทองดอนนอย โรงเรียนมหาราช ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35579. นายฉลอง คงมั่น โรงเรียนมหาราช ๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35580. นางสุทศันียแ แสงอนันตแ โรงเรียนวดัเกตุนอย(โสภณประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35581. นางนริสสา พนัธุแศักด์ิ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บณัฑิตประชานอยพานิช) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35582. นางสุพฒันแ คุมสิน โรงเรียนวดัแจงเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35583. นางอุษา ยอแซฟ โรงเรียนวดัแจงเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35584. นายเกรียงศักด์ิ ดีประเสริฐ โรงเรียนวดัแจงเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35585. นางกษมา คชาชัย โรงเรียนวดัดอนแจง(ไสวราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35586. นางพรทพิยแ บริบรูณแ โรงเรียนวดัดอนแจง(ไสวราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35587. นางสาวจิราวดี อินทปใทมแ โรงเรียนวดัดอนแจง(ไสวราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35588. นายไพศาล ศรีเพช็รแธาราพนัธแ โรงเรียนวดัดอนแจง(ไสวราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35589. นางนงเยาวแ เข็มเล็ก โรงเรียนวดัดอนตลุง(ราษฎรแศรัทธาทาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35590. นางบบุผา พวงแกว โรงเรียนวดัดอนตลุง(ราษฎรแศรัทธาทาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35591. นางวนัวสิาขแ ทรัพยแมั่น โรงเรียนวดัดอนตลุง(ราษฎรแศรัทธาทาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35592. นางศุภาวรีแ ใจหวงั โรงเรียนวดัดอนตลุง(ราษฎรแศรัทธาทาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35593. นางสาวรัชนีนารถ หนูนารถ โรงเรียนวดัดอนตลุง(ราษฎรแศรัทธาทาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35594. นายปรเมนทรแ สามนคร โรงเรียนวดัดอนตลุง(ราษฎรแศรัทธาทาน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35595. นายทปีกร โสมล โรงเรียนวดัดอนทราย(ไชยประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35596. นางสุมาลี พวงพยอม โรงเรียนวดัดอนทราย(ไชยประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35597. นางนวลจันทรแ สวยงาม โรงเรียนวดัทาโขลง(พยุงประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35598. นางธญัพร คุมประวติั โรงเรียนวดัทุงหญาคมบาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35599. นางสาวสมนึก ออนแกว โรงเรียนวดัทุงหญาคมบาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35600. วาทีร่อยตรีกฤษดา ปใญญาสัทโท โรงเรียนวดับางล่ี(วฒิุพนัธุแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35601. นางชลอ ศรีศักด์ิ โรงเรียนวดัปาุไก(สวนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35602. นางวฒันานันทแ อินทร โรงเรียนวดัปาุไก(สวนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35603. นางวชิุตา ผ้ึงทศันแ โรงเรียนวดัปาุไก(สวนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35604. นางสาวจณิณพัต ทดัอุบล โรงเรียนวดัปาุไก(สวนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35605. นางสาวสิริกุล รัตนบํารุง โรงเรียนวดัปาุไก(สวนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35606. นายจรัญ แดงประดับ โรงเรียนวดัปาุไก(สวนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35607. นายวฒันา ทองนวล โรงเรียนวดัปาุไก(สวนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35608. นางสาวชุติมณฑนแ อาจโยธี โรงเรียนวดัยอดสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35609. นางสาวสุภาพร โตเพชร โรงเรียนวดัยอดสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35610. นายสรายุทธ ลิบไพรวลัยแ โรงเรียนวดัยอดสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35611. นางวนัเพญ็ จอมคํา โรงเรียนวดัวมิลมรรคาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35612. นางนิมิตร พลอยงาม โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35613. นางรัชนีกุล ขันวลัิย โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35614. นางศันสนียแ นันทวสุิทธิ์ โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑
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35615. นางสาวเกตุสุดา ศรีสารากร โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35616. นายบญุมี แสงเพช็ร โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35617. นายสมเดช อินทนิล โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35618. นางสาวประนอม มรนนทแ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ(คําวอนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35619. นางสาวศิริวรรณ พงศแทอง โรงเรียนวดัสวางอารมณแ(คําวอนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35620. นางสุทธนิี ปใญญาธงชัย โรงเรียนวดัสวางอารมณแ(คําวอนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35621. นายอุดม คําดี โรงเรียนวดัสวางอารมณแ(คําวอนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35622. นางรุงอรุณ รัชตหรัิญ โรงเรียนวดัสันติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35623. นางอุษา ยี่ตัน โรงเรียนวดัสันติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35624. นายจรง ยี่ตัน โรงเรียนวดัสันติการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35625. นางสาวฐิตาลียแ หลีสุวรรณ โรงเรียนวัดหนองกระทุม(สังฆรักษแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35626. นางสาวเบญ็จา งามละมอม โรงเรียนวัดหนองกระทุม(สังฆรักษแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35627. นางสาวอรวรรณ เนาวแรุงโรจนแ โรงเรียนวัดหนองกระทุม(สังฆรักษแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35628. นางสาวชยานแ โตวเิศษ โรงเรียนวัดหนองกระทุม(สังฆรักษแราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35629. นางนันทพร ชิ้นอินมนู โรงเรียนวดัหนองตาหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35630. นางสาวสมพร มหสิิทธิ์ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35631. นายเปรม จิตหาญ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35632. นางวภิาวรรณแ สุระพนัธแ โรงเรียนวดัหวยตะแคง(พรประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35633. นางสราญรัตนแ เกตุกุญชร โรงเรียนวดัหวยตะแคง(พรประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35634. นางสาวปราณี ศิวโมกษธรรม โรงเรียนวดัหวยหมู(อมรธรรมรัตราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35635. นางสุพตัรา ขุขันธนิ โรงเรียนวดัหวยหมู(อมรธรรมรัตราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35636. นางกิ่งแกว กาประโคน โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35637. นางไขมุก สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35638. นางจองทอง โชติชวง โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35639. นางชูใจ สายหมี โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35640. นางประทมุ รุงสมัย โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35641. นางเพลิน สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35642. นางสาวปรรณพชัรแ มุกดาเกษม โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35643. นางสาวมัลลิกา เอี่ยมชื่น โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35644. นางสุรีรัตนแ เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35645. นายวริิยะพนัธแ บตุรน้ําเพชร โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35646. นายสมชาย หะลีบตุร โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35647. นายสุเทพ เกิดผล โรงเรียนอนุบาลจอมบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35648. นางดารณี ตันติวญิโูพงศแ โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35649. นางนิตยา นิชการ โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35650. นางบญุฉวี แจงกระจาง โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35651. นางพนูศิริ สุพงศแ โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑
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35652. นางศรีสุดา กุมแกว โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35653. นางสายพร ฉววีรรณ โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35654. นางสาวบญุตา ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35655. นางสุมทอง ประเสริฐจิตรแ โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35656. นางไสว ปรางงาม โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35657. นางอุดมลักษณแ แสงรุงเรือง โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35658. นายจรูญ ฟากฟื็น โรงเรียนอนุบาลปากทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35659. นางจิรารัตนแ เขียวอุดม โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35660. นางชัญญานุช อยูสถิตยแ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35661. นางณัฐยา รักพงษแไทย โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35662. นางนันทพร เครือเชา โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35663. นางบญุเตือน แผวสมบญุ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35664. นางพงษแนภา หนุมาตรา โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35665. นางพรปวนีแ เภารัศมี โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35666. นางพชัรี มีศรีผอง โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35667. นางพทัธมน พรมสุข โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35668. นางพสิชา แซมเขียว โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35669. นางเพยีรใจ เจริญเร็ว โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35670. นางรัชนี ธญัปราณีตกุล โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35671. นางวราพร เนียมรักษา โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35672. นางวาสนา ชยาภวิฒันแ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35673. นางศุภางคแ เครือพรีะครุฑ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35674. นางสัมพนัธแ สมประสงคแ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35675. นางสาวบปุผา ตรงเที่ยง โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35676. นางสาวผุสดี รมโพธิท์อง โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35677. นางสาววลัยแดี ดิษฐดวง โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35678. นางสาวอุดมลักษณแ กาญจนะวสิต โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35679. นางสุจริต โวทานัง โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35680. นางสุนันทา ดวงแกว โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35681. นางสุวรรณา วสุรุจิวงศแ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35682. นางโสภี เบญจมานุกูล โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35683. นางอําไพ เกิดดี โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35684. นายกฤษณแ ธญัญะรักษแ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35685. นายชาตรี ตันหลงขจร โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35686. นายทฤษฎี ธรีะวฒันาพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35687. นายพรหม ทองดี โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35688. สิบตรีประภาส เปลงเติม โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑
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35689. นางกรรณิกา กระกรกุล โรงเรียนอนุบาลวดัเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35690. นางเบญจวรรณแ รวมแสง โรงเรียนอนุบาลวดัเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35691. นางพรทพิยแ รอดวณัโณ โรงเรียนอนุบาลวดัเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35692. นางสาวณัชชา มะลิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวดัเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35693. นางอมรรัตนแ ขมสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลวดัเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35694. นางจุฑากานตแ ศิริเดช โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35695. นางชุติกาญจนแ เจิมจุลทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35696. นางญาดา รักษาทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35697. นางสาวสุนียแ ดาราแหวว โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35698. นางสิริชลลแ ณ บางชาง โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35699. นางกุลกานตแ มณีกาศ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35700. นางเดเลีย กีเบค วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35701. นางเนาวรัตนแ เลาหโชติ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35702. นางปยิวดี เลิศภญิโญชัยถาวร วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35703. นางพรรณราย สุนันทนาสุข วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35704. นางมณีจรรยา ธนูศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35705. นางยิ่งลักษณแ จงปราณี วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35706. นางเยาวรัตนแ เจริญรักษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35707. นางรติกร สมบรูณแพนัธแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35708. นางรัตนา รุงสมัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35709. นางรุงทพิา หนูเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35710. นางลัดดา เกิดสุข วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35711. นางวรรณศรี ยอดสุขประเสริฐ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35712. นางวลัยภรณแ ศรัทธาผล วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35713. นางสาวกัลยา สัจจาพทิกัษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35714. นางสาวจีรวรรณ นิยม วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35715. นางสาวซีไนดา โลคาโมรา วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35716. นางสาววณิชชา จันทรแเพญ็ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35717. นางสาววลัยพร รัตนบํารุง วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35718. นางสาววชิุตา เหนือกฤตสกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35719. นางสาววไิล ธรีเจริญปใญญา วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35720. นางสาวสมควร บญุมีประเสริฐ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35721. นางสาวสโรชา เรืองกฤษณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35722. นางสาวสุวรรณา เลาหะชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35723. นางสาวอมรรัตนแ เรืองเดช วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35724. นางสาวอรวรรณ ศรีราจันทรแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35725. นางสาวอัมพร ไชยโยยิ่งยงคแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑
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35726. นางสุกฤตา ฤทธเิกิดละมูล วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35727. นางสุขสาคร จันทรแนาค วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35728. นางสุนันทแ ฉิ่งแกว วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35729. นางอัญชรา ฉววีรรณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๑

35730. นางชมภนูุช ประกอบศรี โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35731. นางดวงใจ เรืองแกว โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35732. นางภารดี แกวหอม โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35733. นางรุงทพิยแ พงศแไพร โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35734. นางศิริภรณแ พลูสระคู โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35735. นางสาวจริงจริง แซหล่ิม โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35736. นางสาวระเบยีบ ศรีสมุทร โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35737. นายชัยยง จิตจักร โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35738. นายปฏภิาน ประสาทสาร โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35739. นายเอกขจิต จั่นเพช็รแ โรงเรียนเจี้ยไช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35740. นางพราวมาศ อุตพรณแ โรงเรียนชุมชนวดักําแพงใต (กําแพงสังฆรักษแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35741. นายสมปอง ศิริจําปา โรงเรียนชุมชนวดักําแพงใต (กําแพงสังฆรักษแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35742. นางนิภา เศวตภานุวตัร โรงเรียนชุมชนวดัดอนคลังมิตรภาพที่ ๑๗๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35743. นางพเยาวแ ไชยบตุร โรงเรียนชุมชนวดัดอนคลังมิตรภาพที่ ๑๗๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35744. นางสาวอุบล นวมดี โรงเรียนชุมชนวดัดอนคลังมิตรภาพที่ ๑๗๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35745. นางสาวอรสา บญุเกิด โรงเรียนชุมชนวดับานเลือก (โพธาภริมยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35746. นายณรงคแ ปานนาค โรงเรียนชุมชนวดัราษฎรแเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35747. นางนิรมล มากมี โรงเรียนชุมชนวดัหนองปลาหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35748. นางสิริมา มวงงาม โรงเรียนชุมชนวดัหนองปลาหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35749. นายประภาส คูเจริญทรัพยแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองปลาหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35750. นายบรรลือ เนตรบรูณะ โรงเรียนชุมชนวดัหนองโพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35751. นางนิมิตร เคนลา โรงเรียนชุมชนวดัใหญโพหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35752. นางบงัเอิญ ทบัสาย โรงเรียนชุมชนวดัใหญโพหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35753. นางเจริญ ใจรัก โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35754. นางชวศิา เดชารัตนเจริญกิจ โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35755. นางณัฐกานตแ จันทรแงาม โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35756. นางมาลา ดวงพนัธุแ โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35757. นางสมพร เปรมจิตตแ โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35758. นางสาวปราณี วรสุทธิพ์ศิาล โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35759. นางสาวพกิุล สุขวสุิทธิ์ โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35760. นางสาววภิา สิงหภกัดี โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35761. นางสาวสมหมาย ใจซ่ือ โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35762. นางสาวสุพตัรา ทรงพระ โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒
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35763. นางสาวสุวรรณา ธญัญธาดา โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35764. นางสาวอํานวย ปานดารา โรงเรียนดุสิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35765. นางธดิารัตนแ จารุไพสิฐ โรงเรียนเทพนิทรแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35766. นางพชัรา สุนทโรภาส โรงเรียนเทพนิทรแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35767. นางวลัภา นภาพงษแ โรงเรียนเทพนิทรแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35768. นางสาวเกศินี สวนแกว โรงเรียนเทพนิทรแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35769. นางสาวเยาวภา นิลเพช็ร โรงเรียนเทพนิทรแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35770. นางสาววไิลพร ไทยเล้ียง โรงเรียนเทพนิทรแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35771. นางสาวสมรัก โรจนภญิโญภาพ โรงเรียนเทพนิทรแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35772. นางสุภาพรรณ สายยศ โรงเรียนเทพนิทรแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35773. นางนฤมล จูประเสริฐ โรงเรียนธรรมาธปิไตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35774. นางชญานิษฐแ จิตตอําไพ โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35775. นางญดา มั่นคง โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35776. นางทรงศรี ดิถีเพง็ โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35777. นางประภศัสร สุทธรัิตนากร โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35778. นางมยุรี อธคิมสวสัด์ิ โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35779. นางวนิดา ธนากรวฒิุศักด์ิ โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35780. นางวลัยลักษณแ คิมหะจันทรแ โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35781. นางสมชวน ทคํีา โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35782. นางสมหมาย สิโนทก โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35783. นางสาวศิริจิต ทองอราม โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35784. นางสาวอรทยั สุทธรัิตนากร โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35785. นางสาวอังคนา กิจดํารงวนิิจกุล โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35786. นางสุวรรณี พึ่งสุนทร โรงเรียนนารีวฒิุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35787. นางปใทมา ประสงคแสุข โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35788. นางรัญชนา อนองอาจ โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35789. นางสาวนฤมล มีพรบชูา โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35790. นางสาวสุวรรณี ปล้ืมบําเรอ โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35791. นางอรวรรณ วดัเอก โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35792. นายธนู อุตทาลี โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35793. นายอรุณ แสนคํา โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35794. นางผองศรี ธรรมราชา โรงเรียนบานดอนไผ (ราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35795. นางสาวพัชรินทรแ นิลรัตนแ โรงเรียนบานดอนไผ (ราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35796. นางสุพร ธงชัย โรงเรียนบานดอนไผ (ราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35797. นายสุรวฒิุ จันทนะโสตถิ์ โรงเรียนบานดอนไผ (ราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35798. นางจินตนา ครุฑใจกลา โรงเรียนบานดอนฟใกทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35799. นางสาวศรีวรรณ ติเยาวแ โรงเรียนบานโปงุวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒
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35800. นางสาวสรอยสุวรรณ ทวิาวงศแกุล โรงเรียนบานโปงุวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35801. นายกิตติ เกิดทอง โรงเรียนบานพลุุง (กปร.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35802. นางบญุชวย อนันตศิริ โรงเรียนบานรางสีหมอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35803. นางสาวจงดี ทรัพยแสําราญ โรงเรียนบานรางสีหมอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35804. นายสมศักด์ิ ศิริธญัญารัตนแ โรงเรียนบานรางสีหมอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35805. นางชบา อุปใชฌายแ โรงเรียนบานหนองกวาง (กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35806. นางละออ มรกต โรงเรียนบานหนองกวาง (กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35807. นางทรรศนียแ ปใ็นประเสริฐ โรงเรียนบานหนองไกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35808. นางนันทพร สีนิล โรงเรียนบานหนองไกขัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35809. นางสมบรูณแ วชัรพงศากุล โรงเรียนบานหนองไกขัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35810. นางสาวบษุบา ชอยเครือ โรงเรียนบานหนองไกขัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35811. นายนพรัตนแ แกวพระจันทรแ โรงเรียนบานหนองตาพุด (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๒๒๐) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35812. นางกานตแพชิชา จําเล โรงเรียนบานหนองใยบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35813. นางจินดาขวญั ถิ่นวงษแแดง โรงเรียนบานหนองใยบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35814. นายโกสียแ บญุเรือง โรงเรียนบานหนองใยบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35815. นางธยานิษฐแ สกุลเจริญ โรงเรียนบานหนองสลิด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35816. นางสุพรรณี ปิๆนฉาย โรงเรียนบานหนองสองหอง (อินทปใญญาราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35817. นางสมพศิ บวัเบา โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35818. นายประจวบ ปานนก โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35819. นางนุชจรี แพทยแรอบรู โรงเรียนแยมวทิยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35820. นางยุพนิ บวัคํา โรงเรียนแยมวทิยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35821. นางลัดดา นอยประสิทธิ์ โรงเรียนแยมวทิยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35822. นางสาวกฤษณา ภูระหงษแ โรงเรียนแยมวทิยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35823. นางสาวรุงนภา เกียรติคุณ โรงเรียนแยมวทิยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35824. นางสาวสมร จันทรแลามุณี โรงเรียนแยมวทิยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35825. นางทพิยแวภิา บญุพทิกัษแสกุล โรงเรียนวงัตาลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35826. นางภาวนิี พมิพา โรงเรียนวงัตาลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35827. นางรัตนา แสงเทยีน โรงเรียนวงัตาลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35828. นางสมใจ วงศแประภาศรี โรงเรียนวงัตาลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35829. นางสาวกาญจนแฏิมา อัครขจรพฒันแ โรงเรียนวงัตาลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35830. นางสาวรัตนา มูลจิตตแ โรงเรียนวงัตาลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35831. นางกมลวรรณ ชนะวยีแ โรงเรียนวดัโกสินารายนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35832. นางจีรนันทแ คําลา โรงเรียนวดัโกสินารายนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35833. นางสมบติั สมคะเนยแ โรงเรียนวดัโกสินารายนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35834. นางสาวเพชรา ล่ิวละลอก โรงเรียนวดัโกสินารายนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35835. นายธนชัย สังขแทตินุ โรงเรียนวดัโกสินารายนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35836. นายสนั่น คลองแคลว โรงเรียนวดัโกสินารายนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒
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35837. นายสุวทิยแ แกวศรี โรงเรียนวดัโกสินารายนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35838. นางรจนา กุศลบารมี โรงเรียนวดัขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35839. นายธรรมนูญ แยมศิริ โรงเรียนวดัขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35840. นางนวลนภา คํากล่ิน โรงเรียนวดัขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35841. นายธนกร เดชแสง โรงเรียนวดัเขาขลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35842. นายชวชั ศรีบานเย็น โรงเรียนวดัเขาขลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35843. นางนิเวศ ตันเจริญรัตนแ โรงเรียนวดัเขาสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35844. นางรุงลาวลัยแ พทุธชาติ โรงเรียนวดัเขาสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35845. นางสําราญ พวงทรัพยแ โรงเรียนวดัเขาสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35846. นางมนัสนันทแ ศิริธญัญารัตนแ โรงเรียนวดัคูหาสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35847. นางวราภรณแ ปานเหลือง โรงเรียนวัดโคกทอง  (ปริปณุอินทรประชาวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35848. นางสาวนิจวรรณ พฤฒิคามภรีแ โรงเรียนวดัโคกหมอ(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35849. นางแกวตา แกวจีน โรงเรียนวดัจันทาราม (ต้ังตรงจิตร ๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35850. นางจินตนา โลหแสกุล โรงเรียนวดัจันทาราม (ต้ังตรงจิตร ๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35851. นางปใถยา ร่ืนนาค โรงเรียนวดัจันทาราม (ต้ังตรงจิตร ๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35852. นางพเยาวแ ใจมั่น โรงเรียนวดัจันทาราม (ต้ังตรงจิตร ๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35853. นางเรณู ธรรมกิจ โรงเรียนวดัจันทาราม (ต้ังตรงจิตร ๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35854. นางสาววชัรากร พกุรอด โรงเรียนวดัจันทาราม (ต้ังตรงจิตร ๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35855. นางพเยาวแ ปญุญมาโนชญแ โรงเรียนวดัเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35856. นางเพญ็นภา แกวพระจันทรแ โรงเรียนวดัชองพราน(บปุผธรรมราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35857. นางสาวนัยนา ภมุมาจันทรแ โรงเรียนวดัชัยรัตนแ (ปใญญาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35858. นางเกศินี ทพิยทศันัน โรงเรียนวดัชาวเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35859. นางประภาศรี เทศเพิ่ม โรงเรียนวดัชาวเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35860. นางสาวกฤษณา สันติอารียแ โรงเรียนวดัชาวเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35861. นางสาวนวพร หทยัโชติ โรงเรียนวดัชาวเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35862. นางสุนียแ คงบางปอ โรงเรียนวดัชาวเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35863. นางสุนียแ สัยเขียนวงษแ โรงเรียนวดัชาวเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35864. นายสุชาติ หมื่นรักษแ โรงเรียนวดัชาวเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35865. นายสุธี รัตนมุง โรงเรียนวดัชาวเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35866. นางบษุบา ล้ิมวฒันะ โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35867. นางวรรฒณี อินทรแประทบั โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35868. นางวรรณา ศรีเพช็รพนัธุแ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35869. นางพนัชกร แกววมิล โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35870. นายวนิัย สุบรรณเกตุ โรงเรียนวดัดอนเซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35871. นางปใทมาสนแ คําสุข โรงเรียนวดัดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35872. นายเจษฎา ธรีะตระกูล โรงเรียนวดัดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35873. นายวฒันา รมโพธิ์ โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒
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35874. นายกิตติ มีไปล โรงเรียนวดัดอนใหญ (ทรัพยแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35875. นางฉววีรรณ ใจชื้น โรงเรียนวดัตาผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35876. นางจิตรา เอกดํารงกิจ โรงเรียนวดัตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35877. นางพรพรรณ คงสบาย โรงเรียนวดัตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35878. นางภารดี กมลคุณาทยั โรงเรียนวดัตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35879. นางณิชาภา จําปาศรี โรงเรียนวดัทามะขาม(ทามะขามประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35880. นางชาลินี ทองคํา โรงเรียนวดัทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35881. นางสุพชิฌายแ เหลืองนวล โรงเรียนวดัทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35882. นางจรัญ อรชร โรงเรียนวดัทาหลวงพล (ถาวรวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35883. นางเรณู สมสมัย โรงเรียนวดัทาหลวงพล (ถาวรวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35884. นางสาวธญัมาศ จูณีนารถ โรงเรียนวดัทาหลวงพล (ถาวรวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35885. นางสาวสุธรีา ศิริพรุิณ โรงเรียนวดันางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35886. นางอัจฉรา ภศูรี โรงเรียนวดันางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35887. นายเกียรติภมูิ มะแสงสม โรงเรียนวดันางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35888. นายสมเจตรแ สวสัดี โรงเรียนวดันางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35889. นายจุฑากาจ มิ่งแกว โรงเรียนวดัเนกขัมมาราม (ถนอมราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35890. นางกฤษณา ทศันทอง โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35891. นางฐานิตา เอกรุณ โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35892. นางนงลักษณแ สังขแคลํ้า โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35893. นางราตรี ตันติธรัชวงศแ โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35894. นางวลีวรรณ สุกใส โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35895. นางสมหมาย เพงไพฑูรยแ โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35896. นางสายทพิยแ เจริญสิน โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35897. นางสาวเขมนิจ ปรีเปรม โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35898. นางสาวปรินทรแญาดา อยูคง โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35899. นางสาวพจนา โมมาลา โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35900. นางสาวมุกดา สุรเดชพงษแพฒันแ โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35901. นางสาวสิริพร สระเอี่ยม โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35902. นางอารียแ แสงอากาศ โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35903. นางเอมอร ไหมสีทอง โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35904. นายประยุทธแ สังขแคลํ้า โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35905. นายเถลิงศักด์ิ อรุณคีรีวฒันแ โรงเรียนวดับัวงาม (โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35906. นางวรรณี จันทรแงามจรัส โรงเรียนวดับางพงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35907. นางสาวสมลักษณแ ประทมุศิริ โรงเรียนวดับานฆองนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35908. นายเชิดชาย เสือคง โรงเรียนวดับานฆองนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35909. นายวรีะ รุงเรือง โรงเรียนวดับานฆองนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35910. นางประจวบ มาลา โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒
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35911. นางปริญญา เหมเปา โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35912. นางลักษกิา กล่ินโพธิก์ลับ โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35913. นางวชัรินทรแ ดุษรักษแ โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35914. นางสาวทศันา นะบญุ โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35915. นางสาวลัดดา พทุธา โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35916. นางสาววรรณา จุยวรรณแ โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35917. นางสุพนิ ตรุษวดั โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35918. นางสุรียแ รูปสูง โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35919. นางหสัณี โรมรุจนากร โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35920. นางอรอนงคแ ผดุงผล โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35921. นางอัมพร พรมขํา โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35922. นางอุไรวลัยแ สังเกตกิจ โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35923. นายวนัชนะ ชอยเครือ โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35924. นายนภาเดช บญุเชิดชู โรงเรียนวดับานโปงุ"สามัคคีคุณูปถัมภแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35925. นางจิตรา สุดสวาท โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35926. นางโฉมเฉลา แสงอุทยั โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35927. นางไพรัช สังขแทอง โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35928. นางศิริพร คงดี โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35929. นางสมใจ สืบมี โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35930. นางสาวบญุเรือน ตระกูลไทยพชิิต โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35931. นายพนัศักด์ิ วงศแคํามี โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35932. นายสมชาย ภูพลู โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35933. นางทศันียแ อยูโต โรงเรียนวดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35934. นางนิภาภทัร บํารุงหงษแ โรงเรียนวดัไผสามเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35935. นางลาวณัยแ เปล่ียนขํา โรงเรียนวดัไผสามเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35936. นางสายสุณียแ เพง็หนองโพธิ์ โรงเรียนวดัไผสามเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35937. นางกรณแภัสสรณแ สันติพงษแไพบลูยแ โรงเรียนวดัโพธิรั์ตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35938. นางนิภา พฒันวโรดม โรงเรียนวดัโพธิรั์ตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35939. นางรัฐฐา อาวธุวทิยา โรงเรียนวดัโพธิรั์ตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35940. นางวนัทนา วงศแยะรา โรงเรียนวดัโพธิรั์ตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35941. นางสาวทิพยแวิมล พวัเจริญ โรงเรียนวดัโพธิรั์ตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35942. นางจารุวรรณ มณีโชติ โรงเรียนวดัมาบแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35943. นางรัตนาภรณแ ราชประดิษฐแ โรงเรียนวดัมาบแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35944. นางสาวพยอม พฒันวงศแไทย โรงเรียนวดัมาบแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35945. นางสาวพชัรา ครุฑเครือ โรงเรียนวดัมาบแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35946. นายถวลัยแ ถิระชุณหะ โรงเรียนวดัมาบแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35947. นางสาวกฤษณา นนทารักษแ โรงเรียนวดัยางหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒
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35948. นายชูชาติ ขําวาจา โรงเรียนวดัระฆังทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35949. นางจริยา สมีรักษแ โรงเรียนวดัลาดบวัขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35950. นางภทัรพร วบิลูยแปรีชา โรงเรียนวดัลาดบวัขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35951. นายกิจติ จาเมือง โรงเรียนวดัลาดบวัขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35952. นายวชิัย แยมศิริ โรงเรียนวดัลาดบวัขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35953. นางชริน ชุนเกษา โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(เล่ียมชนะปรียาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35954. นางดารณี ตรีสาทร โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(เล่ียมชนะปรียาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35955. นางสาวณัฎฐิกา ล้ิมเฉลิม โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(เล่ียมชนะปรียาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35956. นางสาววนัดี ไวเรืองศิริพงศแ โรงเรียนวดัศรีประชุมชน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35957. นางมาลัย แกวนอย โรงเรียนวดัสนามชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35958. นางกรรณิกา ผลินิคม โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35959. นางสาวบญุมี ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35960. นางสุดาพร เจริญผล โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35961. นางพรทพิยแ อิ่มศิลป โรงเรียนวดัสมถะ (สมถวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35962. นางภคินี สรอยสุวรรณ โรงเรียนวดัสมถะ (สมถวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35963. นางสมบรูณแ ศิริจําปา โรงเรียนวดัสมถะ (สมถวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35964. นางสุพตัรา สรอยน้ํา โรงเรียนวดัสมถะ (สมถวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35965. นางพรพรรณ ฉิมวยั โรงเรียนวดัสระตะโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35966. นางสาวศรัญญา บญุยงคแ โรงเรียนวดัสระส่ีมุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35967. นางนวลจันทรแ สุธาพจนแ โรงเรียนวดัสัมมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35968. นางวนัดี คชานันทแ โรงเรียนวดัสัมมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35969. นายจํานงคแ เปล่ียนขํา โรงเรียนวดัสัมมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35970. นางสาวนรินทรแ บวังาม โรงเรียนวดัสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35971. นางสาวอาภรณแ สุขประเสริฐ โรงเรียนวดัสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35972. นางปราณีต สุภาพ โรงเรียนวดัหนองกลางดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35973. นางสมร ขุนชํานิ โรงเรียนวดัหนองกลางดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35974. นายประสงคแ ตากดํารงคแกุล โรงเรียนวดัหนองกลางดาน(สมบุญประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35975. นางพนูศรี แสวงทอง โรงเรียนวดัหนองเสือ (ประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35976. นางยุลี ปติยานนทแ โรงเรียนวดัหนองเสือ (ประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35977. นางกิจลักษณแ แคลวเครือ โรงเรียนวัดหนองออ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35978. นางนพรัตนแ กรรมการ โรงเรียนวัดหนองออ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35979. นางนองนุช มาลา โรงเรียนวัดหนองออ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35980. นางสาวบงัอร ออนเทศ โรงเรียนวัดหนองออ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35981. นางอังคณา บตุรดี โรงเรียนวัดหนองออ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35982. นายวทิยา ทองคํา โรงเรียนวดัหลวง (คลึงวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35983. นางปราณี พวงปใญญา โรงเรียนวดัหวัโพ(หวัโพประศาสนแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35984. นางสาวจําปี ใยยะธรรม โรงเรียนวดัหวัโพ(หวัโพประศาสนแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒
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35985. นางเสาวลักษณแ คงเถื่อน โรงเรียนวดัหวัโพ(หวัโพประศาสนแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35986. นายอานันทแ พทุธจํา โรงเรียนวดัหวัโพ(หวัโพประศาสนแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35987. นางกาญจนี ขันติยานันทแ โรงเรียนวดัหวัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35988. นางกรรณิกา พยอมหอม โรงเรียนวดัหบุกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35989. นางเครือวลัยแ โพหรัิญ โรงเรียนวดัหบุกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35990. นางนพพร ศรีสุวรรณ โรงเรียนวดัหบุกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35991. นางสาวอิศรา จันมา โรงเรียนวดัหบุกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35992. นางสิริญา บงึไพศาลสมบรูณแ โรงเรียนวดัหบุกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35993. นางอรนุช ศรีสะอาด โรงเรียนวดัหบุกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35994. นายสุรพงษแ วงศแปาน โรงเรียนวดัหบุกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35995. นางศิราภรณแ ศรีทองสุข โรงเรียนวดัแหลมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35996. นางสาวเขมพตั แสงทอง โรงเรียนวดัแหลมทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35997. นางกาญจนา ทองอยู โรงเรียนวดัใหญ(บญุเอี่ยมอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35998. นางฉลองรัตนแ วฒิุพงษแ โรงเรียนวดัอมรญาติสมาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

35999. นางวนัทนา จันทรแดวง โรงเรียนวดัอมรญาติสมาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36000. นางสาวสุอารี พลูวงษแ โรงเรียนวดัอมรญาติสมาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36001. นางพร้ิมเพรา กุลฐิติกิจ โรงเรียนวดัอริยวงศาราม (หนองน้ําขาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36002. นางสาวสุนันทา อบมาลี โรงเรียนวดัอริยวงศาราม (หนองน้ําขาว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36003. นางลาวลัยแ ลํ้าเลิศ โรงเรียนวดัอัมพวนาราม(ดงมะมวง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36004. นางอารียแ ขําสุข โรงเรียนวดัอัมพวนาราม(ดงมะมวง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36005. นายจตุรงคแ วงศแศิริ โรงเรียนวดัอัมพวนาราม(ดงมะมวง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36006. นายวนัชัย วราสินธุแ โรงเรียนวดัอัมพวนาราม(ดงมะมวง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36007. นางจุรี อุไรวฒันา โรงเรียนวดัอัมพวนาราม(ดงมะมวง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36008. นางนงนุช ทรงสวาง โรงเรียนวดัอุบลวรรณา(นิ่มพณิมุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36009. นางยุพนิ บญุครอง โรงเรียนวดัอุบลวรรณา(นิ่มพณิมุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36010. นางศุลีพร ศรีอริยะกุล โรงเรียนวดัอุบลวรรณา(นิ่มพณิมุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36011. นางอาภร เจริญสมบติั โรงเรียนวดัอุบลวรรณา(นิ่มพณิมุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36012. นางนันทกาพนัธุแ อมตพร โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36013. นางปใทมาวรรณ พมิพแวงศแสัตยแ โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36014. นางเรียม จาตะเสม โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36015. นางสมพร ปสุสวงษแ โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36016. นางสาวชวนพศิ เสือแท โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36017. นางสาวรินนา บญุเพญ็ โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36018. นางสาวสุนันทา แกวเกียรติยศ โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36019. นางสาวสุพร อึ๊งโพธิ์ โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36020. นางสาวสุภคัชา แกวศิริ โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36021. นางอัญชนา เขียววจิิตร โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒
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36022. นางอุบล ศิริรักนาวี โรงเรียนวนัทามารีอา ราชบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36023. นางพมิลพนัธุแ เทยีนเหลือง โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36024. นางสาวพรทพิยแ ไตรคุป โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36025. นางสุภา จิตดํารงชัย โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36026. นางอารีรัตนแ อินทนู โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36027. นายนัฐพล สุวรรณศรี โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36028. นายบรรเจิด อินทนู โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36029. นายมาโนช สงศรี โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36030. นายสุนทร รูปสูง โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36031. นางสมรศรี วรสัณฐิติ โรงเรียนอนุบาลดําเนินสะดวก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36032. นางสุภทัรา ปณุฑริกธาดา โรงเรียนอนุบาลดําเนินสะดวก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36033. นางรําพงึ กล่ินหอม โรงเรียนอนุบาลบางแพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36034. นางกชสบง อมรประไพพศิ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับานสิงหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36035. นางจริยา อยูไว โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับานสิงหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36036. นางเบญจมาศ สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับานสิงหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36037. นางปยิะรัตนแ รัตนซอน โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับานสิงหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36038. นางมยุรา นนทแกว โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับานสิงหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36039. นางสาวอุษณี สัจจปใญญาพล โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับานสิงหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36040. นางสุชีรา เกหวย โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับานสิงหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36041. นางอาภรณแ นาคใหญ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับานสิงหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36042. นายสงัด โตเต็ม โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวดับานสิงหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36043. นางจันทรแเพญ็ กาสี โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36044. นางเดือนเพญ็ ปิๆนวฒันชัย โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36045. นางนันทนา อยูโชติพฒันา โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36046. นางบงัอร ชูชื่น โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36047. นางสวนิ เจตพกุ โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36048. นางสาวจริยา คําสงคแ โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36049. นางสาวนพวรรณ ยอยดี โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36050. นางสาวนัธทะรี เรืองกฤษ โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36051. นางสาวนันทนา พาบญุ โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36052. นางสาวบญุรัตนแ วงคแเกตุใจ โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36053. นางสาวพจนแจนาฏ สัมฤทธิ์ โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36054. นางสาววจี วฒันศิริกุล โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36055. นางสาวสุพตัรา เหลืองตระกูล โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36056. นางสาวอรนุช เลิศภษูติ โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36057. นางสาวอรุณศรี ทรงจิ๋ว โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36058. นางอัจฉรา อยูสถิตยแ โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒
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36059. นายวธิวชั รอดแสง โรงเรียนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36060. นางจิตรวรรณ ปติิสม โรงเรียนฮกเฮง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36061. นางสาวรัตติกาล จิตดํารงชัย โรงเรียนฮกเฮง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36062. นางสาววนัเพญ็ จันทวปี โรงเรียนฮกเฮง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36063. นางสาวสาวกิา ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนฮกเฮง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36064. นางสุสิเนตร เจริญสุข โรงเรียนฮกเฮง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36065. นายพศิาล ทองปใสโน โรงเรียนฮกเฮง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36066. นายสมภพ ทองทา โรงเรียนฮกเฮง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36067. นายณัฐภทัร อินทรแออน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุ เขต ๒

36068. นางกฤษณา มณีพทิกัษแ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36069. นางชวนลักษแ พนัธุแบตุร โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36070. นางณภาดา มีวยัสม โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36071. นางตติยา นนทแศิริ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36072. นางมาลัย เกลียวทอง โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36073. นางรุงเพชร สมงาม โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36074. นางวรรณา วชิิตะกุล โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36075. นางสาคร ศรีบญุคง โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36076. นางสาวณัฏฐแดาธร สวสัด์ิดวง โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36077. นางสาวนภาพร ประพงษแ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36078. นางสาวสุกัญญา จันทระ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36079. นางสุนิษา ตันติมาลา โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36080. นางโสภา กิ่งสุวรรณพงษแ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36081. นายสมคิด พรมขลิบนิล โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36082. นายสุเทพ แตงเผือก โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแคายนารายณแศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36083. นางกรองทอง อิ่มโอชา โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแสองเหลาสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36084. นางประภาพนัธแ บญุไทย โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแสองเหลาสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36085. นางระววิรรณ ยิ้มแยม โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแสองเหลาสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36086. นางรุงระวี นาคตระกูล โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแสองเหลาสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36087. นางสาวภาวสิรา ใสศรี โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแสองเหลาสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36088. นางอาภรณแ ตาจันทรแ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแสองเหลาสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36089. นายยุทธการ กลัดงาม โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแสองเหลาสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36090. นางสมศรี ทศัมาลี โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแสองเหลาสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36091. นางรัตนา ไหมแพง โรงเรียนกองบนิโคกกะเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36092. นางชุลีกร เจริญเนติศาสตรแ โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36093. นางณิชาภา อักษรทอง โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36094. นางทํานอง เทาวงษแ โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36095. นางบงัอร สุพงษแ โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36096. นางพศิมัย รักใคร โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36097. นางรัมภา รัตนวญิโูภริมยแ โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36098. นางสมปอง แดนมะโฮง โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36099. นางสายบวัสวรรคแ เพญ็ธสิาร โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36100. นางสาวชไมพร บญุเที่ยง โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36101. นางสาวประภาพรรณ พดุหอม โรงเรียนกําจรวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36102. นางรานี ศรีเจริญ โรงเรียนคายพบิลูสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36103. นางจตุพร กางแกว โรงเรียนโคกลําพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36104. นางสุภรีแ จันทรแศรี โรงเรียนโคกลําพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36105. นางจุรียแ ใบกวาง โรงเรียนโคกสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36106. นางปราณี ฤาชา โรงเรียนโคกสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36107. นางเพชรศรี สุรวาท โรงเรียนโคกสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36108. นางละออ ทองพรม โรงเรียนโคกสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36109. นางศินีนาฏ อําลา โรงเรียนโคกสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36110. นางสาวสมพงษแ กอนสกุล โรงเรียนโคกสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36111. นายสมาน อําลา โรงเรียนโคกสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36112. นายสุรวทิยแ เจียมจิตร โรงเรียนโคกสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36113. นางจันทรแทพิยแ เพช็รแวว โรงเรียนจินดารัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36114. นางรุงนภา ฉิมเล็ก โรงเรียนจินดารัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36115. นางรัชนี อินทสุวรรณแ โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑พนั๑.รอ.อุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36116. นางรัชนี ดําขํา โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑พนั๑.รอ.อุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36117. นางสุมนรัตนแ สะโมทาน โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑พนั๑.รอ.อุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36118. นางทศันียแ ไตรธรรม โรงเรียนชุมชนตําบลหนิปใก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36119. นางนาถชนก ปดิทองคํา โรงเรียนชุมชนตําบลหนิปใก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36120. นางพรทวี คําชู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36121. นางพรสวรรคแ ทองกู โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36122. นางมณีรัตนแ เอี่ยมอินทรียแ โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36123. นางอัมพร สอนทรัพยแ โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36124. นางอุทยัวรรณ เหมหอมวงษแ โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36125. นางรุจิรา เดชศรี โรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36126. นางสมบติั ปิๆนทอง โรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36127. นายนิพทัธิ์ ออนมี โรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36128. นางพรสุดา สังษณิาวตัร โรงเรียนซอยพเิศษ สาย ๔ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36129. นางเข็มทอง ชมสลุง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑ (บานหวัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36130. นางนพรัตนแ แกวกัลยา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑ (บานหวัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36131. นางสมพร บปุผาวาส โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑ (บานหวัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36132. นางสมศรี ทบัศรี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑ (บานหวัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36133. นางอรวรรณ หาดแกว โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑ (บานหวัชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36134. นางกิ่งทอง เอกวฒันแ โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36135. นางนฤมล จันทรแเทยีน โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36136. นางนวลปราง พุมพฤกษแ โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36137. นางมณีพรรณ อูทอง โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36138. นางวนัเพญ็ ทํายาฤทธิศั์กด์ิ โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36139. นางวลิาวณัยแ สุดแสวง โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36140. นางสาววรุณ เพช็รเจริญสุข โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36141. นางสาววภิาวดี การะยะ โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36142. นางอุษาพร พกุอิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36143. นายวรรณเนตร สวนพนัธแ โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36144. นายสินชัย ศรีทรง โรงเรียนบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36145. นางพศิมัย แสวงบญุราศรี โรงเรียนบานกลวย "พวงราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36146. นางสาววไิลรัตนแ อาวรณแ โรงเรียนบานเกร่ินกฐิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36147. นางสาวสมจิตร ปิๆนทอง โรงเรียนบานเกร่ินกฐิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36148. นางทองทพิยแ ศรีเมือง โรงเรียนบานเขาทบัควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36149. นางสุธาทพิยแ ดวงแกว โรงเรียนบานเขาทบัควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36150. นายบญุสง เรืองซอน โรงเรียนบานเขาทบัควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36151. นายสมชาย สัพโส โรงเรียนบานเขาทบัควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36152. นางสาวประพรรณเพ็ชร อินทรทรัพยแ โรงเรียนบานเขาสะพานนาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36153. นายประเทอืง อรรถวภิานนทแ โรงเรียนบานเขาสะพานนาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36154. นางรัชวรรณ นรสิงหแ โรงเรียนบานโคกกะเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36155. นางอารียแ แสงคํา โรงเรียนบานโคกกะเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36156. นางอุไรวรรณ อมรพนัธางคแ โรงเรียนบานโคกกะเทยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36157. นางกรณแจิรัสธแ สุขดวง โรงเรียนบานโคกตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36158. นางเรณู รอดทองดี โรงเรียนบานโคกตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36159. นางสายหยุด โชติชวง โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36160. นางสาวภาวนา วงศแเพญ็ทกัษแ โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36161. นางสาวบญุนาค เอี่ยมโต โรงเรียนบานชอนบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36162. นางวนีา ทองศรี โรงเรียนบานดงมะรุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36163. นางสาวดวงสมร ทองเกิด โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36164. นางสาวกรองจิตรแ อุนละมาย โรงเรียนบานทุงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36165. นางพรเพญ็ ชางเสารแ โรงเรียนบานไทรยอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36166. นางสาวปรานอม จรรยา โรงเรียนบานเนินจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36167. นางเกษร ภกัดี โรงเรียนบานบางล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36168. นางฉลวย กล้ิงฝอย โรงเรียนบานบางล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36169. นางธรีาวดี เรืองโกศล โรงเรียนบานบางล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36170. นายครูจิตร นาคพวง โรงเรียนบานโปงุยอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36171. นางมลิ ชัยบตุร โรงเรียนบานไผใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36172. นางสาวจุฑารัตนแ โพลงเงิน โรงเรียนบานพมุวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36173. นายอังกูร อิงคนินันทแ โรงเรียนบานพมุวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36174. นางกัลยา พากเพยีร โรงเรียนบานมวงอยูประยงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36175. นางพรทพิยแ ทองอยู โรงเรียนบานมวงอยูประยงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36176. นางสังวาลยแ บญุยะวงศแ โรงเรียนบานมะมวงเจ็ดตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36177. นางสาวขวัญเรือน มาสิงหแ โรงเรียนบานวงัขอนขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36178. นางสุทนิ มั่งมี โรงเรียนบานวงัขอนขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36179. นางอาภาพชัรแ หาธรรม โรงเรียนบานวงัขอนขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36180. นายวชิัย บวัแดง โรงเรียนบานวงัจั่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36181. นายหลา พลูสุภาพ โรงเรียนบานวงัจั่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36182. นางเกษณี นิลละออ โรงเรียนบานวงัเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36183. นางนงเยาวแ พรหมคลาย โรงเรียนบานวงัเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36184. นางสมพร คณโฑทอง โรงเรียนบานวงัเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36185. นางสาวมาเรียม พานอังกาบ โรงเรียนบานวงัเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36186. นางอัจฉราภรณแ พนัธุแวชิัย โรงเรียนบานวงัเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36187. นางณรัธนแนันทแ ปิๆนเพช็รแ โรงเรียนบานสระเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36188. นางไฝ สงาเมือง โรงเรียนบานสระเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36189. นางสายสมร ศรีสุพรรณ โรงเรียนบานสระเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36190. นางสุธรีา เมตตาไพจิตร โรงเรียนบานสระเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36191. นางวไิลวรรณ ขุนจรูญ โรงเรียนบานสามเรือน(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36192. นางสมจริง ทพิยแพงษแจิตรา โรงเรียนบานสามเรือน(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36193. นางสุมนา ศุภประเสริฐ โรงเรียนบานสามเรือน(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36194. นางนุชนาฏ อินทนิล โรงเรียนบีานหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36195. นางอนงคแทพิยแ ปาุหวาย โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36196. นายมงคล ปาุหวาย โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36197. นางกาญจนา แสนทวี โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36198. นางสาวลัดดา คุณประดิษฐแ โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36199. นางอรนุช นาคประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36200. นางอุไรวรรณ เกตุพจิิตร โรงเรียนบานหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36201. นางสาวจามรี ชัยกิจกรณแ โรงเรียนบานหนองนางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36202. นางชุดา รัตนสวสัด์ิ โรงเรียนบานหนองนางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36203. นางจักรแกรี จันทรแศรี โรงเรียนพลรมอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36204. นางจินตนา ประเสริฐศรี โรงเรียนพลรมอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36205. นางปฐมพร แจงแสงทอง โรงเรียนพลรมอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36206. นางเพลินพศิ เย็นจิตร โรงเรียนพลรมอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36207. นางราตรี สมนึก โรงเรียนพลรมอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36208. นางวรียแ ภูเจริญชัยวรรณ โรงเรียนพลรมอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36209. นางวไิลวรรณแ ทองนาค โรงเรียนพลรมอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36210. นางนิตยา ริมสีมวง โรงเรียนพบิลูปใทมาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36211. นางอนัญลาวณัยแ ขันธเวศนแ โรงเรียนพบิลูปใทมาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36212. นางกัลยาณี เกษไชย โรงเรียนพบิลูสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36213. นางเย็นจิตรแ มาตจรัสเพชร โรงเรียนพบิลูสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36214. นางรัชฎาพร ศุโภทยาน โรงเรียนพบิลูสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36215. นางกนกวรรณ งามแสง โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36216. นางจิรฐา โต฿ะกลม โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36217. นางจิราพร นุมฤทธิ์ โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36218. นางทศันียา สุมณฑา โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36219. นางนันทยิา เสือปาน โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36220. นางนิภา ชูลิขิต โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36221. นางพชัรี จันทรแโนทยั โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36222. นางมนตแฤทยั สุวะนาม โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36223. นางวชัรี ไชยนุรักษแ โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36224. นางสมจิตร สระคูพนัธแ โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36225. นางสาวกนกวรรณ วดัเยื้อง โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36226. นางสาวทพิพร เกาประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36227. นางสาวทวิา ยาตรา โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36228. นางสาวบงัอร วฒันะกูล โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36229. นางสาวเบญจวรรณ ดวงสีทา โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36230. นางสาวพาซีย฿ะ บาฮะคีรี โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36231. นางสุนารี ฤกษแพชิัย โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36232. นางสุภาณี นอยอาง โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36233. นางสุภาวดี เฉลยถอย โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36234. นางอรไท ขําวารี โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36235. นางอารี เมืองงาม โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36236. นางอารีวรรณ เปลรินทรแ โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36237. วาที่พ.ต.พสิิษฐแ กล่ินจันทรแ โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36238. นางสุกิจกุล กินจําปา โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36239. นายชรินทรแ โปรงสละ โรงเรียนเมืองใหมฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36240. นางจิราภรณแ จิตรเหล่ียม โรงเรียนรุงนิวติัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36241. นางระววิรรณ รมลําดวน โรงเรียนรุงนิวติัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36242. นางสมถวลิ เอี่ยมสําอางคแ โรงเรียนรุงนิวติัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36243. นางสาวมลฤดี ปานโพธิ์ โรงเรียนรุงนิวติัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36244. นางจินตนา ศรีโรจนแ โรงเรียนวรพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36245. นางพรพมิล ทองหลอ โรงเรียนวดัเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36246. นางเพญ็ศรี เขียวสอาด โรงเรียนวดัเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36247. นางชูจิตร ชะเอมจันทรแ โรงเรียนวดัขอยใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36248. นางยุพาพร วงษแสมบรูณแ โรงเรียนวดัขอยใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36249. นางวชิุดา หงษแทอง โรงเรียนวดัเขาวงกฏ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36250. นางสาวนิจจนันทแ ปราสาทสุวรรณ โรงเรียนวดัเขาหนีบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36251. นางอุบลรัชนี วฒิุศิลป โรงเรียนวดัเขาหนีบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36252. นายปยิะวชัรแ วฒันะบตุร โรงเรียนวดัคุงนาบญุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36253. นางสาวศจีณุช นิลทุย โรงเรียนวดัโคกโพธกิุญชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36254. นายสมชาย เชิดโฉม โรงเรียนวดัโคกโพธกิุญชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36255. นางวงเดือน ดวงศิริ โรงเรียนวดัโคกหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36256. นางสาวสุวมิล อวมวไิลย โรงเรียนวดัชีแวะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36257. นายวรีะวฒันแ วฒันา โรงเรียนวดัชีแวะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36258. นางชุดา ธรรมนิยม โรงเรียนวดัซับเสือแมบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36259. นางสาวผกาวรรณ เอกวฒันแ โรงเรียนวดัซับเสือแมบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36260. นางสุกัญญา เมธพร โรงเรียนวดัดงแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36261. นายดุสิต เลิศมานพ โรงเรียนวดัดงแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36262. นายดําเนิน แผนเงิน โรงเรียนวดัดงพลับ(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36263. นางวาสนา หลีทองหลอ โรงเรียนวดัดงสวอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36264. นายมาทธิ รัตนายน โรงเรียนวดัดงสวอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36265. นางเอมอร พนิิจสิงหปรีชา โรงเรียนวดัดอนโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36266. นายณรงคแศักด์ิ กินจําปา โรงเรียนวดัดอนโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36267. นางสมพร มั่นคง โรงเรียนวดัใดยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36268. นางกนกศรี วงษแษา โรงเรียนวดัใดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36269. นางวชัรินทรแ ศรีผาน โรงเรียนวดัใดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36270. นายวนิัย ชูเชิด โรงเรียนวดัใดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36271. นางวนิดา นุชประคอง โรงเรียนวดัตองปุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36272. นางนิตยา กิ่งทวยหาญ โรงเรียนวดัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36273. นางมรรษมน พนูออย โรงเรียนวดัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36274. นางสุกัญญา หบีไสสงคแ โรงเรียนวดัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36275. นายสุรสิทธิ์ แจมเล็ก โรงเรียนวดัตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36276. นางสาวอาภรณแ พลูศิลป โรงเรียนวดัตะลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36277. นายบญุเลิศ เติมแกว โรงเรียนวดัตะลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36278. นางคัคษณากุล สุระเวช โรงเรียนวดัถนนแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36279. นางพรรณปมนพร พมิพแพชืนแ โรงเรียนวดัถนนแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36280. นางพลูศรี ฉายสวาง โรงเรียนวดัถนนแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36281. นายทวี นันทศรี โรงเรียนวดัถนนแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36282. นายลือชัย ทบัพุม โรงเรียนวดัทองแทงนิสยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36283. นายบรรธร ดิษบรรจง โรงเรียนวดัทองแทงนิสยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36284. นางปราณี ทวมทอง โรงเรียนวดัทาแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36285. นางราตรี ศรีเมืองกลาง โรงเรียนวดัทาแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36286. นางมยุรี กระตายจันทรแ โรงเรียนวดัทายตลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36287. นายทนา แปลกวงศแ โรงเรียนวดัทุงทะเลหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36288. นางวไลภรณแ บญุชวง โรงเรียนวดัทุงสิงหแโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36289. นายกมล เรืองรุง โรงเรียนวดัทุงสิงหแโต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36290. นายพสิิฏฐแ อุยสกุล โรงเรียนวดัเทพกุญชรวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36291. นางพฒันา ศุกลรัตนแ โรงเรียนวดัเทพอําไพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36292. นายสุรินทรแ สัมฤทธิเ์ปีๆยม โรงเรียนวดัเทพอําไพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36293. นางจุรีรัตนแ จุนเงิน โรงเรียนวดัธรรมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36294. นางดาวรุง ชวนชม โรงเรียนวดัธรรมเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36295. นางไพรวลัยแ วรีะประสิทธิ์ โรงเรียนวดัธรรมิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36296. นางละไม ประจงกิจ โรงเรียนวดัธรรมิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36297. นางสาวแนงนอย คลายทอง โรงเรียนวดัธรรมิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36298. นายวเิชียร สุขเกษม โรงเรียนวดัธรรมิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36299. นางวมิล เลสัก โรงเรียนวดัน้ําจั้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36300. นางปณุยนุช เกษม โรงเรียนวดันิคมสามัคคีชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36301. นางบงัอร พจนธารี โรงเรียนวดับอเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36302. นายสมเกียรติ ศรีประสาน โรงเรียนวดับอเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36303. นางโกสุม เพง็ภู โรงเรียนวดับานดาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36304. นางศูรภา ดํารงคแเผา โรงเรียนวดับานดาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36305. นางสาวบงัอร กฤตศิลป โรงเรียนวดับานดาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36306. นางมณี นวมนุม โรงเรียนวดับานทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36307. นายธวชั ตันตะสิ โรงเรียนวดับานทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36308. นางสาวผาสุก วไิลลักษณแ โรงเรียนวดับานลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36309. นายชํานาญ ศรีงาม โรงเรียนวดับานลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36310. นางนาฏยา บรีุเพยี โรงเรียนวดับานหมี่ใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36311. นางพศิมัย ถาวรสุข โรงเรียนวดับานหมี่ใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36312. นางจันทสุภางคแ สุขทศันแ โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36313. นางปาริพรรณ กระจางฤกษแ โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36314. นายวรรณะ กุดเปลง โรงเรียนวดัปากคลองบางคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36315. นายกมล นุชประภา โรงเรียนวดัปาุกลวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36316. นางธาริณี เคียนทอง โรงเรียนวดัโปงุแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36317. นางผองศรี แผนเงิน โรงเรียนวดัโปงุแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36318. นางสุรพร จุฑาเกตุ โรงเรียนวดัโปงุแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36319. นายสมเกียรติ จุฑาเกตุ โรงเรียนวดัโปงุแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36320. นางสุพร ชื่นหทยั โรงเรียนวดัพเขาวงกฏ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36321. นางเบญจมาศ ดวงศรีแกว โรงเรียนวดัพรหมาสตรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36322. นางบงัอร จันทรแสุเทพ โรงเรียนวดัพานิชธรรมมิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36323. นางสาวคมคาย ปาระมี โรงเรียนวดัพานิชธรรมมิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36324. นางสาวปยิะพร ปอูมเกษตรแ โรงเรียนวดัพานิชธรรมมิการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36325. นางมารยาท กล่ินจันทรแ โรงเรียนวดัโพธิเ์กษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36326. นางสุมิตรา เหลืองบศุราคัม โรงเรียนวดัโพธิเ์กษตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36327. นางนิลาภรณแ ตาคํา โรงเรียนวดัโพธิเ์กาตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36328. นางทพิวรรณ บวัทอง โรงเรียนวดัโพธิต์รุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36329. นายวชิัย ภกัดีศุภผล โรงเรียนวดัโพธิต์รุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36330. นางไฉน เรงรัด โรงเรียนวดัโพธิร์ะหตั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36331. นางภณิดา ฉุนหอม โรงเรียนวดัโพธิร์ะหตั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36332. นางวราภรณแ ทวกีุล โรงเรียนวดัโพธิร์ะหตั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36333. นางสาวอารี สุภาณิชยแ โรงเรียนวดัโพธิร์ะหตั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36334. นางอัชรา ครามแสง โรงเรียนวดัมะคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36335. นายจีรยุทธ กันทมิ โรงเรียนวดัมุจลินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36336. นายสมศักด์ิ อิ่มเอิบ โรงเรียนวดัมุจลินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36337. นายเสนาะ มีกล่ิน โรงเรียนวดัยวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36338. นางนงลักษณแ ไลทอง โรงเรียนวดัยวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36339. นางสาวเตือนใจ นอยดี โรงเรียนวดัยาง ณ รังสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36340. นางพทัธจิตร แสงจันทรแ โรงเรียนวดัรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36341. นางสาวอัชรี เอี่ยมแจงพนัธุแ โรงเรียนวดัสนามไชย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36342. นางอรัญญา ทองทาสี โรงเรียนวดัสระกระเบื้อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36343. นายวสุิทธิ์ พลอยกลุม โรงเรียนวดัสระตาแวว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36344. นางกาญจนา เหล่ียงตระกูลชัย โรงเรียนวดัสระมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36345. นางศศิวมิล ครองกิจการ โรงเรียนวดัสะแกราบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36346. นายกังวาฬชัย จําดี โรงเรียนวดัสะแกราบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36347. นายลําธาร ทองดี โรงเรียนวดัสะแกราบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36348. นางนิตยา ชาวเหนือ โรงเรียนวดัสะพานคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36349. นางเสาวคนธแ กลองทอง โรงเรียนวดัสะพานคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36350. นางอนุกูล นรากรณแ โรงเรียนวดัสะพานคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36351. นางวนิชา ออนจันทรแ โรงเรียนวดัสิงหแทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36352. นางอุดม มวงจีน โรงเรียนวดัสิงหแทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36353. นางปราณี ฉ่ําพึ่ง โรงเรียนวดัสิงหแทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36354. นางชญาดา ติโลกะวชิัย โรงเรียนวดัสิริจันทรนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36355. นางสาวจินตนา มะลิลา โรงเรียนวดัสิริจันทรนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36356. นางสาวเบญจวรรณ ภกัดีนวล โรงเรียนวดัสิริจันทรนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36357. นางลัดดา สุทธา โรงเรียนวดัหนองกระเบยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36358. นางสมสุข คลองส่ังสอน โรงเรียนวดัหนองกระเบยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36359. นางสุริยาพร รัชนิพนธแ โรงเรียนวดัหนองกระเบยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36360. นางภกัดี ฉิมไทย โรงเรียนวดัหนองแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36361. นางพชัรินทรแ ปาลวฒันแ โรงเรียนวดัหนองแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36362. นางเกยูร ชนะบญุ โรงเรียนวดัหนองคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36363. นายทนงศักด์ิ ดีงาม โรงเรียนวดัหนองน้ําทพิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36364. นายพนม วฒิุศิลป โรงเรียนวดัหนองบวัขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36365. นางจําลอง รัตนไชย โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36366. นางสาวชญานิสแ นิสดล โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36367. นายสัญญา อินทจร โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36368. นายวชิัย มวงจีน โรงเรียนวดัหนองมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36369. นางสาววภิาพร พนัธุแแนน โรงเรียนวดัหนองเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36370. นางสาวอมราวรรณ พนัธุแวชิัย โรงเรียนวดัหนองเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36371. นางสมทรง ปใทมศร โรงเรียนวดัหนองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36372. นางจินตนา พนัธุแกําแหง โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36373. นางสุกัญญา นวลแสง โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36374. นางสาวชุติมา พรหมรักษา โรงเรียนวดัหวยแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36375. นางนิชนันทแ รักฉายา โรงเรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36376. นางกนพวลัยแ กล่ินจันทรแ โรงเรียนวดัหวัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36377. นางกาญจนา บญุไว โรงเรียนวดัหวัสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36378. นางขนิษฐา คุมทอง โรงเรียนวดัใหมจําปาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36379. นางสุกัญญา สอนสวสัด์ิ โรงเรียนวดัใหมจําปาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36380. นางอารียแ รัตนมันตาคม โรงเรียนวดัใหมจําปาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36381. นางสมบญุ ตุลาทอง โรงเรียนวดัอัมพวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36382. นางสาวอมรา กินจําปา โรงเรียนวดัอัมพวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36383. นางสุจินตนา โยวบตุร โรงเรียนวดัอัมพวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36384. นางสุภาวรรณ ดานสกุล โรงเรียนวนิิตศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36385. นางจันทนา ธปูมงคล โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36386. นางชลอศรี ปติิยนตแ โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36387. นางฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36388. นางดารุณี ใจเด็ด โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36389. นางทพิวรรณแ กองสุทธิใ์จ โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36390. นางธนพรรณ สังขพชิัย โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36391. นางพรทพิยแ บวงเพชร โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36392. นางรัชนี จําปาทพิยแ โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36393. นางวรนุช เจริญสุข โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36394. นางวรรณเกษม โพธิว์เิชียร โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36395. นางวนัเพญ็ ทองดอนนอย โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36396. นางศิริพร จินดา โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36397. นางสาริกา สิงหลักษณแ โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36398. นางสาวฐิติชญา อยูรอด โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36399. นางสาวนิตยา นฤชาติวรพนัธแ โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36400. นางสาวอาภรณแ เศวตพนัธุแ โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36401. นางสุกัญญา จันลองภาส โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36402. นางสุภาพร พลบเดช โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36403. นางอรพรรณ ถนอมเขต โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36404. นางออยใจ ศรีพยัค โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36405. นางอังคณา พนัธแพรหม โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36406. นางอารียแ รักสอน โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36407. นางอุบล อวนแกว โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36408. นายชอชัย กาญจนะวรรธนะ โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36409. นายประพนธแ ชางทอง โรงเรียนวนิิตศึกษา ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36410. นางวรรณณิภา ยศธศัิกด์ิ โรงเรียนศูนยแการบนิทหารบกอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36411. นางสุประภาภรณแ อนันตแบญุสุข โรงเรียนศูนยแการบนิทหารบกอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36412. นางสุภาพ โพธิพ์รหม โรงเรียนศูนยแการบนิทหารบกอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36413. นางสมบติั วงษแพยอม โรงเรียนสมอคอนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36414. นางสาวดวงรัตนแ วรีะประสิทธิ์ โรงเรียนสมอคอนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36415. นางสาวบรรจบ กิตติกุล โรงเรียนสมอคอนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36416. นายสุเทพ พงคชาติ โรงเรียนสมอคอนวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36417. นางดวงนภา อยูสุข โรงเรียนสิงหฤกษแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36418. นายสมพงษแ สุรนารถ โรงเรียนสิงหฤกษแประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36419. นางเมตตา วงิวอน โรงเรียนอนุบาลจังหวดัทหารบกลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36420. นางสมคิด สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลจังหวดัทหารบกลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36421. นางสุภาภรณแ เตชะไตรภพ โรงเรียนอนุบาลจังหวดัทหารบกลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36422. นางสุมงคล อุวะไร โรงเรียนอนุบาลจังหวดัทหารบกลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36423. นายประเสริฐ หลีทองหลอ โรงเรียนอนุบาลจังหวดัทหารบกลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36424. นายมานิตยแ ตระกูลแสนศิริ โรงเรียนอนุบาลจังหวดัทหารบกลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36425. นางนงลักษณแ คงเฉลิมวฒันแ โรงเรียนอนุบาลทาวุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36426. นางวนัเพญ็ ฤทธจิุล โรงเรียนอนุบาลทาวุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36427. นางอัจฉรา ดุสรักษแ โรงเรียนอนุบาลทาวุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36428. วาที่รอยตรีหาญณรงคแ ชอบประดิษฐแ โรงเรียนอนุบาลทาวุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36429. นางนัดดาวรรณแ จิตรแปราณี โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36430. นางสมใจ วสุิทธเิมธี โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36431. นางสาวนวพรสวรรณแ พุมพฤกษแ โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36432. นางสาวรัตนา เอกวรัิตนแ โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36433. นางสุกัญญา อารีราษฎรแ โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36434. นางสุภาพร เสาวภา โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36435. นางชญามน บญุประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบานเพนียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36436. นางวราภรณแ ทนุทสุวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลบานเพนียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36437. นางศุภนิตยแ แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลบานเพนียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36438. นางสาวจิตติมา ธรรมราชา โรงเรียนอนุบาลบานเพนียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36439. นางดารา คูโพธพินัธุแ โรงเรียนอนุบาลบานหมี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36440. นางสมัคร ตาใส โรงเรียนอนุบาลบานหมี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36441. นางกชนิภา นวลอินทรแ โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36442. นางจารี พาณิชยแกุล โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36443. นางชุลีพร อุทะเกษตริน โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36444. นางนันทแนภสั ศรีวะรมยแ โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36445. นางนิลุบล สุดตา โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36446. นางปริศนา มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36447. นางลาวณัยแ เหรียญประยูร โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36448. นางวไิลวรรณ เหรียญประยูร โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36449. นางสมบติั จั่นงาม โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36450. นางสมพร ขึ้นทนัตา โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36451. นางสาวสมคิด ศักด์ิดี โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36452. นางสุจารี สุทธญิาณ โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36453. นางสุนียแ มากหมู โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36454. นางสุภา บวัรักษแ โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36455. นางอมรา หาวนั โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36456. นางอัญญแณพชัร เจาสกุลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36457. นายสุเทพ เขียวงาม โรงเรียนอนุบาลลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36458. นางญาณิศา สวางจิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36459. นางมยุรี พรมออน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36460. นางสาวปวณีา บญุเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36461. นางสาวศิริลักษณแ สุภาจรูญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36462. นางสาวอมรรัตนแ แข็งแรง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36463. นางสาวอัญชลี เหลืองออน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36464. นางสุดสาคร ฉายเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36465. นายธนกร สวางจิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36466. นางสาวพรพรรณ โพธิแ์กว โรงเรียบานเขาสะพานนาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36467. นางจิระพนัธแ สายไพศรี โรงเีรียนบานถลุงเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36468. นางอรทยั ประกอบดี โรงเีรียนบานถลุงเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36469. นายบญุสม อรุณรักษแ โรงเีรียนบานถลุงเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36470. นางภาราดา สวสัดี โรงเีรียนบานนกเขาเปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36471. นางสาวสุพธิ ศรีจันทรวงศแ โรงเีรียนบานนกเขาเปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36472. นายเฉลียว พกุสอน โรงเีรียนบานนกเขาเปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36473. นางสาวนันทกิา สุขแพทยแ โรงเีรียนบานมะมวงเจ็ดตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36474. นางมณีรัตนแ บญุมานะ โรงเีรียนบานหนองชนะชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36475. นางสาวรุจิรา ไชยงาม โรงเีรียนบานหนองปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36476. นางประทมุ อูปแกว โรงเีรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36477. นางสาวจงดี ใบกวาง โรงเีรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36478. นางอาริษา ชวยบญุ โรงเีรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36479. นายวรีะพล พรหมพล โรงเีรียนวดัดงพลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36480. นางนุชนารถ วายโสกา โรงเีรียนวดัรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36481. นางภทัรพรรณ มากมี โรงเีรียนวดัรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36482. นางศิริจันทรแ กลมออน โรงเีรียนวดัสัมพนัธมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36483. นางชนิสรา หอมหวล โรงเีรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36484. นางบญุหอม หงษแสิงหแทอง โรงเีรียนวดัหวยโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36485. นายอัครเดช จําเดิม วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36486. นางกิตติมา แตงวจิิตร วทิยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36487. นางเพยีงใจ สนธบิาย วทิยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36488. นางลัดดา ภูทบัทมิ วทิยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36489. นางสาวภทัรธดิา วอนยอดพนัธุแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36490. นายฤทธเิดช ดีเปีๆยม วทิยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36491. นายสมพบ ทนุเมือง วทิยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36492. นางทวิารัฐ ไชยนุรักษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36493. นางนพรัตนแ หนูอน วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36494. นางนุชรี ชิตสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36495. นางพงษแลัดดา สังขแแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36496. นางพรทพิา ทองขาว วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36497. นางรภสัสรณแ ชวยบญุ วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36498. นางสุคนธแ พนัธุแประภา วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36499. นางสุนทรี แยมแตงออน วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36500. นางสุปราณี พุมพฤกษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36501. นายชัยยงคแ ตันสูงเนิน วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36502. นายไตรภพ ศรีชมภู วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑
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36503. นายธาํรงคแ สุวรรณฤทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36504. นายพรีนนทแ ทพิยแอักษร วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36505. นายวโิรจนแ สงศรี วทิยาลัยเทคโนโลยีละโว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36506. นางทรรศนียแ เอี่ยมสอาด สพป.ลบ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36507. นายสิทธพิงษแ พฤกษอาภรณแ สพป.ลบ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36508. นายเอกพล สุทธรัิตนแ สพป.ลบ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36509. นางมาลี สืบกระแส สพป.ลบ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36510. นางสุนียแ โตอินทรแ สพป.ลบ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36511. นายไพศาล กรรณาริก สพป.ลบ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36512. นายเอนก รัศมี สพป.ลบ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๑

36513. นางขวญันภา บญุตา โรงเรียนแกวประทานพรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36514. นางดรรชนี อนวงษแ โรงเรียนแกวประทานพรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36515. นางวไิลวรรณแ ฟใกเงิน โรงเรียนแกวประทานพรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36516. นางสาวศศิธร มุสิกะ โรงเรียนแกวประทานพรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36517. นางสุธรีา สวนสุข โรงเรียนแกวประทานพรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36518. นางสาวอุษา งามมีศรี โรงเรียนงามมีศรีพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36519. นางอาทติยา เกตุพนัธแ โรงเรียนชองสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36520. นายสนอง ทบัศรี โรงเรียนชองสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36521. นางจันทรแเพญ็ เทยีบชัย โรงเรียนชุมชนบานแกงเสือเตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36522. นางสมพศิ ทรัพยแสิน โรงเรียนชุมชนบานแกงเสือเตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36523. นางสุจิตรา ชูมณี โรงเรียนชุมชนบานแกงเสือเตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36524. นายประทวน นิลพนัธุแ โรงเรียนชุมชนบานชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36525. นายวริิยะ โพธิศ์รี โรงเรียนชุมชนบานชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36526. นางสาววนัเพญ็ ชื่นแชม โรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36527. นายวเิชียร พศิณาวงษแ โรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36528. นายสมชาติ โพธิสุ์นทร โรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36529. นางศิริลักษณแ บญุสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36530. นางจริยา พมิพา โรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36531. นายธรรมรงคแ เปราะจันทกึ โรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36532. นายประกอบ คร้ึมคางพลู โรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36533. นางณราพรรณ จงศิริกุล โรงเรียนซอย ๑๒ สาย ๔ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36534. นางถาวร สุมเมือง โรงเรียนซอย ๑๖ สาย ๓ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36535. นางทศันียแ ชุมจิตรแ โรงเรียนซอย ๑๗ สาย ๒ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36536. นายประพนธแ เย็นฉ่ํา โรงเรียนซอย ๑๗ สาย ๒ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36537. นางจิราพร เขื่อนรอบเขต โรงเรียนซอย ๑๙ สาย ๒ ขวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36538. นายณรงคแ พุมเถื่อน โรงเรียนซอย ๑๙ สาย ๒ ขวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36539. นางอุไรรัตนแ พศิประเทอืง โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒
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36540. นางจันทนา ดวงแกว โรงเรียนทองทาบพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36541. นางจิราภรณแ สืบเชื้อ โรงเรียนทองทาบพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36542. นางบญุนาค ลาดนอก โรงเรียนทองทาบพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36543. นางสาวอาภาภรณแ คงประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36544. นางอุมาพร เล็กภกัดี โรงเรียนทองทาบพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36545. นายทตัพงษแ กางกรณแ โรงเรียนทองทาบพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36546. นางเบญญาภา ปานพรหม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๐๐ (บานคันนาหนิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36547. นางเลขา เทอืกเถาวแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๐๐ (บานคันนาหนิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36548. นางวรรณา โอษยานนทแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๑๐๐ (บานคันนาหนิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36549. นางทรรศนียแ จันทรแเพญ็แข โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36550. นางทพิวรรณ บวัศรี โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36551. นางธนิษฐา แกวพนัธแ โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36552. นางนกยูง จันทวงษแ โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36553. นางวณีา กลอมทอง โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36554. นางสาวนงลักษณแ จักษา โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36555. นางสาวปรานอม กันยา โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36556. นางสาววงษแเดือน พลูศิริ โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36557. นางสาวศศิธร บญุชิต โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36558. นางอัมพร สุทธกิลม โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36559. นายเรวตั สุทธกิลม โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36560. วาทีร่อยตรีสมศักด์ิ จันที โรงเรียนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36561. นางสาวนิตยา แกวคงวงษแ โรงเรียนนารายณแวทิยาทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36562. นางสาวบหุลัน ชูเชื้อ โรงเรียนนารายณแวทิยาทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36563. นางสาวภทัราพร ชาลีเครือ โรงเรียนนารายณแวทิยาทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36564. นางปรียาภรณแ แกนอินตา โรงเรียนนิคมลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36565. นางสาวทสันา อุตะโก โรงเรียนนิคมลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36566. นายสถิตยแ สรอยสนธิ์ โรงเรียนนิคมลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36567. นางสิริลักษณแ นวลรักษา โรงเรียนบอทองลพบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36568. นางจันทนา อินทพนม โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36569. นางจิรณี ประกอบเสียง โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36570. นางประไพพศิ พานทอง โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36571. นางภาวณีิ สุขใจ โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36572. นางรัตนา วไิลแกว โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36573. นางสาวอําภาพนัธแ พลาดิศัย โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36574. นางสุจิตรา คําเนียม โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36575. นายฉลอง สุนทรศาลทลู โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36576. นายธงชัย โมงแสวง โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒



990

36577. นายสมเกียรติ แกนเเพชร โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36578. นายสุภร ขันธปุใทมแ โรงเรียนบานเกาะรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36579. นายสิทธชิัย สิทธเิลิศประสิทธิ์ โรงเรียนบานโกรกรกฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36580. นางอัญชลี แกวชัย โรงเรียนบานเขาขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36581. นางสาววราภรณแ เคารพรัตนแ โรงเรียนบานเขาดินทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36582. นายนิติศักด์ิ กล่ินเทศ โรงเรียนบานเขาตะแคง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36583. นางนันทแนภสั พงศแศศิกานตแ โรงเรียนบานเขายายกะตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36584. นางสมจิตร บานเย็น โรงเรียนบานเขายายกะตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36585. นางสุรีรัตนแ ปอูงโลหแ โรงเรียนบานเขายายกะตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36586. นางเอื้องฟาู โคตะโน โรงเรียนบานเขายายกะตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36587. นางสาวอันชรี หาภกัดี โรงเรียนบานเขารวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36588. นายเจริญศักด์ิ ทะนุก โรงเรียนบานเขารวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36589. นางสาวรุงรัตนแ กลวยดี โรงเรียนบานเขาราบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36590. นายรุงกิจ สวนจันทรแ โรงเรียนบานเขาสมโภชนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36591. นางกันยา คํากะสินธุแ โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36592. นางวลัยนิภา วชัระเศรณี โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36593. นายธวชัชัย นิพทัธแโยธนิ โรงเรียนบานเขาแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36594. นางประจิม มีมั่งค่ัง โรงเรียนบานคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36595. นางสาธร ชอบคุย โรงเรียนบานคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36596. นายขจรศักด์ิ ชวยบญุ โรงเรียนบานคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36597. นายวชิชา เกียรติศิริ โรงเรียนบานคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36598. นายอรรถวฒันแ พงศแธนโรจนแ โรงเรียนบานคลองกลุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36599. นางสุทธลักษณแ อยูนิ่ม โรงเรียนบานคลองสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36600. นายกิตติวฒิุ เจริญสลุง โรงเรียนบานคลองสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36601. นางสงบ พรมมา โรงเรียนบานโคงรถไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36602. นายบรรเทงิ อิงแอบ โรงเรียนบานโคงรถไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36603. นางดวงภร สายทอง โรงเรียนบานชอนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36604. นางนารี ศักดี โรงเรียนบานชอนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36605. นายทวศัีกด์ิ พามา โรงเรียนบานซับกระโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36606. นางฐานิตรวี ตามสุขสนธิ์ โรงเรียนบานซับไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36607. นางณัฏฐินี หอมจันทรแ โรงเรียนบานซับไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36608. นางนภาพร สุขเจริญ โรงเรียนบานซับโศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36609. นายสุขสันตแ จันทรังษแ โรงเรียนบานซับโศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36610. นายอุดม ดวงสีทา โรงเรียนบานซับโศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36611. นายสุชิน ตันประดับสิงหแ โรงเรียนบานซับหนิขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36612. นางศรินยา จันโนทยั โรงเรียนบานดงดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36613. นางสาวนริศรา พมิประสาร โรงเรียนบานดงดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒
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36614. นางสาวพรีญา เกตุยา โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36615. นางสาวภาวดิา กองเมือง โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36616. นางอนงคแวดี ทองสุข โรงเรียนบานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36617. นายพพิฒันแ ทองเผือก โรงเรียนบานดานจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36618. นางทพิยแวรรณ กลมประสิทธิ์ โรงเรียนบานดานไทยลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36619. นางเรณู สุดสิน โรงเรียนบานดานไทยลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36620. นางสาววรัญญา เทยีนสัมฤทธิ์ โรงเรียนบานดานไทยลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36621. นายอํานาจ สมัครการ โรงเรียนบานดานไทยลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36622. นางสนม สุขอราม โรงเรียนบานดินแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36623. นางจินตนา คงนอก โรงเรียนบานดีลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36624. นางบวัศรี บญุดา โรงเรียนบานดีลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36625. นางบวัสอน ประสงคแอาชวะ โรงเรียนบานดีลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36626. นางอภริะดี กสิวฒันแ โรงเรียนบานดีลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36627. นางสาวเกษร สังขแวงษแ โรงเรียนบานทะเลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36628. นางสาวยุพเรศ เกษา โรงเรียนบานทะเลวงัวดั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36629. นางนุชจรินทรแ สิทธเิกษร โรงเรียนบานทากรวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36630. นางเรณู รุงเรือง โรงเรียนบานทากรวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36631. นางสุธรัีตนแ ผาผาย โรงเรียนบานทากรวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36632. นางณิชาภา บวัชุมสุข โรงเรียนบานทาดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36633. นางยุพนิ สินธไุชย โรงเรียนบานทามะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36634. นางอวยพร แกวคํา โรงเรียนบานทามะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36635. นายมณเฑียร ภูทบัทมิ โรงเรียนบานทามะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36636. นายสิงหแชัย ทองขาว โรงเรียนบานทามะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36637. นางจุไรรัตนแ บญุประเสริฐ โรงเรียนบานทาเยี่ยม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36638. นางวนัทนียแ วบิลูยแพนัธุแ โรงเรียนบานทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36639. นางอังคณา ปราสาททอง โรงเรียนบานทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36640. นางเกศรินทรแ แขวนสันเทยีะ โรงเรียนบานทุงตาแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36641. นางสุภาภร เขียวสอาด โรงเรียนบานทุงตาแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36642. นางสาวรัตนาภรณแ โพธิเ์อี่ยม โรงเรียนบานทุงทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36643. นางฐิติพชัรแ ดิษรัก โรงเรียนบานทุงทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36644. นางจันทรา ขันธปุใทมแ โรงเรียนบานธงชัยสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36645. นางรวงทอง กิติกาแดง โรงเรียนบานนาโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36646. นางจุรารัตนแ ตวนชัยภมูิ โรงเรียนบานนาโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36647. นางสมหมาย ปาุสลุง โรงเรียนบานบอคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36648. นางสาวสุธดิา สุขสิงหแ โรงเรียนบานบอคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36649. นางเพลินพศิ ฉุนหอม โรงเรียนบานบอน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36650. นางสาวอนงคแ มูลบญุ โรงเรียนบานบอน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒
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36651. นางคมคาย โตจันทรแเกิด โรงเรียนบานบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36652. นางประคอง เอี่ยมออง โรงเรียนบานบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36653. นางวไิล สิงหแประสิทธิ์ โรงเรียนบานบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36654. นางสุนียแ สีสด โรงเรียนบานบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36655. นางสุภาวรัตนแ วงษแกาญจนรัตนแ โรงเรียนบานบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36656. นายประทปี วงษแกาญจนรัตนแ โรงเรียนบานบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36657. นายวโิรจนแ เมืองกล่ัน โรงเรียนบานบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36658. นายสมชาย สีสด โรงเรียนบานบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36659. นายสมบติั พลอยสวสัด์ิ โรงเรียนบานบวัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36660. นางวาสนา สุขภริมยแ โรงเรียนบานปรางคแนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36661. นางไพรวลัยแ กงฉายา โรงเรียนบานพกุะชัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36662. นางกัญธมิา เทยีมกล่ิน โรงเรียนบานมวงคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36663. นางฉันทนา สุนทรส โรงเรียนบานมวงคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36664. นางทภิาวรรณ เลขวฒันะ โรงเรียนบานมวงคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36665. นางพกิุลทอง ศรีแสงออน โรงเรียนบานมวงคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36666. นางมาลีรัตนแ แสงประไพ โรงเรียนบานมวงคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36667. นางศิริลักษณแ พนิิจชัย โรงเรียนบานมวงคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36668. นางสุพรรษา จันทรแสุเทพ โรงเรียนบานมวงคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36669. นายลลิตเทพ ภอูุดม โรงเรียนบานมวงคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36670. วาที่ร.ต.มงคล สระสงฆแ โรงเรียนบานมวงคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36671. นายธวชิ ชอบคุย โรงเรียนบานมหาโพธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36672. นางรัชนี วาโย โรงเรียนบานมะกอกหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36673. นายศิลา สุทธจิันทรแ โรงเรียนบานมะกอกหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36674. นางลําใย เชื้อสามารถ โรงเรียนบานมะนาวหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36675. นางสุรีพร บญุดวยลาน โรงเรียนบานมะนาวหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36676. นายยุทธศักด์ิ เชื้อสามารถ โรงเรียนบานมะนาวหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36677. นางนัธดา ไตรรัตนแ โรงเรียนบานยางโทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36678. นางสาวสุพตัรา แดงแพง โรงเรียนบานยางโทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36679. นางดวงสุดา ออนจาย โรงเรียนบานยางราก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36680. นางสาวทศันียแ เดือนเที่ยง โรงเรียนบานยางราก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36681. นางวลัยพรรณ ทําคาม โรงเรียนบานราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36682. นางวรัิช รัตนเจริญทรัพยแ โรงเรียนบานราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36683. นางสาวอทิธิณ์ณัฏฐแ นันแกว โรงเรียนบานราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36684. นายสุปอน ทําคาม โรงเรียนบานราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36685. นายสมบติั ชอบคุย โรงเรียนบานไรทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36686. นายประเสริฐ โคตรวงษแจันทรแ โรงเรียนบานไรพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36687. นางวนิดา สลุงอยู โรงเรียนบานลําโกฏทิอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒
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36688. นางวนิดา ธปูทอง โรงเรียนบานลําโกฏทิอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36689. นายจําเริญ รัตนศรี โรงเรียนบานลําสนธิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36690. นางพกิุล นักดนตรี โรงเรียนบานวงักานเหลือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36691. นางสาวอัญชลี รักแดน โรงเรียนบานวงักานเหลือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36692. นายไกรเลิศ แยมชุมพร โรงเรียนบานวงักานเหลือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36693. นางกนกวรรณ เอี่ยมสมาน โรงเรียนบานวงัแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36694. นางจุฑารัตนแ สมงาม โรงเรียนบานวงัแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36695. นางศิริพร วงษแสละ โรงเรียนบานวงัแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36696. นายวชิรพนัธุแ เถียรจัตุรัส โรงเรียนบานวงัแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36697. นางเพญ็รุง ธรรมศรี โรงเรียนบานวงัตาอินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36698. นางสาคร เสาะขุนทด โรงเรียนบานวงัตาอินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36699. นางพรรณี ศิลาลอย โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36700. นางวชัราพร สิงหแเฉลิมวงษแ โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36701. นางศุภณัฏฐา สุขวงศแ โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36702. นางสาวจําเนียร ศรีผดุง โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36703. นายปใญญา สิงหแเฉลิมวงษแ โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36704. นายไพรัตนแ แกวเทพ โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36705. นางมยุรี รอดเชื้อ โรงเรียนบานสระเพลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36706. นางสาวอัจฉรา กาสี โรงเรียนบานสระเพลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36707. นายพรทวี สุมาลี โรงเรียนบานสระเพลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36708. นางศิรดา จันทรแนิฤทยั โรงเรียนบานสวนมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36709. นางอิงคพฒันแ สันติพทิกัษแ โรงเรียนบานสวนมะเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36710. นายวนิัย วฒิุวรรณแ โรงเรียนบานสันตะลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36711. นางนพวรรณ พวงภู โรงเรียนบานหนองโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36712. นางนิตยา ชูรัตนแ โรงเรียนบานหนองโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36713. นางวรีวรรณ เกตุตรง โรงเรียนบานหนองโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36714. นางสุรางคแ ทพิเกษร โรงเรียนบานหนองไกหาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36715. นางธภาภคั แกวกัน โรงเรียนบานหนองไทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36716. นางประภา พรประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36717. นายประวทิยแ สุทธา โรงเรียนบานหนองปลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36718. นางเพลินพศิ ทองนิ่ม โรงเรียนบานหนองปลาไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36719. นางวรรณวมิล ทองงาม โรงเรียนบานหนองปกีนก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36720. นายปราจีน พนูทรัพยแ โรงเรียนบานหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36721. นางสาวพัชรินทรแ ศรีวชิัย โรงเรียนบานหนองมะคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36722. นางสุกัญญา ระนาท โรงเรียนบานหนองมะคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36723. นายธรรมนูญ คงพนัปี โรงเรียนบานหนองมะคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36724. นางมาลัย จันทนะ โรงเรียนบานหนองสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒
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36725. นางบญุศรี ยิ้มแกว โรงเรียนบานหนองเสมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36726. นางพมิพแพชิชา เสียมสกุล โรงเรียนบานหนองเสมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36727. นายนิคม ธญัญเจริญ โรงเรียนบานหนองเสมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36728. นางกุลวดี แกวสวสัด์ิวงศแ โรงเรียนบานหวยดีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36729. นางสาวอังสนา หลายเจริญ โรงเรียนบานหวยดีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36730. นายดุสิต ศิริภธูร โรงเรียนบานหวยดีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36731. นางกุลรัศมิ์ เพช็รแศรีงาม โรงเรียนบานหวยนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36732. นางจินตนา นาน้ําเชี่ยว โรงเรียนบานหวยนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36733. นางจรรยา รัตนแปนู โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36734. นางเพญ็ศรี พนัธุแเกตุ โรงเรียนบานหวยสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36735. นางพรดิถี ยอดดี โรงเรียนบานหวยใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36736. นางรําไพ โพธิแ์ดง โรงเรียนบานหวยใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36737. นายประเสริฐ พลอยบตุร โรงเรียนบานหวยใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36738. นางมณฑา จันทรแไข โรงเรียนบานเหวตาบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36739. นายอาจหาญ พนัเต โรงเรียนบานเหวตาบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36740. นางไพรพณา ชัยปใญญา โรงเรียนบานแหลมชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36741. นายชูศักด์ิ ชัยปใญญา โรงเรียนบานแหลมชนแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36742. นางสุภาพ สุริยาอารักษแ โรงเรียนบานใหมทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36743. นางประภาศรี แสงฉาย โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36744. นางสาวลดาพร หลอทองคํา โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36745. นางชนมแณานันทแ อารีรมยแ โรงเรียนบานใหมโสพมิพแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36746. นางเดือนฉาย แสงสกุล โรงเรียนบานใหมโสพมิพแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36747. นางเยาวลักษณแ นิ่มวฒันานนทแ โรงเรียนบานใหมโสพมิพแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36748. นางชมนภสั เงินงาม โรงเรียนบานใหมโสพมิพแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36749. นางฉัตรมณี ตามวงศแ โรงเรียนพรหมรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36750. นางวรัิตนแ วงษแทาว โรงเรียนพรหมรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36751. นางสาวศิริพร ชวยทอง โรงเรียนพรหมรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36752. นางอารี เสือฉิม โรงเรียนพรหมรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36753. นายถาวร เสือฉิม โรงเรียนพรหมรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36754. นางกมลรัตนแ ศิริสลุง โรงเรียนวดัโคกสลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36755. นายสังวาลยแ เกรียงไกร โรงเรียนวดัโคกสลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36756. นางทพิวรรณ ปานพรหม โรงเรียนวดัดํารงบลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36757. นางรัตนา วงศแชยานันทแ โรงเรียนวดัดํารงบลุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36758. นายวนัชัย ราชสีหแ โรงเรียนวดัมณีศรีโสภณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36759. นายดุลชิตรแ มงคล โรงเรียนวดัมณีศรีโสภณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36760. นางเฉลียว สุทธจิันทรแ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36761. นางชนากานตแ มูลยแพทยแ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒
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36762. นางเรณู พกุสอน โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36763. นางสมบรูณแ แสงเรือง โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36764. นายสันติ ศรีพรอม โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36765. นางอมลวรรณ คลายจรูญ โรงเรียนวดัส่ีซับศรีเจริญธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36766. นางกาหลง ตุลาการ โรงเรียนวดัสุนทรเทพคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36767. นายเผด็จ ธรรมศักด์ิชัย โรงเรียนวดัสุนทรเทพคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36768. นายเอกพจนแ ออนตา โรงเรียนวดัสุนทรเทพคีรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36769. นางแพรวพรรณ เกรียงไกร โรงเรียนวดัหนองตามิ่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36770. นางวไิลวรรณ หอมจันทรแ โรงเรียนวดัหนองตามิ่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36771. นางศรินรัตนแ รวไีตรศักด์ิ โรงเรียนวดัหนองตามิ่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36772. นางสาวพบจันทรแ ศรีสลุง โรงเรียนวดัหนองตามิ่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36773. นางญาตา เชิดศรี โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36774. นางสวยโสม สุวรรณทบั โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36775. นางสาวกรรณิกา แตงฮอ โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36776. นางสาวจารุรัตนแ อิ่มสําราญ โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36777. นางสาวทศันียแ ทองสม โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36778. นางสาวปฏภิรณแ พทิกัษแ โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36779. นางสาวศรีเพญ็ ประสมทอง โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36780. นางสาวสมบรูณแ ศรีจันทรแดี โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36781. นางสาวสิริกานตแ โถแพงจันทรแ โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36782. นางอุปถัมภแ เข็มมา โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36783. นางลัดดา จุลวงศแ โรงเรียนสัตยาไส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36784. นางสาวศรีเวยีง โนนสันเทยีะ โรงเรียนหมูบานปาุไมซับลังกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36785. นางสิริพร คงเขียว โรงเรียนหมูบานปาุไมซับลังกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36786. นายธวชั ธปูทอง โรงเรียนหมูบานปาุไมซับลังกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36787. นางบญุนํา กอนแข็ง โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36788. นางวงเดือน วนัละ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36789. นางสาวณัฐกานตแ ดวงทวี โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36790. นางปราณียแ แยมเมืองไชย โรงเรียนอนุบาลทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36791. นางพารุณี กาญจนภา โรงเรียนอนุบาลทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36792. นางภณัทริา พรมสมบติั โรงเรียนอนุบาลทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36793. นางวฒันา ชื่นแชม โรงเรียนอนุบาลทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36794. นายสําราญ ชื่นแชม โรงเรียนอนุบาลทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36795. นางอรทยั งามสรรพแ โรงเรียนอนุบาลทาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36796. นางเพญ็รุง กุณฑลทอง โรงเรียนอนุบาลพฒันานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36797. นางไพรวลัยแ ไตรญาณ โรงเรียนอนุบาลพฒันานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36798. นางสุรียแรัตนแ รมลําดวน โรงเรียนอนุบาลพฒันานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒
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36799. นางเสาวลักษณแ จํามั่น โรงเรียนอนุบาลพฒันานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36800. นายสุขพระชัย ยามะเพวนั โรงเรียนอนุบาลพฒันานิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36801. นางฐิติกานตแ มะโนสา โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36802. นางนิทรา เวสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36803. นางประสาร สุขเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36804. นางพชัราภรณแ กววีฒันา โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36805. นางพาณี แจมปใญญา โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36806. นางภาวณีิ อนคูเมือง โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36807. นางรัตนา เพช็รแทาชาง โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36808. นางลาวลัยแ หลิมวานิช โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36809. นางสาวบญุสม ตรีปใญญา โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36810. นางสุปรานี สุขใจ โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36811. นายชูชาติ สุขเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36812. นายวรีะพงศแ แกมขุนทด โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36813. นายศักด์ิชัย สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36814. นางศศิธร เกิดเนตรแ โรงเรียนอนุบาลลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36815. สิบตํารวจเอกหญิงฉนัทนี โดยคําดี โรงเรียนอนุบาลวดัหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36816. นางกัญญาณัฐ นิลจง โรงเรียนอนุบาลอําเภอลําสนธ(ิบานหนองรี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36817. นางสาววาสนา พุมชม โรงเรียนอนุบาลอําเภอลําสนธ(ิบานหนองรี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36818. นางสาวอมรา สุขุมพนัธุแพงศแ โรงเรียนอนุบาลอําเภอลําสนธ(ิบานหนองรี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36819. นางสุภาวนา บญุนารักษแ โรงเรียนอนุบาลอําเภอลําสนธ(ิบานหนองรี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36820. นางเฉลิมขวญั แตงสี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36821. นางธนัยนันทแ ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36822. นางธานี ดีรักษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36823. นางปนัดดา ดาโสม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36824. นางพรพมิล นรินนอก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36825. นางภญิญา ชิตะรัตนอุดม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36826. นางสาวจันทรแเพ็ญ แสงกันชี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36827. นางสาวณัฐมน แจมดอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36828. นางสาวนิธวิดี ปใญญาสุธี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36829. นางสาวผกาภรณแ วงสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36830. นางสาวพงคแผกา พงษแรัสสะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36831. นางสาวรัชนก พนมพลอย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36832. นางสาวรัตนากร พรหมลอย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36833. นางสาวศิวพร มหารักษแ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36834. นางสาวสุกัญญา เนียมงาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36835. นางสาวสุปราณี ปอูมบบุผา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒
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36836. นางอัญชลี อ่ําชิต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36837. นางอัมพร สังขแสําโรง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36838. นายณรงคแ ดีรักษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36839. นายภรภทัร แสนยะบตุร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36840. นายสามารถ ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36841. นายสุทธพิงษแ วงษแเสนหแ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ ลํานารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36842. นางลลิตา รนที วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36843. นางสายลม ยวงทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36844. นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36845. นางสาวประทมุมา พรานทนงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36846. นางสาวพชิชาพร ศรีวริะ วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36847. นางสาวภครัช พงึขุนทด วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36848. นางสาวสุพศิพนัธแ บบุพนัธุแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36849. นางสุภกัรแ พระวงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36850. นายจิรายุ ศิลปานันทกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36851. นายพงษแสวสัด์ิ เพง็สลุง วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36852. นายสุกิจ จันทรแเพญ็แข วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36853. นายสุวฒันแ ปใตตังเว วทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36854. นางรัตนมารินทรแ สืบสายทองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36855. นายบญุเลิศ ฉ่ําชุม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36856. นายวนิัย วรัชยานนทแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36857. นายววิฒันแ เย็นฉ่ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36858. นางผกาทพิยแ ภอูุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36859. นางวรรณิดา เพช็รมณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36860. นางสาวประชุมพร ปานเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36861. นางสาวสุนทรี จันทรแสําราญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36862. นางอรอนงคแ ชั่งใจ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลพบรีุ เขต ๒

36863. นางจรัสศรี สิงหจารุ โรงเรียนกอรวกพทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36864. นางสาวสุภทัรแศรี ปใญญามา โรงเรียนกอรวกพทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36865. นางอําไพ ผัดวงั โรงเรียนกอรวกพทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36866. นางจันทริา ต้ังวบิลูยกิจ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36867. นางพงิคแพร ประราช โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36868. นางพมิพร จิตประสาท โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36869. นางมาลี ปานเหลือง โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36870. นางลัดดาวลัยแ พดัทะเล โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36871. นายวชิา ชัยกูล โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36872. นายววิรณแ อยูเปๅนสุข โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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36873. นางวมิล ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36874. นางแสงวนั ขัตบญุเรือง โรงเรียนชุมชนบานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36875. นายบพติร ศิริรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36876. นางเกษแกว ไพบลูยแ โรงเรียนชุมชนบานฟอุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36877. นางวราภรณแ ศรีทนินทแ โรงเรียนชุมชนบานฟอุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36878. นางศรีจันทรแ ฉกรรจแแดง โรงเรียนชุมชนบานฟอุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36879. นางสาววนัทนียแ จงอรุณทพัรังษี โรงเรียนชุมชนบานฟอุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36880. นางสาวสุภทัรา เลขะวณิช โรงเรียนชุมชนบานฟอุนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36881. นางจันทรแสวาง หมวดหยู โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36882. นางจันทนา ปวงทเุลา โรงเรียนชุมชนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36883. นางทรงศรี ฟใูจ โรงเรียนชุมชนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36884. นางสาวชมพนูุท ทพิยแมณี โรงเรียนชุมชนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36885. นายบญุธรรม แกวยอด โรงเรียนชุมชนบานสันกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36886. นางแสงเดือน อัมพชุ โรงเรียนชุมชนบานแหง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36887. นางสาวนงคแเยาวแ พรอมมิตร โรงเรียนดอนไชยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36888. นางสาวพรพรรณ หลาปวงคํา โรงเรียนดอนไชยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36889. นายปฤษฎางคแ วใิจเงิน โรงเรียนดอนไชยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36890. นายสมเกียรติ มูลใจยา โรงเรียนดอนไชยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36891. นางกรรณิกา ไทยเดิม โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36892. นางเจริญศรี ขุนวเิศษ โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36893. นางดรุณี มวงปาน โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36894. นางพรทพิยแ อุตรัตนแ โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36895. นางวนัเพญ็ แสนกันคํา โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36896. นางศศิธร พริิยแโยธนิกุล โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36897. นางสาววภิา วรีะเดช โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36898. นางสุธนิี ต฿ะแสง โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36899. นางสุหทยั จําปา โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36900. นายบงกช ใจกลา โรงเรียนไตรภพวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36901. นางดวงนภา ศฤงคาร โรงเรียนทุงฝางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36902. นางสาวณัฎฐพร จินดากาศ โรงเรียนทุงฝางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36903. นายจิตร ยอดเทา โรงเรียนทุงฝางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36904. นางเบญจวรรณ วงศแธดิา โรงเรียนทุงหนองขามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36905. นางสุภา สุวรรณปงิคํา โรงเรียนทุงหนองขามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36906. นางปาณิตา ชัยวรรณแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๕ (บานหวยทาก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36907. นางมาลัย จิตปรีชา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๕ (บานหวยทาก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36908. นางสาวปราณี กาชัย โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๕ (บานหวยทาก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36909. นางสุกานดา อินแถลง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๕ (บานหวยทาก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑



999

36910. นางสุพรรณ โลกคําลือ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๕ (บานหวยทาก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36911. นางอารณี พจนธารี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๕ (บานหวยทาก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36912. นางอําภา อินแสง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๕ (บานหวยทาก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36913. นางสาวเอมอร เพยีรจริง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๕ (บานหวยทาก) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36914. นางกังสดาล ใจจันทรแ โรงเรียนธงชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36915. นางขนิษฐา ศรีสัตตบตุร โรงเรียนธงชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36916. นางจินตนา สวนสวสัด์ิ โรงเรียนธงชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36917. นางนลิน ศรีธวุนนทแ โรงเรียนธงชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36918. นางรัศมิกา พึ่งพนัธุแ โรงเรียนธงชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36919. นายเฉลิม คําเมืองใจ โรงเรียนธงชัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36920. นายบญุสง แกวเมืองมา โรงเรียนนิคมสรางตนเองกิ่วลม ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36921. นางบญุศิริ สุวรรณโน โรงเรียนนิคมสรางตนเองกิ่วลม ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36922. นางวทิติา หาญเหรียญทอง โรงเรียนนิคมสรางตนเองกิ่วลม ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36923. นางวมิาลา อินกองงาม โรงเรียนนิคมสรางตนเองกิ่วลม ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36924. นายบญุเรือง นันตะกูล โรงเรียนนิคมสรางตนเองกิ่วลม ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36925. นางดวงจันทรแ กล่ันภมูิศรี โรงเรียนบานกาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36926. นางภสัราวรรณ ศรีทนินทแ โรงเรียนบานกาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36927. นางมณฑิตา หมอศรีใจ โรงเรียนบานกาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36928. นางประทมุทพิยแ เจริญพระธรรมดี โรงเรียนบานกาดเมฆ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36929. นายสุวรรณ วญิญา โรงเรียนบานกาดเมฆ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36930. นางจําเนียร เทพา โรงเรียนบานขอยมิตรภาพที่ ๑๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36931. นายชาติณรงคแ มณีมูล โรงเรียนบานดอนหวัวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36932. นางดวงเดือน เทพปใญญา โรงเรียนบานทาโทก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36933. นางกันหา กเาจารี โรงเรียนบานทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36934. นางนิภา สมกุล โรงเรียนบานทุงกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36935. นายยงยุทธ อุดเปๅง โรงเรียนบานทุงกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36936. นายสุบนิ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบานทุงเกวยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36937. นางมยุรี ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบานทุงผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36938. นางนิภาพร กันทะอินทรแ โรงเรียนบานทุงหก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36939. นางชรินทพิยแ เหลาชัย โรงเรียนบานโทกหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36940. นางผองพรรณ หอมอบ โรงเรียนบานโทกหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36941. นางมยุรี คงแดง โรงเรียนบานโทกหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36942. นางศรีวรรณ สายดวงต๊ิบ โรงเรียนบานโทกหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36943. นางอุไร สายนาคํา โรงเรียนบานโทกหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36944. นางทมิแกว ธรรมรักษแสกุล โรงเรียนบานโทกหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36945. นางชวนพศิ กอวเิศษ โรงเรียนบานนาแช คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36946. นางศุภสัญา อินต฿ะพนัธแ โรงเรียนบานนาสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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36947. นายประกาศิต สิงหแหลา โรงเรียนบานนาสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36948. นางกาญจนา วงัไชย โรงเรียนบานบอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36949. นางสาวเกษศินี เปดิตา โรงเรียนบานบอหอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36950. นางอารยา สุขยิ่ง โรงเรียนบานบอหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36951. นางสุนียแ ภาคีรักษแ โรงเรียนบานบญุนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36952. นายอานนทแ จันทรแมณี โรงเรียนบานบญุนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36953. นายสุชาติ ประดิษฐแ โรงเรียนบานปงแทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36954. นางฟองจันทรแ กอนแหวน โรงเรียนบานปงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36955. นางสมศรี เคหะสุข โรงเรียนบานปงวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36956. นางจอมใจ พยัคฆบตุร โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36957. นางจันทรแฉาย จิระอมรนิมิต โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36958. นางจันทรแเพญ็ ศิริไสย โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36959. นางเทยีมจิต หลาปาวงศแ โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36960. นางบปุผชาติ กาญจนพบิลูยแ โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36961. นางพึ่งบญุ วงศแศาลา โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36962. นางมะลิวรรณ ไมกล่ินหอม โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36963. นางรัตนาพร อินทยิศ โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36964. นางศรัณญา บวรศักด์ิยุต โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36965. นางสาวมยุรี หอมอบ โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36966. นางสาวเสาวภา แปลงแกว โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36967. นางสาวอําพรศรี โสภณรัตนากร โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36968. นางสุนันทา ยาทวม โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36969. นางสุปรานี ตางใจ โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36970. นางสุพร เลิศสาครศิริ โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36971. นางอรัญญา กุนณะดวง โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36972. นายบญุเชียร ทพิยแศรี โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36973. นางจินตนา หรัิณณกุล โรงเรียนบานปงสนุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36974. นางวาสนา ฉัตรตันใจ โรงเรียนบานปในงาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36975. นางสุมาลี มานอย โรงเรียนบานปในเตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36976. นางสุชาดา สุจริต โรงเรียนบานปในเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36977. นายชัยชนะ สมหวงั โรงเรียนบานปาุไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36978. นางชื่นกมล แสนคํา โรงเรียนบานปางหละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36979. นางสาวมณี แกววนัตา โรงเรียนบานปาุเหยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36980. นางกาญจนา บตุรทวงศแ โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36981. นางวรรณา ฉัตรอินตา โรงเรียนบานโปงุขวาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36982. นางพรรณี สุปนิะเจริญ โรงเรียนบานแมกวกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36983. นางพรรณพร ซองการ โรงเรียนบานแมตาลนอย - ปางปง ปางทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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36984. นางปราณี ทาวงศแมา โรงเรียนบานแมเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36985. นางลัดดา เอี่ยวพพิฒันแกูล โรงเรียนบานแมเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36986. นางสมพศิ สายอุดต฿ะ โรงเรียนบานแมเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36987. นางสาวศรีบตุร เปี็ยอุตร โรงเรียนบานแมเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36988. นางอรพรรณ ปใญญาดี โรงเรียนบานแมเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36989. นายสุพล ปหูนุก โรงเรียนบานแมเฟอืง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36990. นางรัชนี ฤทธพิรหม โรงเรียนบานแมอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36991. นางสหทัยา กาเมืองลือ โรงเรียนบานแมอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36992. นางสุวมิล คําอินทรแ โรงเรียนบานไร(ประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36993. นายสัญญา แกวหลา โรงเรียนบานเวยีงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36994. นางสุนันทา นนทมาลยแ โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36995. นางอมรรัตนแ คําภริะแปง โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36996. นายบญุทรง ชุมแสง โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36997. นางเกษรา ใจวรรณ โรงเรียนบานสบคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36998. นางมนุบล คําภริะแปง โรงเรียนบานสบคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

36999. นางสุพตัรา เอี่ยมสําอางคแ โรงเรียนบานสบคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37000. นายมงคล รุงแจง โรงเรียนบานสบเต๋ิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37001. นางลัดดา แจมจันทรแ โรงเรียนบานสบพลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37002. นางสาวศรัณยแปพร ศรีจันทรแ โรงเรียนบานสบพลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37003. นายสมชาย วงักาวรรณ โรงเรียนบานสบพลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37004. นายอนุสรณแ ตองออน โรงเรียนบานสบพลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37005. นายศักด์ิ แสงบญุเรือง โรงเรียนบานสันทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37006. นางอรวรรณ โยธา โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37007. นางอารียแ กิ่งศักด์ิ โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37008. นางราตรี เนตรสุวรรณ โรงเรียนบานหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37009. นางสมพร แกวสิทธวิงศแ โรงเรียนบานหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37010. นางจันทนา หมื่นแสนธิ โรงเรียนบานหลวงใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37011. นางปริศนา ธาํรงพทิยานันทแ โรงเรียนบานหลวงใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37012. นางสาวประทุมทิพยแ คําเหลือง โรงเรียนบานหลวงใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37013. นางวรนุช จรูญโสตรแ โรงเรียนบานหวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37014. นายสุรชัย กิมาคม โรงเรียนบานหวยเปงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37015. นางปราณี ระวงัถอย โรงเรียนบานหวัทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37016. นางจินดา กันยะพนัธแ โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37017. นางผองพรรณ ต๊ิบประสอน โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37018. นางมิ่งขวญั สุวรรณศร โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37019. นายบรรเทา โนจิตตแ โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37020. นายประพฒันแ เครือคําขาว โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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37021. นางวฒันา วรรณเลิศ โรงเรียนบานใหมรัตนโกสินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37022. นางวไิลวรรณ ธรรมสาร โรงเรียนบานใหมรัตนโกสินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37023. นายโกศล ผัดวงั โรงเรียนบานใหมรัตนโกสินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37024. นายธงชัย พรหมสาย โรงเรียนบานใหมรัตนโกสินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37025. นายนฤชิต วรรณเลิศ โรงเรียนบานใหมรัตนโกสินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37026. นางปราณี กันตา โรงเรียนบานออน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37027. นางสาวบวัลอย พริบไหว โรงเรียนบานออน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37028. นางสุพทิยา นนทมาลยแ โรงเรียนบานออน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37029. นายชัชวารินทรแ อิ่นแดง โรงเรียนบานเอื้อม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37030. นายกพล เมืองยศ โรงเรียนบานเอื้อม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37031. นางจินตนา ไชยวรรณ โรงเรียนปงยางคก(ทพิยแชางอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37032. นางดวงจันทรแ จําภวูรรณ โรงเรียนปงยางคก(ทพิยแชางอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37033. นางภทัรศรี พทุธนับตุร โรงเรียนปงยางคก(ทพิยแชางอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37034. นางสุพนิ จันมะโน โรงเรียนปงยางคก(ทพิยแชางอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37035. นางโสพสิ หมอบญุมี โรงเรียนปงยางคก(ทพิยแชางอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37036. นางกรรณิกา สายจันทรแ โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37037. นางกรรณิการแ สายอุปราช โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37038. นางกาญจนา วะนะวเิชียร โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37039. นางทพิยแวรรณ ตันแกว โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37040. นางธนาภา เรือนกุณา โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37041. นางบญุฉลอง วงศแไชยะ โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37042. นางเพญ็พลิาศ วงคแเขียว โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37043. นางมาลี ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37044. นางยุพนิ อินทะนัก โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37045. นางระววีรรณ กองศักด์ิอิ่มลาภ โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37046. นางสาวกลัยารัตนแ สุวรรณะ โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37047. นางสาวจารุจนัทรแ อินเขียวสาย โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37048. นางสาวดวงพร หวงัดี โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37049. นางสาวพสิมัย ขัตติยะวงศแ โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37050. นางสาวรภสัณิศ วเิศษชาติ โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37051. นางสาวรัฐภรณแ รัตนโชติ โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37052. นางอําพรรณ แสงภกัดี โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37053. นายวคีาด ยันตรวฒันา โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37054. นายณรงศักด์ิ ไชยชมภู โรงเรียนประชาวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37055. นางเกตุสุดา กาลิตา โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37056. นางเกษร ตุยเต็มวงคแ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37057. นางจันทรแเพญ็ ปใญญาสีหแ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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37058. นางชุติมา แดงชัย โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37059. นางณัฐธลีา อรุณศักด์ิ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37060. นางทพิวลัยแ จันทรแต฿ะวงคแ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37061. นางนงเยาวแ ตุยเต็มวงคแ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37062. นางนิชาภทัร มณียศ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37063. นางพนมพร อุตตะมะ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37064. นางพรรณี ฤทธศิิลป โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37065. นางพชัรินทรแ ธนะแกว โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37066. นางรัตนากร อุนเรือน โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37067. นางรัษฎาภรณแ นิพทัธแศานตแ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37068. นางลัดดา วงคแแสนคํา โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37069. นางสมจิตรแ ขันติพงษแ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37070. นางสมหมาย แคมจันทกึ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37071. นางสายชล คําภริะวงศแ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37072. นางสาวจริญญา สารจินดาพงศแ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37073. นางสาวดาลัด ชุมแสง โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37074. นางสาววณีา วงคแกุลบริรักษแ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37075. นางสาวอัญชลี ขัดชุมแสง โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37076. นางสุดชดาพร มูลเทพ โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37077. นางเสาวนียแ ทองนา โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37078. นางอวสัดา อภอิัญมณี โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37079. นายจรัญ เรือนแกว โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37080. นายเรืองฤทธิ์ สอทอง โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37081. นายอํานาจ จันทรแขอด โรงเรียนผดุงวทิยแ(วดัศรีบญุเรือง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37082. นางพรนิภา นาคสกุล โรงเรียนพชิัยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37083. นางจีระนันทแ ไชยอุดม โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37084. นางนิตยา วงศแเจริญ โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37085. นางบรีุรัตนแ วงคแสุนะ โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37086. นางผดุงขวญั แปงวงั โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37087. นางวภิาพร ปาสีลอม โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37088. นางศิริลักษณแ ใจเดช โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37089. นางสาวจันทรแสุดา ดีถาวงคแ โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37090. นางสาวนงเยาวแ ศรีธมิาตยแ โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37091. นางสาวผองพรรณ ศิริมังฆศรี โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37092. นางสาวศิริขวญั คําเปล โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37093. นางสาวอังคณา คํารังษี โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37094. นางอัญชลี สินธเุขียว โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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37095. นายกําชัย ขันติพงษแ โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37096. นายกิติพงษแ ศิลปสุวรรณแ โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37097. นายนําชัย วงคแอินทอง โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37098. นายวนิัย พรมดวงดี โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37099. นายสวสัด์ิ พชิยเจริญ โรงเรียนพนิิจวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37100. นางพรพรรณ วงศแเรือน โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37101. นางพลับพลึง ดวงไชย โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37102. นางพศิมัย ดุษดีพนัธแ โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37103. นางเพยีงใจ คงคุม โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37104. นางมัลลิกา ดีคําวงคแ โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37105. นางรุงทพิยแ จันทรแเดช โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37106. นางสาวณัฐกฤตา สามสี โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37107. นางสุพรรษา เกิดกูล โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37108. นางสุวรรณา วเีกต โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37109. นายกิตติศักด์ิ เกงโทน โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37110. นายพรีะพงษแ สืบคิด โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37111. นายวสุไชย ชูวงศแ โรงเรียนมัธยมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37112. นางศุภจิต รัตนคําฟู โรงเรียนเมืองยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37113. นางสรินทแญา บญุเปๅง โรงเรียนเมืองยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37114. นายประยูร แลกันทะ โรงเรียนเมืองยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37115. นายพทิยา คําตาเทพ โรงเรียนเมืองยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37116. นายสุกล คําโท฿ะ โรงเรียนเมืองยาววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37117. นางนงคราญ ยอดวรีะพงศแ โรงเรียนแมกเงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37118. นางสุดสวาท วรศรี โรงเรียนแมกเงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37119. นางแสงเดือน ศรีรัตนา โรงเรียนแมกเงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37120. นายมนู คชพรม โรงเรียนแมกเงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37121. นางพนิดา สถาพร โรงเรียนแมแปนูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37122. นางพชัรี ชูบวั โรงเรียนแมแปนูวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37123. นางสาววมิลพร พุมไสว โรงเรียนแมฮางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37124. นางสาวสุพรรณแ โกมินทรแ โรงเรียนแมฮางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37125. นางอติภรณแ ศรีนันทา โรงเรียนแมฮางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37126. นายสมศักด์ิ กันตา โรงเรียนแมฮางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37127. นายวรียุทธแ ควรคิด โรงเรียนแมฮางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37128. นางจรรยา ชมภศูรี โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37129. นางพฒันแสรณแ ธาํรงโรจนโกมล โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37130. นางสาวชุติมา ลาดปละ โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37131. นายวรวทิยแ ตาสาย โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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37132. นางวลิาวลัยแ คําขอด โรงเรียนวดัคากลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37133. นางกัลยา สุวรรณแพร โรงเรียนวดัตนตอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37134. นางปนัดดา เข็มนาค โรงเรียนวดัตนตอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37135. นางทานตะวนั อินต฿ะขัน โรงเรียนวดัทุงโจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37136. นางภาวณีิ พนัติยา โรงเรียนวดัน้ําโทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37137. นางยุพนิ เลาเหล็กพลี โรงเรียนวดัน้ําโทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37138. นางกัญญา ไชยเนตร โรงเรียนวดับานแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37139. นายสิทธกิร ชะนะกร โรงเรียนวดับานเปาู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37140. นางเฉลิมขวญั วญิญา โรงเรียนวดับานแลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37141. นางเรือนทอง สมวนั โรงเรียนวดับานสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37142. นางสุรินทรแ โมศรี โรงเรียนวดับานสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37143. นายศักดา ปใญญาดี โรงเรียนวดับานสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37144. นางลัดดา มูลผ้ึง โรงเรียนวดับานฮอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37145. นางวรรณดี กุลยวง โรงเรียนวดับานฮอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37146. นางสมิธตา ทนันชัยชมภู โรงเรียนวดับานฮอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37147. นายมานัส สายอุดต฿ะ โรงเรียนวดับานฮอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37148. นายมนัส อ฿อดผูก โรงเรียนวดับานฮอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37149. นางปยิะพร ศิลปภริมยแสุข โรงเรียนวดัพระเจานั่งแทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37150. นางรัตนา ธรรมวงศแ โรงเรียนวดัศรีปรีดานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37151. นางสาวมาลัยทอง สินธศิุริ โรงเรียนวดัสบจาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37152. นางธนัยพร อินทมาส โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37153. นางพชีาณิการแ ถาแกว โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37154. นางเรไร มาปลูก โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37155. นางชุณิตา แคหอม โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37156. นางธดิารัตนแ ทวิงศแษา โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37157. นางเพญ็พรรณแ สรอยสุวรรณ โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37158. นางวรรณพร อาดยอแฮ โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37159. นางสาวกาญจนา วชิัยคํา โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37160. นางสาวปวณีา กันทะวะ โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37161. นางสาวภทัรชนก ไชยทนุ โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37162. นางสาวลักษณแ ธรีบรรจง โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37163. นางสาวสุมล ไชยทนุ โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37164. นายนิคม มานแกวจู โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37165. นายฤทธกิร เกียรติกุลภกัดี โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37166. นายสัญชัย เพงผล โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37167. นางวณีา หาญใจ โรงเรียนวชิชานารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37168. นางปราณีรัตนแ พยัคฆบตุร โรงเรียนสบปาูดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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37169. นางฟองจันทรแ อินทวงศแ โรงเรียนสบปาูดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37170. นางสุนียแ ทองชาติ โรงเรียนสบปาูดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37171. นายทวี กาอินต฿ะ โรงเรียนสบมายสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37172. นางศรีรัตนแ ธติ฿ะ โรงเรียนสบมายสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37173. นางวนิดา สุทธหลวง โรงเรียนสบเมาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37174. นางสมจิตร หงสแสามสิบเจ็ด โรงเรียนสบเมาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37175. นางสาวมาลินี สูยาทร โรงเรียนสบเมาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37176. นายสมบติั อรุณ โรงเรียนสบเมาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37177. นางเกศรา เคนศรี โรงเรียนอนุบางหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37178. นางบญุถิ่น หมื่นแกว โรงเรียนอนุบางหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37179. นางประภสัสร หนอแดง โรงเรียนอนุบางหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37180. นางประภาวดี แกนจันทนแหอม โรงเรียนอนุบางหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37181. นางรัฐติกา พนัธแชน โรงเรียนอนุบางหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37182. นางวลิาวลัยแ ชัยปใญญา โรงเรียนอนุบางหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37183. นางสาวรําเพยีร ต฿ะมะโน โรงเรียนอนุบางหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37184. นางศรีกรุง พุมอยู โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37185. นางศรีนวล อินต฿ะเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37186. นางสุกัญญา ใหมกิติ โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37187. นางสุวรรณี ทนัตาหะ โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37188. นางอนงคแ หรัิญพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37189. นายสุพจนแ ณ  จันตา โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37190. นายสมศักด์ิ ฝใ็นคําอาย โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง(ธงชัยศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37191. นางชรินทรแรัตนแ โยมงาม โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37192. นางผุสดี ศิริวานิชกุล โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37193. นางลัดดา อินทนันทแ โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37194. นางสมคิด วงคแษา โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37195. นางสมศรี อุดสุข โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37196. นางสุภานันทแ นันทกุล โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37197. นางสุรางคแ พศิาลรุงโรจนแ โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37198. นางอรุณี สุวรรณโอสถ โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37199. นางอาภรณแ ลาสัมพนัธแ โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ (ชุมชน ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37200. นางลัดดา ทวมไชยนาม โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37201. นายทวศัีกด์ิ สายมิตร โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37202. นางคนึงนิตยแ หมื่นชมภู โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37203. นางจารียแ นาคแกว โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37204. นางใจภกัด์ิ ศรศักดานุภาพ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37205. นางนงคแเยาวแ ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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37206. นางพรพมิล แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37207. นางพงึใจ รังคะวงษแ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37208. นางพนูศรี อรรฆรัตนแ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37209. นางพลูทรัพยแ รักธรีภาพ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37210. นางเพญ็ศรี เชื้อสิงหแ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37211. นางมณทริา ทองปาน โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37212. นางมาลี ประทมุโทน โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37213. นางละมาย อุมอารียแ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37214. นางละเอียด ทาไชยวงศแ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37215. นางวรัญญา ดอกสน โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37216. นางวรินทรแทพิยแ แสงดอก โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37217. นางสมพศิ วรรณสาร โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37218. นางสาวบงกช แสงจันทรแ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37219. นางสาวมาริษา ฮ่ันยะลา โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37220. นางสาวรัตนแติยา มือกุศล โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37221. นางสาวสายใจ แกวสวาง โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37222. นางสุกัญญา ทพิยแศรี โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37223. นางออมสิน สมัย โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37224. นางอัจฉรา วองวทญัโู โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37225. นายชัยพร คุณรัตนแ โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37226. นายสมบรูณแ แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37227. นายอําพล ณ จันตา โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37228. นายอัมพนั เรืองแสง โรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางคแรัตนแอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37229. นางทพิวรรณ สดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37230. นางปรียา พนัธแจํานงคแ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37231. นางสาววชิรฎาว แสงบญุเรือง โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37232. นางสุพร ตาใจ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37233. นางอําภา เตชะอุ฿ด โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37234. นางพวงเพญ็ ทาวกีุล โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37235. นางมัณฑนา สิทธบิศุยแ โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37236. นางมาลา สายสงวน โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37237. นางรัตนาพร สิทธวิงศแ โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37238. นางรําพงึ ทพิยแมณฑา โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37239. นางเลิศลักษณแ หนอคํา โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37240. นางศรีนาง อินทมาศ โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37241. นางสาวนิ่มนวล คงปใญญา โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37242. นางสาวอัญชลี เจริญสุข โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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37243. นายจรัส ผัดหลา โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37244. นายณัฐนนทแ คุณพลอย โรงเรียนอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37245. นางกัลยกร ฉันทะ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37246. นางกัลยา สุวรรณจันทรแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37247. นางกาญจนา พวัเกียรติสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37248. นางกิ่งกาญจนแ วงศแพรม โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37249. นางจันทนา โพธจิินดา โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37250. นางจันทรแจีรา พรึงลําภู โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37251. นางจินตนา เพช็รไทย โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37252. นางจิรนันทแ มีชื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37253. นางจุรีรัตนแ สุรินทรแอุด โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37254. นางชนาลัย เจริญเยาวแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37255. นางฌาณิกา ธวิงศแเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37256. นางดวงรัตนแ อินทรแใจเอื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37257. นางเทพวลี อภวิงศแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37258. นางนิรัญ แกวพาเกียรติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37259. นางนิลยา แสงเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37260. นางปราณี กองดิน โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37261. นางผองศรี โพธิแ์พง โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37262. นางเพช็รรัตนแ นอยหลอง โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37263. นางภรภทัร เลิศธนธร โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37264. นางภทัรา บญุเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37265. นางภชิญาภา เสมอพทิกัษแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37266. นางมณีภรณแ ใจละออ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37267. นางมยุรี ธแิกว โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37268. นางมาเรีย เอเลนนา แพนโทลเลียนา แสงจันทรแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37269. นางรจนา ปบีานใหม โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37270. นางรววีรรณ แสงศิริรัตนแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37271. นางวรนุช ทพิยแเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37272. นางวรรณภา อกผาย โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37273. นางวรรณี สุรียแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37274. นางวจันันทแ พวงเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37275. นางวชัรี เปๅงราชรอง โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37276. นางวนัเพญ็ บญุยรัตนแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37277. นางศิริลักษณแ สายสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37278. นางศิริวรรณ อุนประดิษฐแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37279. นางสมคิด มะโนคํา โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑
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37280. นางสมจิต เจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37281. นางสมพร ปนิตา โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37282. นางสมพศิ สุวรรณสุระ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37283. นางสาวกรรณิการแ แกวใน โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37284. นางสาวกญัชลิกา ธญัรภสัสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37285. นางสาวขวญัดาว ถิ่นสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37286. นางสาวโซระญา ประดิษฐแพจนแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37287. นางสาวธดิารัตนแ ราชสีหแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37288. นางสาวเพยีงจนัทรแ กุณดอย โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37289. นางสาวภทัราภรณแ แจมบรีุ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37290. นางสาวรุงทวิา ณ ลําปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37291. นางสาวลําดวน ใจกันทา โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37292. นางสาววสิา วงศแประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37293. นางสาวอําพรรณแ นันต฿ะคํามี โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37294. นางสิริกร สุนทรศีลวตัร โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37295. นางอภวิรรณ ลูนละวนั โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37296. นางอรทยั นิลวดี โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37297. นางอรุณี จันทรแกิตติสาร โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37298. นางอลิศรา สุวรรณรงคแ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37299. นางอาภาภรณแ ริยาคํา โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37300. นายจักรพนัธแ ลีลายุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37301. นายเฉลิมเกียรต์ิ เมืองงาว โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37302. นายพลชญานนทแ อกผาย โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37303. นายยรรยงคแ สายสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37304. นายวรพชร แกวกุน โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37305. นายสมเกียรติ ปงจันตา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37306. นายสมชาย วฒันจรัส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37307. นางสาวนิจ จันทรแมล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๑

37308. นายผจญ ภกัดีววิฒันแ โรงเรีนนกิ่วประชาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37309. นางจันทริา อินต฿ะซาว โรงเรียนกิ่วประชาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37310. นางยุพนิ เรือนศักด์ิ โรงเรียนกิ่วประชาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37311. นางสุภณิญา วงศแทาเครือ โรงเรียนกิ่วประชาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37312. นางจินตนา ใจตุย โรงเรียนชุมชนบานจัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37313. นางทศันา พนัธุแเจริญ โรงเรียนชุมชนบานจัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37314. นางเพญ็ศรี อุดแคว โรงเรียนชุมชนบานจัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37315. นางวราภรณแ ลาภะกุล โรงเรียนชุมชนบานจัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37316. นางนารี ศรีกระจาง โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒
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37317. นางวรัญญา สุทธะ โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37318. นายเกษม ขันตรี โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37319. นายรัชตา ศรีวชิัย โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37320. นายอรรณพ หลีแกวเครือ โรงเรียนชุมชนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37321. นางจิตตินันทแ ศิริตัน โรงเรียนชุมชนบานมั่ว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37322. นางพรพรรณ เหลาปใญญาโชติ โรงเรียนชุมชนบานมั่ว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37323. นางศิริวรรณ ไชยคันธา โรงเรียนชุมชนบานมั่ว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37324. นางสุขศรี กาววีล โรงเรียนชุมชนบานมั่ว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37325. นางสุดาดวง วงศแราษี โรงเรียนชุมชนบานแมปุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37326. นางสุดคนึง มิตตา โรงเรียนชุมชนวดัพระธาตุลําปางหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37327. นางสุมา เตชะ โรงเรียนเถิน-ทาผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37328. นางสมหมาย ไชยวฒิุ โรงเรียนทองทพิยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37329. นางจิรพรรณ หรัิญวรเสฎฐแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37330. นางพมิพรรณ มณีกาศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37331. นางเกี๋ยงมา สิทธพินัธแ โรงเรียนนาบานไรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37332. นางนพวรรณ วเิชียรนุกูล โรงเรียนนาบานไรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37333. นางนันทพร กอบวั โรงเรียนนาบานไรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37334. นางอนงคแ พชิัยพงคแ โรงเรียนนาบานไรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37335. นายชวลิต ไทยบณัฑิตยแ โรงเรียนนาบานไรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37336. นางพวงเพญ็ พาสุริยันตแ โรงเรียนนายางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37337. นางสมศรี บตุรดี โรงเรียนนายางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37338. นางสาวพชัรี จันทรแหอม โรงเรียนนายางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37339. นางอัญชลี ชัยเมืองมูล โรงเรียนนายางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37340. นายอรุณ คําสอน โรงเรียนนายางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37341. นางประไพ ขวางไชย โรงเรียนนายางวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37342. นางศุภลักษณแ คําสุทธิ โรงเรียนบานกุมเนิ้งใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37343. นายโกศล สัตยแตอชาติ โรงเรียนบานแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37344. นางสมบรูณแ จินะการ โรงเรียนบานเขาซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37345. นางดวงพร สุภาโอษฐแ โรงเรียนบานจอมปงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37346. นางสังวาลยแ เมืองแดง โรงเรียนบานดอนไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37347. นายเฉลิม กันธะวงศแ โรงเรียนบานดอนไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37348. นางแสงเดือน พทุธศรี โรงเรียนบานเดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37349. นายวฒิุพงศแ สุวรรณจันทรแ โรงเรียนบานเดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37350. นางธดิาภรณแ สุนทรวารี โรงเรียนบานทาเกวยีน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37351. นางดวงฤดี ขํามั่น โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37352. นางรัตนา สายตางใจ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37353. นางวนัทนี ทมิวงศแ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒



1011

37354. นางปใทมวรรณ ทาคําวงั โรงเรียนบานทาโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37355. นายสมอาจ สวางปใญญา โรงเรียนบานทาโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37356. นางสาวถนอมศรี บญุตัน โรงเรียนบานทาผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37357. นางสุริจันทรแ จินะการ โรงเรียนบานทาผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37358. นางธนัสสรณแ ปนิะจิรฉัตร โรงเรียนบานทาผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37359. นางนิ่มนวล พจิอมบตุร โรงเรียนบานทาเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37360. นายสมมาตร จันทราช โรงเรียนบานทาเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37361. นางอัมพร แีกวมา โรงเรียนบานทุงขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37362. นางนงคราญ ลังกาดี โรงเรียนบานทุงตอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37363. นายสมาน คําปวน โรงเรียนบานทุงตํ๋า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37364. นางเบญจวรรณ ไชยชมภู โรงเรียนบานนาแกวประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37365. นางวราภรณแ อินทรวจิิตร โรงเรียนบานนาแกวประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37366. นายนพดล ยศเรืองศรี โรงเรียนบานนาแกวประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37367. นายสมศักด์ิ นวลอนงคแ โรงเรียนบานนาแกวประชารัฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37368. นางสาวศุภวรรณ ปใญญาวงศแ โรงเรียนบานนาคต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37369. นางบญุเยี่ยม ฐิติศาสตรแ โรงเรียนบานนาดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37370. นางแสงจันทรแ คําอินบตุร โรงเรียนบานนาดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37371. นายสมเกียรติ ชัยขุนพล โรงเรียนบานนาเบี้ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37372. นางศศิเพญ็ พึ่งเทศ โรงเรียนบานน้ําโจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37373. นางดวงเดือน อินต฿ะชัย โรงเรียนบานน้ําดิบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37374. นางสาวสาเรศ กันทะสร โรงเรียนบานน้ําดิบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37375. นางเสง่ียม จิตประสิทธิ์ โรงเรียนบานน้ําดิบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37376. นางสังวาลยแ เครงครัด โรงเรียนบานน้ําโทก-หวัดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37377. นางสาวสมจิต วงคแเขียว โรงเรียนบานน้ําโทก-หวัดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37378. นางสาวระบอบ ดวงเฟืๆอง โรงเรียนบานน้ําหลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37379. นางสาวราตรี ดวงไชย โรงเรียนบานน้ําหลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37380. นางโสภา จันทะสาร โรงเรียนบานปง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37381. นายนรินทรแชัย คนซ่ือ โรงเรียนบานปงกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37382. นายประวรรธนแ โชติระววีรฤทธิ์ โรงเรียนบานปงกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37383. นางพรีณัฐ นพณัฐศิริกุล โรงเรียนบานปงแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37384. นางวนัทนา กันทะวงคแ โรงเรียนบานปงแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37385. นางสาวปริศนา กันกา โรงเรียนบานปงแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37386. นายประยงคแ ศิรินอย โรงเรียนบานปงแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37387. นางสมภรณแ เดโชชัยรัตนแ โรงเรียนบานปาุแข(อุดมสัทธานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37388. นางสาวเจริญศรี เครือวงศแ โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37389. นายสุเทพ สุนันทะ โรงเรียนบานโปงุน้ํารอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37390. นายอัครเดช เครือวงั โรงเรียนบานผาแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒
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37391. นางแพรวพรรณ ปในติสวสัด์ิ โรงเรียนบานมอนแสนศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37392. นางพชัรี ธรรมวนัทา โรงเรียนบานแมกัวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37393. นางรววีรรณ กาหลา โรงเรียนบานแมกัวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37394. นางสาวอารียแ คําเสน โรงเรียนบานแมกัวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37395. นายประพนธแ สุริยะมณี โรงเรียนบานแมกึ๊ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37396. นางสุภาภรณแ มาลีแกว โรงเรียนบานแมเชียงรายลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37397. นางชนิดา แกวมณี โรงเรียนบานแมเต๊ียะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37398. นางกัลยา เนตรแสงจันทรแ โรงเรียนบานแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37399. นางจินตนา วงษแวนั โรงเรียนบานแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37400. นางบวัเหลียว มาฟู โรงเรียนบานแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37401. นางวาสนา ชุตินธรางคแกูล โรงเรียนบานแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37402. นางสมจิตตแ ณ ลําปาง โรงเรียนบานแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37403. นางสุพรทพิยแ จันทรแแกว โรงเรียนบานแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37404. นายสิทธชิัย จอมอินตา โรงเรียนบานแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37405. นางพวงพร ขันขวา โรงเรียนบานแมปะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37406. นายทรงเกียรติ วงัใจฟู โรงเรียนบานแมปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37407. นางณิชาพฒันแ ธติิพฒันวทิยแ โรงเรียนบานแมพริกบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37408. นางธวชินี มาหลา โรงเรียนบานแมพริกบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37409. นางสิรินภรณแ กาเตจ฿ะ โรงเรียนบานแมหลง-สบจาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37410. นายชัยวฒันแ ฉัตรอินต฿ะ โรงเรียนบานแมหลง-สบจาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37411. นางปวณีา พทุธวงคแ โรงเรียนบานแมเีติน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37412. นางสาวพรทพิยแ สุนทรประสิทธิ์ โรงเรียนบานแมเีติน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37413. นางอําพร ใจตุย โรงเรียนบานแมเีติน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37414. นางจันทนา เครือจันต฿ะ โรงเรียนบานวงัพราว-สบเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37415. นางลักขณา เดชะหลอ โรงเรียนบานวงัพราว-สบเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37416. นางสาวสมพศิ อุบลศรี โรงเรียนบานวงัยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37417. นางกฤษณา ใจดี โรงเรียนบานวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37418. นางจินตนา แสนหมุด โรงเรียนบานเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37419. นางรัตนา ลือเมือง โรงเรียนบานเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37420. นางวรรณภา เสารแเรือน โรงเรียนบานเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37421. นางสมจิต อุปดี โรงเรียนบานสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37422. นางพร้ิงเภา อินตามา โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37423. นางอนงคแรักษแ วงศแษา โรงเรียนบานสองแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37424. นายบญุนพดล แกวดวงตา โรงเรียนบานสองแควใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37425. นางทองมวน อําพนัธแ โรงเรียนบานสะพานหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37426. นางนุภารัตนแ สุริยะ โรงเรียนบานสะพานหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37427. นางวจันา เทิ้มแพงพนัธุแ โรงเรียนบานสะพานหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒
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37428. นางสาวสุเรือน วงศแเศรษฐี โรงเรียนบานสะพานหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37429. นายสนั่น เทิ้มแพงพนัธุแ โรงเรียนบานสะพานหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37430. นางพยงศแทอง อภวิงศแงาม โรงเรียนบานสะเลียมหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37431. นางสุพรรณิกา เครือพรมมินทรแ โรงเรียนบานสะเลียมหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37432. นางแจมศรี ปใญญาเทพ โรงเรียนบานสันหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37433. นางธาดา มูลทะสิน โรงเรียนบานหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37434. นางบวัชุม ประเสริฐ โรงเรียนบานหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37435. นางนิภาภรณแ วฒันานันทแ โรงเรียนบานหลายฮองปฺุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37436. นางคนึงนิจ อยูแจม โรงเรียนบานหลุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37437. นางอุทมุพร ทพิยแมณฑา โรงเรียนบานหลุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37438. นายธานี มณีจันทรา โรงเรียนบานหลุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37439. นายพนม วงศแทาเครือ โรงเรียนบานหลุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37440. นายมานะ ยากองโค โรงเรียนบานหลุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37441. นายสุบนิ เมืองอาย โรงเรียนบานหวัน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37442. นางวราภรณแ ศรีอิ่นแกว โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37443. นางสายใจ ยอดเมือง โรงเรียนบานไหลหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37444. นางสาวฟองจันทรแ พทุธสาร โรงเรียนบานไหลหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37445. นายมานพ ภคัเนียรนาท โรงเรียนบานไหลหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37446. นางสาวดวงศิริ เครือหงษแ โรงเรียนบานออ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37447. นางนัยนา เทพนามวงคแ โรงเรียนบานออวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37448. นางสาววฒันา ทาวยศ โรงเรียนบานออวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37449. นายสมบติั วงคแจันทรแแกว โรงเรียนบานออวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37450. นางทพิยแวรรณ บวัเผียน โรงเรียนบานอุมลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37451. นายนิกร อุดแคว โรงเรียนบานอุมลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37452. นายนิวติั กาบตุร โรงเรียนบานอุมลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37453. นายสมบติั สุตา โรงเรียนบานอุมลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37454. นางเพญ็จันทรแ วงศแเหมย โรงเรียนบานฮองหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37455. นายจเร บรีุ โรงเรียนบานฮองหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37456. นางณิชากร สมพมิตร โรงเรียนปางกุมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37457. นางพรทพิยแ มนตรีธรีนันทแ โรงเรียนปางกุมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37458. นางสุภญิญา กาญจนะคงคา โรงเรียนปางกุมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37459. นางดารณี ทองบอ โรงเรียนปาุตันวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37460. นางอนงคแ บญุเต่ียม โรงเรียนปาุตันวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37461. นายพรหมมิฬ ยะนะโย โรงเรียนปาุตันวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37462. นางพชันี สายอุปราช โรงเรียนผดุงรัตนแ วดัสันฐาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37463. นางชินภคั สิทธวิงศแ โรงเรียนผาปใงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37464. นางสาวกิง่กาญจนแ ศรีจันทรแ โรงเรียนผาปใงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒
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37465. นางอาวรณแ ฝใ็นคําอาย โรงเรียนผาปใงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37466. นางณัฎฐา กาวลิเครือ โรงเรียนแมเชียงรายวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37467. นางนันทรัตนแ อุนจันทรแ โรงเรียนแมเชียงรายวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37468. นางพรพรรณ จันทรแแสนตอ โรงเรียนแมเชียงรายวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37469. นายปรีชา สุยะคําวงศแ โรงเรียนแมเชียงรายวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37470. นายวเิชียร ศุภศร โรงเรียนแมเชียงรายวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37471. นางดวงใจ สุรินทรแ โรงเรียนแมถอดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37472. นางเพญ็พยอม ทามณีวรรณ โรงเรียนแมถอดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37473. นางรัตนาภรณแ แสงเลิศ โรงเรียนแมถอดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37474. นางสังวรณแ ปใดชาเขียว โรงเรียนแมถอดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37475. นางสาวนภาพร รจิตแกว โรงเรียนแมถอดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37476. นางสาวพรรณิภา วารินทรแ โรงเรียนแมถอดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37477. นางอรวรรณ ดานจรูญ โรงเรียนแมถอดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37478. นายธปิใตยแ สาระมนตแ โรงเรียนแมพหุอรบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37479. นายประการ ต๊ิบประสอน โรงเรียนแมพหุอรบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37480. นางทศันียแ ปในวารินทรแ โรงเรียนแมมอกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37481. นางสาวปราณี ขจรคํา โรงเรียนแมมอกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37482. นางสาวสําลี มิ่งเชื้อ โรงเรียนแมมอกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37483. นายบญุชวย พรมล้ี โรงเรียนแมมอกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37484. นางสาวจันทรแดา รองกาศ โรงเรียนแมวะเดนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37485. นางสาวศิริพร ตันตระการอาภา โรงเรียนแมวะเดนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37486. นางธติิพร ใจอาษา โรงเรียนแมวะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37487. นายธวชัชัย ทามณีวรรณ โรงเรียนแมวะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37488. นายสิงหแทอง สายดวง โรงเรียนแมวะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37489. นางสาวจนัทรแพร จันทราช โรงเรียนลอมแรดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37490. นางสุรียแภรณแ ต๊ิบประสอน โรงเรียนลอมแรดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37491. นายสงา ปใญญาสิทธิ์ โรงเรียนลอมแรดวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37492. นางสุกัญญา ศิริมาตยแ โรงเรียนวงัพราววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37493. นางสุดารัตนแ ผุยคําพา โรงเรียนวงัพราววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37494. นายทรงวฒิุ บงัเมฆ โรงเรียนวงัพราววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37495. นายเลอพงศแ แกวคํานอย โรงเรียนวงัพราววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37496. นายวรีะ ปงหาญ โรงเรียนวงัพราววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37497. นางจารุณี มังกรแกว โรงเรียนวงัหนิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37498. นางไพรินทรแ อ฿อดทรัพยแ โรงเรียนวงัหนิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37499. นางสุจิตา สุริยะมณี โรงเรียนวดันาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37500. นางอัมภา อินธาราทพิวงศแ โรงเรียนวดันาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37501. นางมณฑาทพิยแ คําปน โรงเรียนวดันาเอี้ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒
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37502. นายอภชิาติ ไชยเมืองชื่น โรงเรียนวดัสบแมทํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37503. นางพนัธราภรณแ สวางปใญญา โรงเรียนวดัสาแล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37504. นายมานพ ศรีพรหม โรงเรียนวดัสาแล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37505. นางนิตยแรดี รัตนา โรงเรียนศรีลังกาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37506. นางสาวชนมณี อินวนั โรงเรียนศรีลังกาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37507. นายปยิะพงคแ หมุดปนิ โรงเรียนศรีลังกาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37508. นายสมิทธศัิกด์ิ อินทเสน โรงเรียนศรีลังกาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37509. นางสุพรรณ ไชยเมืองชื่น โรงเรียนศาลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37510. นางอัมรา ไชยราช โรงเรียนศาลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37511. นางอุษา ปงกาวงศแ โรงเรียนศาลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37512. นายปใญญา สุจริต โรงเรียนศาลาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37513. นางจินตกานทแ เสานอก โรงเรียนสบตํ๋าวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37514. นางชโรบล แลกันทะ โรงเรียนสบตํ๋าวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37515. นางธดิา เดนแกว โรงเรียนสบตํ๋าวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37516. นางประไพ ดวงบรุงคแ โรงเรียนสบตํ๋าวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37517. นางเพลินจิต ใจเที่ยง โรงเรียนสบตํ๋าวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37518. นายสุเทพ ธรรมวนั โรงเรียนสบตํ๋าวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37519. นายกิตติคุณ ธรรมวนัทา โรงเรียนสันโปงุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37520. นายนพดล แกวฉาย โรงเรียนสันโปงุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37521. นายสมคิด อินต฿ะพรม โรงเรียนสันโปงุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37522. นายสิทธพิร หรัิตนพนัธุแ โรงเรียนสันโปงุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37523. นางจริยา คําฟู โรงเรียนเสริมซายวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37524. นางสาวศิริลักษณแ วงศแรินทรแ โรงเรียนแสลมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37525. นายพเิชษฐแ เพชรสําแดง โรงเรียนแสลมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37526. นายมานัด ไชยแกว โรงเรียนแสลมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37527. นางจิตตินันทแ ตุยหลา โรงเรียนหวยแกววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37528. นางลลิตา จุมดวง โรงเรียนหวยแกววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37529. นางลัดดาวลัยแ ลําขาว โรงเรียนหวยแกววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37530. นายพงษแพนัธแ สุขถา โรงเรียนหวยแกววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37531. นายพทิกัษแ ลําขาว โรงเรียนหวยแกววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37532. นางกัลยารัตนแ มีชัย โรงเรียนหวยขี้นกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37533. นางสาวเฟือๆงลดา หมื่นธรรมชัย โรงเรียนหวยขี้นกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37534. นางดวงจันทรแ วงศแเหมย โรงเรียนหวยมะเกลือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37535. นางทองเพชร วงศแวชิัย โรงเรียนหวยมะเกลือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37536. นางลัดดา คัมภรีปใญญาโชติ โรงเรียนหวยมะเกลือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37537. นางสาวนงคราญ เครือแปง โรงเรียนหวยมะเกลือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37538. นายภริูช เกษม โรงเรียนหวยมะเกลือวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒
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37539. นางจันทรแเพญ็ หาญแกว โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37540. นางนงลักษณแ บงัเมฆ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37541. นางบษุยมาส สุทธพิรมณีวฒันแ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37542. นางพชัรนันทแ กิ่งก้ํา โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37543. นางวนีา เทพเสนา โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37544. นางสาวขนิษฐา ยินดี โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37545. นางสุนทรี ภกัดี โรงเรียนอนุบาลเถิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37546. นายเจน สนิทวงศแ โรงเรียนอนุบาลเถิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37547. นางผกา ใจทาหลี โรงเรียนอนุบาลแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37548. นางวลัลภา ยศปใน โรงเรียนอนุบาลแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37549. นางสมศรี แกวปงิเมือง โรงเรียนอนุบาลแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37550. นางสาวรุงฤดี คําชุม โรงเรียนอนุบาลแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37551. นางแสงจันทรแ สุขกรณแ โรงเรียนอนุบาลแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37552. นายทศันะ วรุิณวราทพิยแ โรงเรียนอนุบาลแมทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37553. นางบงัอร บญุมาวงศแ โรงเรียนอนุบาลแมพริก(สุนันทสังฆประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37554. นางบญุชู หอมจิตร โรงเรียนอนุบาลแมพริก(สุนันทสังฆประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37555. นายบณัฑิต สาลี โรงเรียนอนุบาลแมพริก(สุนันทสังฆประสิทธิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37556. นางนิตยาพร บงัคมเนตร โรงเรียนอนุบาลสบปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37557. นางสันทะนา อวนใสย โรงเรียนอนุบาลสบปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37558. นายนพปฎล จิรากูล โรงเรียนอนุบาลสบปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37559. นางกอบกุล ไชยเมืองชื่น โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37560. นางปณิชา คันธชุมภู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37561. นางพวงพร เรืองคํา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37562. นางสมถวลิ ไชยชะนะ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37563. นางสุปราณี เด่ียวสันติกุล โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37564. นางโสภา ปอูงมา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37565. นายธวชัชัย ฝใ็นเต็ม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37566. นายธรีศักด์ิ ทนัใจ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37567. นางทศันียวรรณ สุกใส โรงเรียนออมอารีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37568. นายณัฐวฒิุ ลามา โรงเรียนออมอารีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37569. นางรัตนาพร อุดม โรงเรียนออมอารีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37570. นางพรศรี ศรีวกิูล โรงเรียนอักษรศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37571. นางสุวมิล ตาแล โรงเรียนอักษรศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37572. นางสาวแสงแจม เตชะโมง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37573. นายจิรวฒันแ ปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37574. นายจินดา ฝใ็นคําอาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒

37575. นายสุเมธ วรรณรัตนแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๒
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37576. นางพยอม กุญชร โรงเรียนแจคอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37577. นางสาวมัทนา นิลประยูร โรงเรียนแจคอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37578. นางการะเกตุ ธรรมเสนา โรงเรียนแจซอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37579. นางปาจรียแ เค็มมาก โรงเรียนแจซอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37580. นางวไิล สมใจ โรงเรียนแจซอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37581. นางสุพชิฌายแ สยอง โรงเรียนแจซอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37582. นางสมพร ต้ังตัว โรงเรียนชุมชนบานสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37583. นางกัญญาณัฐฏแ ติดชัย โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37584. นายวฒิุชัย ผองใส โรงเรียนชุมชนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37585. นายเกษม หนอโอย โรงเรียนทุงฮ้ัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37586. นายเจด็จ เจต฿ะวนั โรงเรียนทุงฮ้ัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37587. นางเกษสุดา มงคลทพิยแ โรงเรียนทุงฺฮ้ัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37588. นายบญัชา แสงอรุณ โรงเรียนทุงฺฮ้ัววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37589. นางสาวโชติกาญจนแ วเิคียน โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37590. นางสุภาพร มีธรรม โรงเรียนบานกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37591. นางศิริรัตนแ สิทธิต์ระกูล โรงเรียนบานขอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37592. นายทศ ราหรัุกษแ โรงเรียนบานขอวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37593. นางจริยา ธรรมทอง โรงเรียนบานขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37594. นางทศันียแ อุดร โรงเรียนบานจเง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37595. นางอรทยั ณัฏฐากร โรงเรียนบานดอนแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37596. นางอัญชลี ใหมทา โรงเรียนบานถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37597. นางอําพร จันทรบญุมาวงศแ โรงเรียนบานถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37598. นายขวญัเมือง จันทรบญุมาวงศแ โรงเรียนบานถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37599. นางสาวรุงศศิภา ศรีสัตตบตุร โรงเรียนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37600. นายสุเทพ สุทธพิรมณีวฒันแ โรงเรียนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37601. นางคําเพยีร ไชยสาร โรงเรียนบานทุงขวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37602. นางพกิุล ทพิยแประวงคแ โรงเรียนบานทุงขวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37603. นางเพลินพศิ รัตนโชติกุล โรงเรียนบานทุงขวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37604. นางมาลี จริยงามวงศแ โรงเรียนบานทุงจี้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37605. นายสมศักด์ิ กเาวติา โรงเรียนบานทุงจี้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37606. นางประนอม พรมรัมยแ โรงเรียนบานทุงปง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37607. นางนันทลักษณแ นพธญัญะ โรงเรียนบานทุงผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37608. นายสวสัด์ิ ละคําปา โรงเรียนบานทุงฮาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37609. นางทศันียา จําอินถา โรงเรียนบานน้ําจํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37610. นายเปรม คําภริะแปง โรงเรียนบานน้ําจํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37611. นางบญุเรือง ณ ลําปาง โรงเรียนบานปงคอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37612. นางอัจฉรา ใจชุม โรงเรียนบานปงดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓



1018

37613. นางทนัยา นิตตา โรงเรียนบานปงถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37614. นางวนิดา สมบติั โรงเรียนบานปาุแขม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37615. นายอนันตชัย รูมาก โรงเรียนบานปาุเหมี้ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37616. นางลําดวน คชาปใญญา โรงเรียนบานปาุเหว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37617. นางอําไพ วงคแคําปวง โรงเรียนบานปาุเหว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37618. นางเพญ็ศรี แหลมคม โรงเรียนบานแปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37619. นางจินตนา ตุลาสืบ โรงเรียนบานแพะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37620. นายสุพรรณ โกเมฆ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37621. นายนคร อุ฿ดปวง โรงเรียนบานแมกองปนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37622. นางวรดา ชัยขุนพล โรงเรียนบานแมตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37623. นายถนอม โยมงาม โรงเรียนบานแมตาใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37624. นางบวับาน ละออง โรงเรียนบานแมพริก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37625. นางกรรณจนา ศักด์ิศรีดี โรงเรียนบานแมมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37626. นางสมหมาย พงษแกองเงิน โรงเรียนบานแมมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37627. นายสุรชัย สิทธชิุม โรงเรียนบานแมสุขใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37628. นางวภิานุช แสงอรุณ โรงเรียนบานแมสุขวงัเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37629. นางสาววริาวรรณแ กเาเมืองลือ โรงเรียนบานแมสุขวงัเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37630. นางสุวรรณี สายวาณิชยแ โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37631. นางอําพรรณ เรืองวฒันานนทแ โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37632. นางวฒันาภรณแ ใจวเิสน โรงเรียนบานวงัโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37633. นางอังคนางคแ เลือลา โรงเรียนบานวงัโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37634. นางชาลี พทิยาธาํรง โรงเรียนบานวงัใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37635. นายชรินทรแ จัดครอง โรงเรียนบานวงัใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37636. นางสุภทัรศรี วงคแครองศักด์ิ โรงเรียนบานศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37637. นายวชัรพงศแ อินทรชิต โรงเรียนบานศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37638. นายสามารถ เปๅนลาภ โรงเรียนบานสวนดอกคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37639. นางแกวศรีมา พนัธแกรกช โรงเรียนบานสันมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37640. นายฉลอง หนางาม โรงเรียนบานสาแพะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37641. นางสาวเทียมจันทรแ อินต฿ะสืบ โรงเรียนบานหนอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37642. นางศิริวรรณ แกวอรุณ โรงเรียนบานหนองนาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37643. นายสมโภช จําปาทพิยแ โรงเรียนบานหนองนาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37644. นางวจิิตรา ฝใ็นเต็ม โรงเรียนบานหวัทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37645. นายสิทธเิกียรติ ฉัตรกมลวฒันแ โรงเรียนบานหวัทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37646. นายจักรวาล เขียวดี โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37647. นายสมเกียรต์ิ แกวปนิตา โรงเรียนบานใหมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37648. นายสมบรูณแ เตวรัิตนแ โรงเรียนบานเฮ้ีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37649. นางสุกัญญา อุตมีมั่ง โรงเรียนบานไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓
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37650. นางจันทรแสุดา เปๅงวงศแ โรงเรียนปลายนาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37651. นางสาวลักษณา ไชยวฒิุ โรงเรียนปลายนาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37652. นางอัมพกิา รมแสง โรงเรียนปลายนาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37653. นางวราภรณแ วงศแดวงใส โรงเรียนไผงามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37654. นายปใญญา ใจหาญ โรงเรียนไผงามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37655. นายเริงชัย ชูบวั โรงเรียนไผงามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37656. นางชยาณิช สุขไชย โรงเรียนรองเคาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37657. นางดวงใจ ดีพฒันกุล โรงเรียนรองเคาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37658. นางอนงคแ ศศิวมิลฤทธิ์ โรงเรียนรองเคาะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37659. นายเร่ิม ใจเสมอ โรงเรียนวงัแกววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37660. นางสาวนงคราญ วรัิตนแเกษม โรงเรียนวงัทรายคํา (ปงวงัอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37661. นายศุภกฤต สูงขาว โรงเรียนวงัทองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37662. นางกอบแกว ขุมคํา โรงเรียนอนุบาลแจหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37663. นางผองศรี จําปาทพิยแ โรงเรียนอนุบาลแจหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37664. นางวรินทร สายวงคแปใญญา โรงเรียนอนุบาลแจหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37665. นายเกียรติพงษแ รักมิตร โรงเรียนอนุบาลแจหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37666. นางเพญ็ศรี สมราง โรงเรียนอนุบาลแจหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37667. นายจิตร จิตใหญ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37668. นายอภชิาติ ยศสุรินทรแ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37669. นายพงเดช เทพศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน(ชวยราชการโรงเรียนบานทุงจี)้ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37670. นางจินดา กิตยานุรักษแ โรงเรียนอนุบาลวงัเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37671. นางผองพรรณ จูงาม โรงเรียนอนุบาลวงัเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37672. นางวไิลวรรณ วงคแขัติยะ โรงเรียนอนุบาลวงัเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37673. นางสุจินดา กเาชุม โรงเรียนอนุบาลวงัเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37674. นางวรางคณา ไชยเรือน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37675. นางสาวสายปใญญา ต๊ิบตึง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37676. นางสาวอัญชลี โทกุล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลําปาง เขต ๓

37677. นางพรศรี ใจคํา โรงเรียนชุมชนบานเหมืองจี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37678. นางยุพา ภรีะเปๅง โรงเรียนชุมชนบานเหมืองจี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37679. นางอรุณี อนุฤทธิ์ โรงเรียนเชตวนัหนองหมู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37680. นางสาวนันทกา จเาตูมมา โรงเรียนดรุณพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37681. นางรัชนี วงศแสําเร็จ โรงเรียนตําบลบานแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37682. นายสุชาติ ทองคําฟู โรงเรียนตําบลบานแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37683. นางพชัรินทรแ ผุสดี โรงเรียนตําบลริมปงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37684. นางวไิล อุนใจ โรงเรียนตําบลริมปงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37685. นายอํานวย ใจคํา โรงเรียนตําบลริมปงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37686. นางสาวทองหลี สิงหแคาน โรงเรียนธนรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
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37687. นางสาวปฐมพร หอมทอง โรงเรียนธนรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37688. นางสาวศิรินยา ตันตรา โรงเรียนธนรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37689. นางสาวสุชานาถ ชางแตง โรงเรียนธนรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37690. นางกฤษณา ไชยปใญโญ โรงเรียนธรรมสาธติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37691. นางพกิุลทอง ณะวนั โรงเรียนธรรมสาธติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37692. นางภณัฑิรา อุนอินต฿ะ โรงเรียนธรรมสาธติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37693. นางมะลิ สมจิต โรงเรียนธรรมสาธติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37694. นางวชัราภรณแ คําภริะ โรงเรียนธรรมสาธติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37695. นางสาวพัชราภรณแ แกวเซ็ง โรงเรียนธรรมสาธติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37696. นายเอกพล ขัดวชิัย โรงเรียนธรรมสาธติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37697. นางสาวพฒันา เรือนฟู โรงเรียนธรรมสาธติศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37698. นางเครือวลัยแ วรรณกูล โรงเรียนบานกองงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37699. นางอรพนิธแ ริยะปา โรงเรียนบานกองงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37700. นางสาวสุมิตรา ญาณพนัธุแ โรงเรียนบานกิ่วมื่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37701. นายสมศักด์ิ ญาณะตาล โรงเรียนบานฉางขาวนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37702. นางอําไพ ใจดง โรงเรียนบานดงสารภี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37703. นางสุจิตรา พรมปลุก โรงเรียนบานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37704. นางสาวศศิวกานตแ กันทะวงคแ โรงเรียนบานน้ํายอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37705. นางสุพตัรา สุทธง โรงเรียนบานน้ํายอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37706. นางพรพมิล สิทธวิงศแ โรงเรียนบานปาุซางนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37707. นางจินตนา ชมภแูกว โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37708. นางนวลสวาท บญุยืน โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37709. นายนิคม ปาดอน โรงเรียนบานปาุตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37710. นางสาวยุพเรศ ดวงเสวย โรงเรียนบานปาุเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37711. นายเดช ตาเจริญเมือง โรงเรียนบานปาุเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37712. นายธงชัย ผาดานสกุล โรงเรียนบานปาุเลา สาขาบานปงผาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37713. นางปรานอม หมวกเครือ โรงเรียนบานปาุเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37714. นางสาวประทุมพร วจิันทรแโต โรงเรียนบานปาุเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37715. นางพรพมิล มณเทยีร โรงเรียนบานโปงุรู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37716. นางรําไพ ขันคํา โรงเรียนบานโปงุรู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37717. นางบวัลอง พรพรหม โรงเรียนบานผาต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37718. นายกําจร เขื่อนจินดาวงศแ โรงเรียนบานผาต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37719. นางดอกไม ปานพาน โรงเรียนบานแพะยันตแดอยแช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37720. นางจงจิตร อินต฿ะโมงคแ โรงเรียนบานมะเขือแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37721. นางพรสวาท บญุเหมย โรงเรียนบานมะเขือแจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37722. นางดารณี พรหมณะ โรงเรียนบานแมอาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37723. นายวเิชียร ผางวารี โรงเรียนบานรกฟาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
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37724. นางเทยีมตา มะโนชมภู โรงเรียนบานรองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37725. นางดรุณี บญุสะอาด โรงเรียนบานไรดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37726. นางฝนทอง สอนราษฎรแ โรงเรียนบานไรดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37727. นางจารุพร สัมฤทธิ์ โรงเรียนบานลองหนองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37728. นายจักรพนัธแ โพธิศ์รี โรงเรียนบานศรีบญุยืน-วงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37729. นางโสภี โญกาศ โรงเรียนบานศรีปาูน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37730. นางสาวจันทรแแรม โพธศิาสตรแ โรงเรียนบานศรียอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37731. นางโสภติ งามศักด์ิ โรงเรียนบานศรียอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37732. นางอมรรัตนแ ศิริตา โรงเรียนบานศรียอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37733. นางเกษสุดา สินธบุญุ โรงเรียนบานศรีสุพรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37734. นางพรเพญ็ สุรินทรแธรรม โรงเรียนบานศรีสุพรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37735. นายวบิลูยแ สุรินทรแธรรม โรงเรียนบานศรีสุพรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37736. นางปราณี ไชยอุต โรงเรียนบานศาลาแมทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37737. นางลัดดาวลัยแ แกวมณี โรงเรียนบานศาลาแมทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37738. นางมนัสชนก ถนอมจิตรแ โรงเรียนบานสบเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37739. นางยุพนิ ต้ังจิตสมคิด โรงเรียนบานสะปุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37740. นายไสว แสงสวาง โรงเรียนบานสะปุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37741. นางสาวธญัญา ทอทอง โรงเรียนบานสัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37742. นางจันทรแศรี มณีชัยกุล โรงเรียนบานหนองเกิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37743. นางวงเดือน รัตนเกษมสุข โรงเรียนบานหนองเกิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37744. นางวนัทนียแ ปใญญาโกษา โรงเรียนบานหนองเกิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37745. นางสายฝน กัณทะพงศแ โรงเรียนบานหนองเกิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37746. นายสมบติั สาคํา โรงเรียนบานหนองเกิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37747. นางทองเพญ็ วสิิทธิศั์กด์ิ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37748. นางสิริวรรณ ใจกระเสน โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37749. นายสมจิต มณีชัยกุล โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37750. นางนภาพร ขันคํา โรงเรียนบานหนองผาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37751. นายสุเทพ ยะรินทรแ โรงเรียนบานหนองผาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37752. นางสาวอําพนั ณะคําตัน โรงเรียนบานหนองหนาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37753. นายสุรินทรแ มะโนคํา โรงเรียนบานหลายทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37754. นางสายทอง กับเปๅง โรงเรียนบานหวยไซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37755. นางสาวมารศรี กาบเย็น โรงเรียนบานหวยไซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37756. นางจุฑามาศ มณีจันสุข โรงเรียนบานหวยสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37757. นางผองศรี เสนธรรม โรงเรียนบานหวยสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37758. นางจุรียแ ปาปวน โรงเรียนบานหวยออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37759. นายรองเลิศ คําจินา โรงเรียนบานหวยออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37760. นายสุรพล โพธาเจริญ โรงเรียนบานหวยออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑



1022

37761. นางเกษวมิล จินะกาศ โรงเรียนบานเหมืองลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37762. นางจันทริา ศรีวริาช โรงเรียนใบบญุปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37763. นางชูศรี ยาอินทรแ โรงเรียนใบบญุปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37764. นางสาวเดือนเต็ม ธปิใญจะ โรงเรียนใบบญุปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37765. นางสุนีรัตนแ จงรักษแ โรงเรียนใบบญุปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37766. นายบญุชวย ดูสอน โรงเรียนใบบญุปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37767. นายมานิตยแ นันตา โรงเรียนใบบญุปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37768. นายสมาน สุกันทา โรงเรียนใบบญุปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37769. นางกรรณิการแ ปนิตาโมงคแ โรงเรียนใบบญุลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37770. นางถนอมศรี ดํายวง โรงเรียนใบบญุลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37771. นางยุพนิ แสนบรรหาร โรงเรียนใบบญุลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37772. นางสาวนุชนารถ ยิ่งยงศักด์ิ โรงเรียนใบบญุลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37773. นางสาวผุสดี อินหลงเหลา โรงเรียนใบบญุลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37774. นางสาวอําไพ โพธิ โรงเรียนใบบญุลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37775. นางสุรพร ปใญญาชัย โรงเรียนใบบญุลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37776. นายมนตรี พทุธวงคแ โรงเรียนใบบญุลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37777. นายเผชิญวาส ศรีชัย โรงเรียนใบบญุลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37778. นางรมยแชลี รชตะไพโรจนแ โรงเรียนเลาหจิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37779. นางสาวพทัธแธรีา รชตะไพโรจนแ โรงเรียนเลาหจิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37780. นางอัมพร แดงสนั่น โรงเรียนเลาหจิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37781. นายอนุชา บตุรมางกูล โรงเรียนเลาหจิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37782. นางสาวอารี นันทบณัฑิต โรงเรียนวดัขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37783. นางอัญชลี จอมขันเงิน โรงเรียนวดัขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37784. นายณรงคแ เขียววาสนแ โรงเรียนวดัขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37785. นายปรีชา ยี่หวา โรงเรียนวดัขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37786. นางธญัลักษณแ มุกดาภริมยแ โรงเรียนวดัชางคํ้า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37787. นางสาวสุรีพนัธแ อุตมโน โรงเรียนวดัทาตนง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37788. นางกุลวรรณ อยูจํารัส โรงเรียนวดัทุงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37789. นางวชัรี ธรรมราช โรงเรียนวดัทุงยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37790. นางวนัทนียแ กะตะศิลา โรงเรียนวดัน้ําดิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37791. นางสุวรียแ คําจินา โรงเรียนวดัน้ําดิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37792. นางดวงฤดี ชุนสิทธิ์ โรงเรียนวดับานกอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37793. นางพนูพรรณ ใจลังการแ โรงเรียนวดับานกอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37794. นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุข โรงเรียนวดับานมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37795. นางสาวพรทพิยแ ชัยชนะ โรงเรียนวดับานมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37796. นางอารียแ พงคแสุวรรณ โรงเรียนวดับานมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37797. นางละเอียด อุนโพธิ โรงเรียนวดับานเรือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
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37798. นางคมคาย อินชัยวงคแ โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37799. นางอําไพ คันใจ โรงเรียนวดับานหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37800. นางจิราพร เคร่ืองพนัด โรงเรียนวดัปากลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37801. นางเพยีงใจ แจมเงิน โรงเรียนวดัปาุแดด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37802. นางนิภาพร ปรารมภแ โรงเรียนวดัปาุตึงหวยยาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37803. นางประภา อภยัวาทนิ โรงเรียนวดัปาุตึงหวยยาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37804. นางรัตนา แกวกําเนิด โรงเรียนวดัปาุบกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37805. นายสุคนธแ กาสุยะ โรงเรียนวดัวงักู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37806. นางสาวสุวรรณา อภวิงศแวาร โรงเรียนวดัศรีดอนชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37807. นางสายสมร คําปในนา โรงเรียนวดัศรีบงัวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37808. นางณภทัร พรหมมหาวนั โรงเรียนวดัสันคะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37809. นางรัตนา มาลา โรงเรียนวดัสันคะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37810. นางอนุสรณแ ศรีวชิัย โรงเรียนวดัสันคะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37811. นายสมเพชร ปรูะณะพงษแ โรงเรียนวดัสันตนธง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37812. นางชัชกานตแ กันทอินทรแ โรงเรียนวดัสันทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37813. นางจารุพรรณแ เรือนสุภา โรงเรียนวดัหนองสมณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37814. นายปกรณแ ธรรมตา โรงเรียนวดัหนองสมณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37815. นางสาวพรพมิล จันทนุปาน โรงเรียนวดัหนองหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37816. นางอนงคแ ขาทพิยแพาที โรงเรียนวดัหนองหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37817. นางโสพนิธุแ คําธติา โรงเรียนวดัหนองเหยีง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37818. นางดวงเดือน สุมสุข โรงเรียนวดัหวยยาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37819. นางนุชจรี โพธิศ์รี โรงเรียนวดัเหมืองงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37820. นางแสงจันทรแ จิตโต โรงเรียนวดัเหมืองงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37821. นางสาวสุธรีา วงคแตันกาศ โรงเรียนวดัอรัญญาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37822. นายอัษนัย กางมูล โรงเรียนวดัอรัญญาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37823. นางมาลินี บํารุงแจม โรงเรียนวดัฮองกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37824. นางขนิษฐา ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37825. นางเพยีงหทยั ถาวร โรงเรียนอนุบาลดรุณพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37826. นางอภวินัทแ เรือนฝายกาศ โรงเรียนอนุบาลบานทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37827. นางทศัณียแ ศรีริทพิยแ โรงเรียนอนุบาลบญุระวี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37828. นางกาญจนาพร พลซา โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37829. นางจันทรแเพญ็ สาลี โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37830. นางถนอมจิต ปิๆนกันทา โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37831. นางบษุยพรรณ หลวงใหญ โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37832. นางพสิมัย ยงพานิช โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37833. นางภาวรียแ ทะหลา โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37834. นางรัชนี สุภาวติา โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
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37835. นางลัดดา สุภานันทแ โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37836. นางศิริพร วารียแ โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37837. นางสุกัญญา แชมชอย โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37838. นางสุพนิธแ บตุรดี โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37839. นางสุรภี รุงเรือง โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37840. นายประเทอืง วงคแทองแท โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37841. นายสุวทิยแ ทนุอินทรแ โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37842. นางจตุรพร เชี่ยววานิช โรงเรียนอนุบาลลําพนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37843. นางรุงนภา จันทอง โรงเรียนอรพนิพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37844. นางสาวนงคราญ ธนิาน โรงเรียนอรพนิพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37845. นางสาวผุสดี พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอรพนิพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37846. นางสาววรรณภา กายา โรงเรียนอรพนิพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37847. นางสาวสุชาดา ไชยมงคล โรงเรียนอรพนิพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37848. นางอรพนิทแ นูนทะธรรม โรงเรียนอรพนิพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37849. นายฉัตรชัย จันทรแสุข โรงเรียนอรพนิพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37850. นายอนุพงษแ คําปใน โรงเรียนอรพนิพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37851. นางกิ่งใจ แผนทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37852. นางณัฐฐินี ฉิมแยม วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37853. นางบวัวไิล แกวอูเ วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37854. นางรุงนภา ทนิชวย วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37855. นางเรือนคํา บญุทา วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37856. นางสาวจันทรแฉาย ทะนุก้ํา วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37857. นางสาวณิชาภา เรือนรักเรา วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37858. นางสาวปทุมวัลยแ เตโช วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37859. นางสาววารุณี สินธวุงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37860. นางอารียแ ใจแข็ง วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37861. นายรักวทิยแ นันทปาลียอง วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37862. นายสมพร เจิมจั่น วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37863. นายอธชิาติ ไชยาแจม วทิยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37864. นายสมภพ ทพิยแเวยีง สพป.ลําพนู เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37865. นายสุวทิยแ มุกดาภริมยแ สพป.ลําพนู เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37866. นางชุฎาภา ไชยสิทธิ์ สพป.ลําพนู เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37867. นายเจตนา เมืองมูล สพป.ลําพนู เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37868. นายณรงคแ กเองแกว สพป.ลําพนู เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37869. นายบญุสุม อินกองงาม สพป.ลําพนู เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37870. นายประสิทธิ์ กะตะศิลา สพป.ลําพนู เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
37871. นายสมภพ พงษากุล สพป.ลําพนู เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๑
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37872. นางทวิาพร แกวยองผาง โรงเรียนจิรพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37873. นางนงลักษณแ พงศแตุย โรงเรียนจิรพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37874. นางสาวจริาภรณแ วงศแใหญ โรงเรียนจิรพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37875. นางสุกัญญา จินดาหลวง โรงเรียนจิรพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37876. นางสุภาพ ริยะปาุ โรงเรียนจิรพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37877. นางโสภณิ กันทะวงคแ โรงเรียนจิรพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37878. นายยอดยิ่ง กันทะวงคแ โรงเรียนจิรพทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37879. นางนราภรณแ ภมูาศ โรงเรียนชุมชนบานปาุไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37880. นางแอว เชียงแขก โรงเรียนชุมชนบานปาุไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37881. นายณัฐดนัย อุดหนุน โรงเรียนชุมชนบานปาุไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37882. นายสถาวร มีสอน โรงเรียนชุมชนบานปาุไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37883. นางนงลักษณแ ต฿ะศรี โรงเรียนชุมชนบานแมตืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37884. นางพชัรา ขาวแสง โรงเรียนชุมชนบานแมตืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37885. นางเครือวลัยแ จันหนิ้ว โรงเรียนชุมชนบานวงัดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37886. นางนภสัภรณแ ดวงเนตร โรงเรียนชุมชนบานวงัดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37887. นางนภสัวรรณ เตสุปะ โรงเรียนชุมชนบานวงัดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37888. นางรววิรรณ เรืองทารินทรแ โรงเรียนชุมชนบานวงัดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37889. นางสาววรรณธนา คําสุภา โรงเรียนชุมชนบานวงัดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37890. นางกุณณิศา บตุรศาสตรแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๔๘ (บานทุงโปงุ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37891. นางสาวสายรุง อวฤทธิ์ โรงเรียนบานกอจัดสรร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37892. นางสาวสิวาภรณแ โพธิอ์บ โรงเรียนบานกอจัดสรร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37893. นายอภพิล วงศแเต๊ิก โรงเรียนบานกอจัดสรร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37894. นางศรีพร พลัวนั โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37895. นายปริวรรต วงัวงศแ โรงเรียนบานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37896. นางโฉมยงคแ ผิวเกล้ียง โรงเรียนบานดงสักงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37897. นางราตรี แนบสนิทธรรม โรงเรียนบานดอนมูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37898. นางสงวนศรี ทพิยแบญุราช โรงเรียนบานดอนมูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37899. นางรัญจวน ไชยแสน โรงเรียนบานดอยแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37900. นายวชิิต จอมทนั โรงเรียนบานดอยแดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37901. นางอัมพนิ อุดดง โรงเรียนบานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37902. นายบรรจง วงศแกาแกว โรงเรียนบานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37903. นางสาวเยาวเรศ ยองจา โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37904. นายประสิทธิ์ เตชาวงคแ โรงเรียนบานทาหลุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37905. นางศรีบตุร วงศแฝใ็น โรงเรียนบานทุงขาวหาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37906. นางศรีมัย รัตนประทมุ โรงเรียนบานทุงขาวหาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37907. นายศราวฒิุ ปใญญา โรงเรียนบานทุงหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37908. นางวนัวสิา คําพกิาศ โรงเรียนบานนากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
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37909. นางพรพมิล แกวภสีู โรงเรียนบานนาทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37910. นางพตัรแพมิล อนุนิวฒันแ โรงเรียนบานนาเล่ียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37911. นายสมใจ ฮองกุล โรงเรียนบานนาเล่ียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37912. นางจีราภรณแ ทนัวนั โรงเรียนบานบวก (อภชิัยราษฎรแนฤมิต) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37913. นางสุพรรณแ ตาสุยะ โรงเรียนบานบวก (อภชิัยราษฎรแนฤมิต) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37914. นายกําพล วงศแบญุมา โรงเรียนบานบวก (อภชิัยราษฎรแนฤมิต) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37915. นางกาญจนา แปงชัย โรงเรียนบานปวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37916. นายวษิวุตั ดวงจินา โรงเรียนบานปวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37917. นางพชัรินทรแ สุวรรณ โรงเรียนบานปวงคํา (ประชุาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37918. นางสาวศรีวรรณ สุนทรสัตถาพร โรงเรียนบานปวงคํา (ประชุาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37919. นางสุพนิ ประเสริฐพงคแ โรงเรียนบานปวงคํา (ประชุาอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37920. นายอินศวร แสงปนิ โรงเรียนบานปาุคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37921. นางกาญจนา ยิ้มทองหลาง โรงเรียนบานปาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37922. นางพรรณี ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนบานปาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37923. นางอภญิญา ตาสุยะ โรงเรียนบานปาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37924. นางสาววราภรณแ นันตาดี โรงเรียนบานปางสาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37925. นางรดาณัฐ เลขนอก โรงเรียนบานปาุจี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37926. นายสุทศันแ วญิญาณ โรงเรียนบานปาุพลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37927. นายสมบรูณแ ต๊ิบเตปนิ โรงเรียนบานปาุพลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37928. นายดวงรัตนแ ชัยสมภาร โรงเรียนบานโปงุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37929. นายศุภสิทธิ์ พงศแศิริวาณิชยแ โรงเรียนบานโปงุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37930. นางถิรนันทแ พมิพแกะภรีแ โรงเรียนบานผาลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37931. นางศิริพร สิทธรุิงเรือง โรงเรียนบานผาลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37932. นางสีดา นันตาเวยีง โรงเรียนบานผาลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37933. นางนงลักษณแ พงษแเจตสุพรรณ โรงเรียนบานมวงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37934. นางพศิมัย ดวงบรุงคแ โรงเรียนบานมวงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37935. นายชาญชัย ณ นาน โรงเรียนบานมวงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37936. นางสาวสุภลัิกษณแ ฉัพพรรณรัตนแ โรงเรียนบานมวงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37937. นางยุพา กาชาติ โรงเรียนบานมวงสามปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37938. นายวรัณ ฝใ็นยะ โรงเรียนบานมวงสามปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37939. นางสาวรัชนีกร มังสัง โรงเรียนบานแมกองวะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37940. นางจันทมิา ศุทธธินาวฒันแ โรงเรียนบานแมเทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37941. นางนงคราญ ปใญญา โรงเรียนบานแมเทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37942. นายณรงคแ ปาละปนิ โรงเรียนบานแมเทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37943. นายธราธร ตันวพิงษแตระกูล โรงเรียนบานแมเทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37944. นางสาววิภาวรรณ แกวกัน โรงเรียนบานแมแนต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37945. นางทศันาวลัย แสงนา โรงเรียนบานแมบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
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37946. นางผองศรี รัตนปใญญา โรงเรียนบานแมปอูก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37947. นางเสาวรียแ สถาผล โรงเรียนบานแมปอูก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37948. นางสาวฤทยั นุนอาระ โรงเรียนบานแมปในเดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37949. นางนราพร พทุธมิา โรงเรียนบานแมลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37950. นางสาวจันทรแเพ็ญ ธมิา โรงเรียนบานแมลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37951. นางสาวจันศรี วงศแศรีใส โรงเรียนบานแมลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37952. นางน้ําฝน สีสิงหแ โรงเรียนบานแมแสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37953. นางรัตนาภรณแ ปใ้นเปๅง โรงเรียนบานแมหวาง (ราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37954. นางรัสธรรม ศรีประทปี โรงเรียนบานแมหวาง (ราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37955. นางสุภาพนัธุแ เตจา โรงเรียนบานแมหวาง (ราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37956. นางปราณี ขัดทา โรงเรียนบานแมหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37957. นางภทัราวรรณ ไชยวงศแ โรงเรียนบานแมอีไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37958. นางเทวญั สุทธมิาลา โรงเรียนบานไมตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37959. นายไพบลูยแ เลิศสุวรรณ โรงเรียนบานไมตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37960. นายวศัิลยแ สุทธมิาลา โรงเรียนบานไมตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37961. นางกิ่งแกว คํายันตแ โรงเรียนบานไมสลี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37962. นางปาริฉัตร อินกองงาม โรงเรียนบานลองเครือกวาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37963. นางสายสิน เสวกวรรณแ โรงเรียนบานลองเครือกวาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37964. นายสมยศ พรหมซาว โรงเรียนบานศรีเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37965. นายอภชิาติ แสนเรือน โรงเรียนบานศรีเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37966. นางตาบทพิยแ ปรีชานุกูล โรงเรียนบานสันปาุสัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37967. นางทศันาวรรณ บญุธฟิอง โรงเรียนบานสันปเูลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37968. นางสุรภี จิตนารินทรแ โรงเรียนบานสันปเูลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37969. นางวฒันา สินธบุญุ โรงเรียนบานสันวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37970. นางแสงเดือน เชียรกิจสุนทร โรงเรียนบานสันวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37971. นายเสวย คําไทย โรงเรียนบานหนองเขียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37972. นางนิภา จินาติ โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37973. นางศรีพร แกวโขง โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37974. นายสงา แสงเงินชัย โรงเรียนบานหนองปลาสะวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37975. นายพงศกร พทุธมิา โรงเรียนบานหนองมะลอหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37976. นางสาวสําลี ชัยชนะ โรงเรียนบานหนองสูน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37977. นางสาวสมจิตร ไชยศรี โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37978. นางสายฝน แซเฮอ โรงเรียนบานหลายทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37979. นางประกาย โชคชัย โรงเรียนบานหวยกาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37980. นางราตรี รัตนพรม โรงเรียนบานหวยกาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37981. นางกัลยกร กอเจดียแ โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37982. นางจิดาภา ประภาวลัิย โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
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37983. นางนงลักษณแ เวศนแววิฒันแ โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37984. นางนภกุล ดิลกภานุรัตนแ โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37985. นางรัชภรณแ วริิยะอาทร โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37986. นางวราภรณแ ฝใ็นต฿ะ โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37987. นางวชัราภรณแ ต฿ะเสนา โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37988. นางศิรกาญจนแ จงสิริวฒันแ โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37989. นางสาวคนึงนิตยแ ชัยวนิิจ โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37990. นางสาวประทนิ มณีขัติยแ โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37991. นางสาวอรพนิ ขาหอม โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37992. นางอรพนิธุแ จินา โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37993. นางอรวรรณ พทุธพฤกษแ โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37994. นายเชิด กันชูลี โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37995. นายไพรัช สุทธรัิกษา โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37996. นางนงลักษณแ ทองคล่ี โรงเรียนบานหวยแทง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37997. นางเกษณีพร จิกยอง โรงเรียนบานหวยน้ําดิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37998. นางอรพนิธุแ ปนิทกุาศ โรงเรียนบานหวยน้ําดิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
37999. นางวรรณลักษณแ กัณทปนิตา โรงเรียนบานหวยบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38000. นางเพญ็ศรี ญาณะเคร่ือง โรงเรียนบานหวยปในจ฿อย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38001. นางพชัรินทรแ ดวงจินา โรงเรียนบานหวยปงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38002. นายชูชาญ แนบสนิทธรรม โรงเรียนบานหวยโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38003. นางพรสวรรคแ จินดาหลวง โรงเรียนบานหวยแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38004. นางฉัตรหทยั นาหลวง โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38005. นางบษุบา สุนันต฿ะ โรงเรียนบานหวยศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38006. นายสุวทิยแ เมืองเหมอะ โรงเรียนบานหวยหญาไซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38007. นางไพวรรณ ศรีบวันํา โรงเรียนบานหวยหละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38008. นายประดุง แจมหมอ โรงเรียนบานหวยหละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38009. นายสุขคํา ล้ินฤาษี โรงเรียนบานหวยหละ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38010. นางสาวอนงคแ ต฿ะกัณทา โรงเรียนบานหวยหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38011. นางอุไร วฒิุรัตนแ โรงเรียนบานหวยหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38012. นางแววตา กองไชย โรงเรียนบานหวยแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38013. นางทศันียแ เตชาวงคแ โรงเรียนบานเหลาดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38014. นางปราณี จอมทนั โรงเรียนบานเหลายาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38015. นางลัดดา อรินแจ โรงเรียนบานเหลายาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38016. นางสุมาลี จันหนิ้ว โรงเรียนบานฮอมตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38017. นายพทิกัษแ กลาผจญ โรงเรียนบานฮ่ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38018. นางลาวลัยแ หนอสีดา โรงเรียนบานโฮง (ล้ี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38019. นางจิราวรรณ อุนนันกาศ โรงเรียนบานโฮงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
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38020. นางสมหมาย ปใญญากาศ โรงเรียนบานโฮงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38021. นางสาววรางคณา กามอย โรงเรียนบานโฮงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38022. นางสาววนัทพิยแ ชุมเย็น โรงเรียนบานโฮงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38023. นางแสงทอง พื้นอินต฿ะศรี โรงเรียนบานโฮงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38024. นางบริบรูณแ มณีทอง โรงเรียนบานโฮงศีลาภรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38025. นางพรทพิยแ อินทรสมพนัธแ โรงเรียนวดับานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38026. นางสาวเสาวภา เตอะสกุล โรงเรียนวดับานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38027. นางสุขสม ยองจา โรงเรียนวดับานดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38028. นายสมบรูณแ ยองจา โรงเรียนวดับานเวยีงหนองลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38029. นายสุวชิา มณีขัติยแ โรงเรียนวดัวงัสะแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38030. นางสุเธยีร คําออน โรงเรียนวดัวงัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38031. นางอัจฉริยา ปอฺกเชื้อ โรงเรียนวดัวงัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38032. นายจักราวธุ บณัฑิต โรงเรียนวดัวงัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38033. นางพสัดี วรัิชพนิทุ โรงเรียนวดัหนองยวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38034. นางนันทนา สรางโศรก โรงเรียนสามัคคีศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38035. นายณรงคแศักด์ิ อุปะละ โรงเรียนสามัคคีศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38036. นายมนตรี ทองอรุณศรี โรงเรียนสามัคคีศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38037. นายวลี มูลกันทา โรงเรียนสามัคคีศรีวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38038. นางพชัรินทรแ สมปาน โรงเรียนอนุบาลล้ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38039. นางสุธารินี สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลล้ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38040. นางทบัทมิ โชติกวรัิชกิจ โรงเรียนอนุบาลล้ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38041. นางจิรัชญา สิทธตัิน โรงเรียนอัยยสิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38042. นางรุงอรุณ มีวนันี โรงเรียนอัยยสิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38043. นายศรชัย สมปาน โรงเรียนอัยยสิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38044. นายสาธติ แสนสิทธิ์ โรงเรียนอัยยสิริ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38045. นายวสันตแ อินทรแกล่ัน สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําพนู เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38046. นางกรัณฑา อัมพธุ สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําพนู เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38047. นางสาวชุลีกร ใหมเขียว สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําพนู เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38048. นายธนากร อาทะเดช สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําพนู เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต ๒
38049. นายภาณุพงศแ จันทรแลวน โรงเรียนการกุศลหลวงปูุศรีจันทรแวณัณาโภ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38050. นายสุรชัย แสนประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานกําเนิดเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38051. นางเจนจีรา อาจโยธา โรงเรียนชุมชนบานเชียงกลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38052. นางแอนนา ศรีบริุนทรแ โรงเรียนชุมชนบานเชียงกลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38053. นางทองพดั รัตนมงคล โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38054. นางบญุเลิศ สุวรรณอาสา โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38055. นางยุวะพงษแ โสกัณทตั โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38056. นางสาวนรีสุภคั อาจแกว โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38057. นางนรินทรแ โสระสิงหแ โรงเรียนชุมชนบานนาดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38058. นางมัณฑนา นาคเสน โรงเรียนชุมชนบานนาดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38059. นางวาสนา จันทะฟอง โรงเรียนชุมชนบานนาดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38060. นางวไิลวรรณ สมบติักําไร โรงเรียนชุมชนบานนาดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38061. นางอนงคแ เพชรสังคุณ โรงเรียนชุมชนบานนาดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38062. นางถวลิยแ ตันทอง โรงเรียนชุมชนบานนาบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38063. นางศิริภรณแ ดวงคํานอย โรงเรียนชุมชนบานนาบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38064. นางสาวสุภาภรณแ ปาทอง โรงเรียนชุมชนบานนาบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38065. นายสมเจต ชัยวงษแ โรงเรียนชุมชนบานนาบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38066. นายทองใบ แกวกัลยา โรงเรียนชุมชนบานนาบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38067. นางรัตนาภรณแ ปรีดีวงศแ โรงเรียนชุมชนบานนาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38068. นางสุวรรณี โมรีรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานนาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38069. นางอัจฉรา บตุรวไิล โรงเรียนชุมชนบานนาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38070. นายไพโรจนแ ราชพฒันแ โรงเรียนชุมชนบานนาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38071. นายเสียง มังคละไชยา โรงเรียนชุมชนบานนาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38072. นายชาญยุทธแ โสกัณทตั โรงเรียนชุมชนบานนาออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38073. นางณัฐนิดา สุจินพรหม โรงเรียนชุมชนบานปากชม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38074. นางรุจิรา โพธสิม โรงเรียนชุมชนบานปากชม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38075. นางวราหแ หงษแแพง โรงเรียนชุมชนบานปากชม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38076. นางวฒันา จันทะพล โรงเรียนชุมชนบานปากชม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38077. นางวนัทนียแ พรมศรี โรงเรียนชุมชนบานปากชม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38078. นางสุมาภรณแ พทุธทองศรี โรงเรียนชุมชนบานปากชม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38079. นางจันทวี จันดาศรี โรงเรียนชุมชนบานปากหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38080. นางจําควร ตอเงิน โรงเรียนชุมชนบานปากหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38081. นางลออ ยาฉาย โรงเรียนชุมชนบานปากหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38082. นางสมถวลิ ดาเคน โรงเรียนชุมชนบานปากหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38083. นางสุพรรณี จันทะภา โรงเรียนชุมชนบานปากหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38084. นางสุพรรณี สอนออน โรงเรียนชุมชนบานปากหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38085. นางอมรรัตนแ แสนพนัธุแศิริ โรงเรียนชุมชนบานปากหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38086. นางวงเดือน สอนพรหม โรงเรียนชุมชนบานโสกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38087. นางสุวพร เวชสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนบานโสกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38088. นายปใญญา สอนพรหม โรงเรียนชุมชนบานโสกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38089. นายสําเนียง อองภา โรงเรียนชุมชนบานโสกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38090. นายรําไพ กาแกว โรงเรียนชุมชนบานอาฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38091. นายสวรรคแ ออนบญุ โรงเรียนชุมชนบานอาฮี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38092. นางกาญจนแณัฏฐา ศิริเพญ็ โรงเรียนเซนตแจอหแนทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38093. นางสาวสําเนียง พลมาก โรงเรียนเซนตแจอหแนทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38094. นางอุไรวรรณ สุพรรณแพทุธา โรงเรียนเซนตแจอหแนทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38095. นางกานตแเกลา ไชยคีนี โรงเรียนบานกกดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38096. นางพาณี ธรีะวฒันานันทแ โรงเรียนบานกกดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38097. นายนพดล ศรีสวาง โรงเรียนบานกกดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38098. นายประทปี ผางสงา โรงเรียนบานกกดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38099. นายปรีดี จันทวงศแ โรงเรียนบานกกดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38100. นายสุธน สุพรมอินทรแ โรงเรียนบานกกดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38101. นางกรรณิการแ แสงโสดา โรงเรียนบานกกทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38102. นางประเพยีร แกววรรณดี โรงเรียนบานกกทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38103. นายรังสรรคแ มูณละศรี โรงเรียนบานกกทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38104. นางวรัิฐยา มีภเูวยีง โรงเรียนบานกอไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38105. นายพงษแศักด์ิ ทมุสงคราม โรงเรียนบานกอไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38106. นางพฒันาพร พมิพแสุภา โรงเรียนบานกางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38107. นางภาวดี จันทรแสวาง โรงเรียนบานกางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38108. นางมลธยิา วลัิยรัตนแ โรงเรียนบานกางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38109. นางสุภาวดี วลัิยศร โรงเรียนบานกางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38110. นางพชัรียา จันทะบบัภาศรี โรงเรียนบานกําพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38111. นางสุภสัสรา เชื้อเหรียญทอง โรงเรียนบานแกวเมธี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38112. นายศิริพงษแ พมิพแสุภา โรงเรียนบานขอนแกนหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38113. นางสุภาพร นันทะคํา โรงเรียนบานคกไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38114. นางสุธกิานตแ ยืนประโคน โรงเรียนบานคกเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38115. นายประสาน ศรีอรรคพรหม โรงเรียนบานคกเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38116. นางสาวกัลนิภา เลิศคอนสาร โรงเรียนบานคอนสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38117. นายบญุทนั มังบูแวน โรงเรียนบานคอนสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38118. นางมณีรัตนแ กันหาวรรณะ โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38119. นางสาวสุนทรี ศรีมงคล โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38120. นางสาวอษุณีษแพร หอมดี โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38121. นางอมรรัตนแ ธญัญารักษแ โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38122. นางประยูรศรี สุวรรณคํา โรงเรียนบานชุมชนบานกําเนิดเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38123. นายอภชิาติ เหลืองสุวรรณ โรงเรียนบานชุมชนบานกําเนิดเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38124. นางขนิษฐา ยายืน โรงเรียนบานเชียงคานวจิิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38125. นางจิตหทยั แกวอุดร โรงเรียนบานเชียงคานวจิิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38126. นางมทยุะลา ศรีบญุเรือง โรงเรียนบานเชียงคานวจิิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38127. นางรัตนาภรณแ นอยจันทรแ โรงเรียนบานเชียงคานวจิิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38128. นางสุทติยแ เนรมิตพานิชยแ โรงเรียนบานเชียงคานวจิิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38129. นางอรทยั จันทรแอวน โรงเรียนบานเชียงคานวจิิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38130. นางสาวเทียมจันทรแ สาลาสุตา โรงเรียนบานตาดซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38131. นายถนอม รัตนชัย โรงเรียนบานตาดซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38132. นายธนชัย นนทะดี โรงเรียนบานตาดซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38133. นางพศิวาส นววงศานันตแ โรงเรียนบานติดตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38134. นายเขมชวฒันแ บญุชิต โรงเรียนบานติดตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38135. นางกมลวรรณ ลิวไธสง โรงเรียนบานต้ิวนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38136. นางพนมพร วลัลภาชัย โรงเรียนบานทาขามโพนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38137. นายกีรติ คําออน โรงเรียนบานทาขามโพนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38138. นางจงจิตร กรมแสง โรงเรียนบานทาดีหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38139. นางพานิชยแ วงคแธานี โรงเรียนบานทาดีหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38140. นายปฐม พรหมจักร โรงเรียนบานทาดีหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38141. นายปรัชญแ ทองวฒันแ โรงเรียนบานทาดีหมี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38142. นางอัธยาศิลป เวชสิทธิ์ โรงเรียนบานทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38143. นายรังสรรคแ ธนะสูตร โรงเรียนบานทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38144. นายสุนทร ราชโยธา โรงเรียนบานทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38145. นางมลธชิา พงคแคํา โรงเรียนบานทามะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38146. นางวรรณภา โปรงฟาู โรงเรียนบานทามะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38147. นางนริณี เนียมชมภู โรงเรียนบานทาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38148. นางสาวดาราวรรณ วงศแคํา โรงเรียนบานทาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38149. นายจรัญ บบัภาวนั โรงเรียนบานทาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38150. นายชัยวนั บตุรทา โรงเรียนบานทาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38151. นายพรีะศักด์ิ โสประดิษฐแ โรงเรียนบานทาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38152. นายสนิท โสมาศรี โรงเรียนบานทาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38153. นายสุวทิยแ วงศแปอูง โรงเรียนบานทาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38154. นางประครอง เทพนอย โรงเรียนบานนากระเซ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38155. นายมาโนชญแ เขียนสีออน โรงเรียนบานนากระเซ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38156. นางไกรวรรณ นุทธบตัร โรงเรียนบานนาแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38157. นางนัทธมน ราชพฒันแ โรงเรียนบานนาแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38158. นางภนิิกร บตุรวไิล โรงเรียนบานนาแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38159. นางสมร พลพนัธุแ โรงเรียนบานนาแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38160. นายนิเทศ นนทะโคตร โรงเรียนบานนาแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38161. นายสงบ พลพนัธุแ โรงเรียนบานนาแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38162. นายสาคร นุทธบตัร โรงเรียนบานนาแขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38163. นายณรงคแ คัชเขียว โรงเรียนบานนาคอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38164. นายไมตรี วนิานนทแ โรงเรียนบานนาคอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38165. นายอธพิงษแ สีหาสูต โรงเรียนบานนาคอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38166. นายสมบติั ยศปใญญา โรงเรียนบานนาคอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38167. นางรติมณีฐแ ชัชวาลยแ โรงเรียนบานนาโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38168. นางวไิลวรรณ พมิพแมุข โรงเรียนบานนาโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38169. นายพรีะ ศรีชมพล โรงเรียนบานนาโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38170. นางกองแกว กันยะหา โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38171. นางกัญจนแณัฏฐแ พมิพแปุูย โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38172. นางประยูร ไชยภา โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38173. นางนันทวนั ไชยคําหาญ โรงเรียนบานนาซาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38174. นางสาวประกาย พรมมาวนันา โรงเรียนบานนาซาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38175. นางสาวสุนทรียแ นอยจันทรแ โรงเรียนบานนาซาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38176. นายอัมพร พรีะสุทธนิันทแ โรงเรียนบานนาซาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38177. นายนิยม บงึลี โรงเรียนบานนาดอกคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38178. นายสุพจนแ แกวอาสา โรงเรียนบานนาดอกคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38179. นางคําใส วาที โรงเรียนบานนาดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38180. นายกองทพั บตุรเต โรงเรียนบานนาดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38181. นายชัชวาลยแ แกวสุวรรณ โรงเรียนบานนาดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38182. นายเลิศเชาวแ บตุรโสมตา โรงเรียนบานนาดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38183. นายสุเขต โกมลไสย โรงเรียนบานนาดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38184. นางประหยัด จันทวนั โรงเรียนบานนาน้ํามัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38185. นางสายตะใบ ละตา โรงเรียนบานนาเบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38186. นายณรงคแชัย ละตา โรงเรียนบานนาเบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38187. นางดวงใจ บญุเล้ียง โรงเรียนบานนาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38188. นางเยาวดี นิลพมิาย โรงเรียนบานนาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38189. นางอรุณี นวลสวาท โรงเรียนบานนาโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38190. นางทพิวรรณ ระติเดช โรงเรียนบานนาโม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38191. นายสมชาย ระติเดช โรงเรียนบานนาโม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38192. นางณัตตยา วงศแลา โรงเรียนบานนาสีสลากกินแบงสงเคราะหแ๕๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38193. นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดี โรงเรียนบานนาสีสลากกินแบงสงเคราะหแ๕๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38194. นางศศิมา เสมาเพชร โรงเรียนบานนาสีสลากกินแบงสงเคราะหแ๕๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38195. นางอวยพร สอนพรม โรงเรียนบานนาสีสลากกินแบงสงเคราะหแ๕๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38196. นายเกษม ไชยศรี โรงเรียนบานนาสีสลากกนิแบงสงเคราะหแที่ ๕๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38197. นางสาวดรุณี สุริยวรรณ โรงเรียนบานน้ําคิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38198. นางสาวพัชรินทรแ ศิริภมูิ โรงเรียนบานน้ําคิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38199. นางสุชาดา พงศแสัมพนัธแ โรงเรียนบานน้ําคิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38200. นายมานพ นอยบวัทอง โรงเรียนบานน้ําคิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38201. นางชริตา พลิาออน โรงเรียนบานน้ําแคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38202. นางมยุรา กล่ินทอง โรงเรียนบานน้ําแคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38203. นางมยุรี แสงชมภู โรงเรียนบานน้ําแคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38204. นางอรวมิล สกุลเจา โรงเรียนบานน้ําแคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38205. นางจิราภรณแ พานหลา โรงเรียนบานน้ําพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38206. นางพกิุล เสนานุช โรงเรียนบานน้ําพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38207. นางพศิมัย ทมุมาลา โรงเรียนบานน้ําพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38208. นางละมัย ศรีอรรคพรหม โรงเรียนบานน้ําพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38209. นางสาวพรพรรณ จันทะสี โรงเรียนบานน้ําพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38210. นางสุจิตรา ฝใ็นสีดา โรงเรียนบานน้ําพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38211. นายถวลิ มาสาซาย โรงเรียนบานน้ําพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38212. นายภาคภมูิ นอแสงศรี โรงเรียนบานน้ําพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38213. นางบวับาน วฒิุจิรพงศแ โรงเรียนบานน้ําภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38214. นางยุภาภรณแ ชินเชษฐแ โรงเรียนบานน้ําภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38215. นายสมัย วนันา โรงเรียนบานน้ํามี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38216. นางอานงคแ ชัยชนะ โรงเรียนบานน้ําสวยภกัดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38217. นางภทัทริา จิตรต้ังตรง โรงเรียนบานบวกอาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38218. นายอานนทแ ชาวตวนัตก โรงเรียนบานปากยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38219. นางมนิสา ตาขํา โรงเรียนบานปางคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38220. นางสาวสุดฟาู ชีววศิิษฐ โรงเรียนบานปางคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38221. นายศรีศิลป นนทะแสน โรงเรียนบานปางคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38222. นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย โรงเรียนบานปางคอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38223. นางสาวจีระพร จันทนา โรงเรียนบานโปงุปาุต้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38224. นายอรุณ ไตรโยธี โรงเรียนบานโปงุปาุต้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38225. นายชุมพร แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบานโปงุปาุต้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38226. นางวจิิตรา พวงเกตุ โรงเรียนบานผาแบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38227. นางสุนีรัตนแ สีออน โรงเรียนบานผาแบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38228. นายรอยเอ็ด พวงเกตุ โรงเรียนบานผาแบน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38229. นางรัสมี ปรมหนิ โรงเรียนบานไผโทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38230. นางเปีๆยมใจ สุจิมงคล โรงเรียนบานเพยีซําพวุทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38231. นางศิวาภรณแ อาจแกว โรงเรียนบานเพยีซําพวุทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38232. นางรจนา พานแกว โรงเรียนบานโพน (เชียงคาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38233. นางสุภาวดี นวลงาม โรงเรียนบานโพน (เชียงคาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38234. นางสุวติา หงษา โรงเรียนบานโพน (เชียงคาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38235. นายเทอดศักด์ิ ทองดี โรงเรียนบานโพน (เชียงคาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38236. นายอํานวย หงษา โรงเรียนบานโพน (เชียงคาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38237. นายอโศก ใจทพิยแ โรงเรียนบานโพน (เชียงคาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38238. นางเนตรชนก จารุศุภโชค โรงเรียนบานโพนปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38239. นายเกรียงศักด์ิ โสมนาวตัรแ โรงเรียนบานโพนปาุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38240. นางไกรษร นามกิ่ง โรงเรียนบานโพนสวางวงัเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38241. นางนิ่มนวล ศรีทนนาง โรงเรียนบานโพนสวางวงัเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38242. นางสาววจิิตร แกวดวงดี โรงเรียนบานโพนสวางวงัเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38243. นายปรีชา บตุรเต โรงเรียนบานโพนสวางวงัเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38244. นางทวิาวรรณ พมิที โรงเรียนบานเมี่ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38245. นายวริิยะ แกวสิงหแทอง โรงเรียนบานเมี่ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38246. นายพทิกัษแ ตาสาโรจนแ โรงเรียนบานเมี่ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38247. นางวไิลวรรณ อุบลชัย โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38248. นายสมควร โปรถนัด โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38249. นายสุเทพ ไมเศรา โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38250. นางสุจิตรา เปาวนา โรงเรียนบานรองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38251. นางนิตยา แกวยาศรี โรงเรียนบานเลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38252. นางพฒันาพร รัตนมงคล โรงเรียนบานวงัยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38253. นายเริงศักด์ิ ปางชาติ โรงเรียนบานวงัอาบชางมิตรภาพที่ ๑๔๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38254. นางชื่นจิตร พุมไพจิตร โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38255. นางเยาวลักษณแ แสนสีแกว โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38256. นายจินดา วงศแลา โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38257. นายธรีวฒันแ เสมาเพชร โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38258. นางบษุบา จันทาตีด โรงเรียนบานสงาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38259. นายสุดทาย ไชยวนั โรงเรียนบานสวนกลวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38260. นางจันทมิา วรสาร โรงเรียนบานสะอาดลายเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38261. นางทองอินทรแ พลแจง โรงเรียนบานสะอาดลายเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38262. นางสุพศิ ทะวชิัย โรงเรียนบานสะอาดลายเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38263. นายอนันตแ พลแจง โรงเรียนบานสะอาดลายเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38264. นายพงศแนภทัร บญุโสม โรงเรียนบานสะอาดลายเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38265. นายประสิทธิ์ ศรียากุล โรงเรียนบานสาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38266. นางทศันียแ สุวรรณเกษี โรงเรียนบานสูบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38267. นางบรรจง สมานฉันทแ โรงเรียนบานสูบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38268. นางวราภรณแ สารมะโน โรงเรียนบานสูบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38269. นางสาวอัชรา ศรีแสงรัตนแ โรงเรียนบานเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38270. นายสุริยา หงษแเวยีง โรงเรียนบานเส้ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38271. นางรจนา แสนใจวฒิุ โรงเรียนบานแสนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38272. นางศิริรัตนแ ชัชวาลยแ โรงเรียนบานแสนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38273. นางสังวาลยแ ภาระหนัตแ โรงเรียนบานแสนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38274. นางรัตติยา บตุรทา โรงเรียนบานหนองดอกบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38275. นางจิรภญิญา กาษาวตัรแ โรงเรียนบานหนองบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38276. นางนอยนิด อุทธา โรงเรียนบานหนองผํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38277. นายสมชาย โสระสิงหแ โรงเรียนบานหนองผํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38278. นางจันทรแเพญ็ แสนจันทรแ โรงเรียนบานหนองหญาไซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38279. นางพทัธวรรณ หามณี โรงเรียนบานหนองหญาไซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38280. นางสังวร อินพนิิจ โรงเรียนบานหนองหญาไซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38281. นายกิติพงษแ สาวสัิย โรงเรียนบานหนองหญาไซ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38282. นายสวาท บตุรสวาง โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหยีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38283. นายบญุมา สุติยะวนั โรงเรียนบานหวยไค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38284. นายกงทอง แกวสมบติั โรงเรียนบานหวยไค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38285. นายสมชาย คําพมิพแ โรงเรียนบานหวยซกคกเลาใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38286. นายฐิติพงศแ ศรีบวัรินทรแ โรงเรียนบานหวยซวกคกเลาใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38287. นายสมภาร ชาวเชียงตุง โรงเรียนบานหวยดาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38288. นายธติิวฒันแ สุวรรณศรี โรงเรียนบานหวยดาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38289. นางสุไกร มุงกั้นกลาง โรงเรียนบานหวยตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38290. นายณรงคแฤทธิ์ บญุเชิดชู โรงเรียนบานหวยตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38291. นายปรีชาพล ลีกระจาง โรงเรียนบานหวยตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38292. นายสุภศักด์ิ ราชโยธา โรงเรียนบานหวยตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38293. นางวมิลรัตนแ อุตสาหะ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38294. นางวยิะดา พกัเทา โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38295. นางสาวศุภวรรณ วงัวร โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38296. นางเสบี่ยง ทานิล โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38297. นายบญุมา นุตทะบติั โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38298. นางวาสนา สิงหแคํา โรงเรียนบานหวยพอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38299. นางอนงคาร ศรพรหม โรงเรียนบานหวยพอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38300. นายศิริพงษแ ดวงดี โรงเรียนบานหวยพอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38301. นางอัจฉราภรณแ ยกให โรงเรียนบานหวยพชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38302. นายมนัส สิงหแสถิตยแ โรงเรียนบานหวยพชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38303. นายไพฑูรยแ หงษแแพง โรงเรียนบานหวยพชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38304. นางเปรมฤทยั สุทธแิพทยแ โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38305. นางอนุชิดา ลากูล โรงเรียนบานหวยมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38306. นายภพูงศแ พรมภกัด์ิ โรงเรียนบานหวยหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38307. นางบญุญรัศมแ แกววงษา โรงเรียนบานหวยหนิซาน้ําออมพรหมมานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38308. นางพฒันา วงษแลา โรงเรียนบานหวยหนิซาน้ําออมพรหมมานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38309. นางสุรัสวดี สีลารักษแ โรงเรียนบานหวยหนิซาน้ําออมพรหมมานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38310. นางนิศรา ไชยเพยี โรงเรียนบานหวยเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38311. นายเอนก ทองเพช็ร โรงเรียนบานหวยเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38312. นางสาวอินตอง ศรีอุดม โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38313. นายยงยุทธ พานิช โรงเรียนบานหาดคัมภรีแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38314. นายสุพนัธแ บตุรปาน โรงเรียนบานแหลงควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38315. นายเสถียร โกษารักษแ โรงเรียนบานแหลงควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38316. นางพกิุล ตันทอง โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38317. นางพศิมัย บรุมยแ โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38318. นางรัตนรัตนแ ราชมี โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38319. นายธชัชัย ปใญญาดา โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38320. นายสหะไชย ราชมี โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38321. นายสุทธศัิกด์ิ พลพนัธแ โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38322. นายไพฑูรยแ สิทธแิกว โรงเรียนบานอุมุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38323. นายวศิิษฐแ คงปิๆน โรงเรียนบานอุมุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38324. นายธนภณ คํายิ่งเดชาภทัร โรงเรียนบานอุมุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38325. นางกันตวรรณ ครสิงหแ โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38326. นางเกสร สุขประสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38327. นางจิราพร สุพฒันแ โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38328. นางนิตยา เบาเศษ โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38329. นางนิภาภรณแ ราชมี โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38330. นางบสุบา เรืองวเิศษ โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38331. นางพงศแพไิล แสนใจวฒิุ โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38332. นางรุงทพิยแ มูลราศรี โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38333. นางวภิาลักษณแ ไชยโนน โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38334. นางสาวพิชญาลักษณแ ไมตรีสวสัด์ิ โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38335. นายเกรียงไกร พทุธระสุ โรงเรียนมหาไถศึกษาทาบม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38336. นางดลยา ธรีะนันทแ โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38337. นางธนัยนันทแ จิระชนะพนัธแ โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38338. นางนิตยา มีมะจํา โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38339. นางวธัยา ตงฉิน โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38340. นางสาวณัชชา ยศสุ โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38341. นางสาวระหสั ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38342. นางสุธาวลี จันทรังษี โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38343. นางสุภาพรรณ บตุรดา โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38344. นางสุภารัตนแ มวงศรีจันทรแ โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38345. นางอรทยั ทองเผือก โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38346. นายณัฐวฒันแ วงษแคําจันทรแ โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38347. นายประจักษแ ศรีคํา โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38348. นางกานดา พงษแพรต โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38349. นางนพพร แกมนิรัตนแ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38350. นางนิตยา พลดงนอก โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38351. นางนิภากร แกวไชยะ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38352. นางภกัดี ศิริหลา โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38353. นางวชัรี ดาวงษา โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38354. นางสมพร อิ่มเอิบ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38355. นางสาวทศพร มงคลวจันแ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38356. นางสาวนวลสุดา รัตนติสรอย โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38357. นางสาวเบญจมาศ เชื้อบญุมี โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38358. นางสาวพรรณงาม ปอูงศิริ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38359. นางสาวพลนุช พุมไสว โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38360. นางสาวพชัรี ธรรมวงษแ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38361. นางสาววชิราวรรณ เทยีมทนั โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38362. นางสาวศรีเสาวลักษณแ สุขเสริม โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38363. นางสาวอนงคแ ธรรมานุวงศแ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38364. นางสาวอรนภา คําเกษ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38365. นางสุกัญญา ทองวฒันแ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38366. นางสุรินทร โสภาพนัธแ โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38367. นายสามารถ เดชธงไชย โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38368. นายทองสืบ วลัิยศร โรงเรียนเมืองเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38369. นางยุวรัตนแ เจริญสวาง โรงเรียนอนุบาลเจริญสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38370. นางประภาศรี บญุปใน โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38371. นางรัตนาภรณแ โพธิก์ลาง โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38372. นางลําพนู สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38373. นางวไิลลักษณแ ศรีอภยั โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38374. นางสาวแกวเกิด หงษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38375. นางสาวฉลวย สุวรรณพรรค โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38376. นางสาววชัรี สมวนั โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38377. นางสาวอรพนิ อาจทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38378. นางสุดใจ ดีจริง โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38379. นางสุดาภรณแ สนธมิูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38380. นางเสาวนิตยแ ศิริภาษณแ โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38381. นายทศันากร วงศแดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38382. นายทลูนิรันตแ ศรีทมุเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38383. นายประวทิยแ ศิริภาษณแ โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38384. นายปใญญา ศรีอภยั โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38385. นายสมบรูณแ ทพิรส โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38386. นายสุจิน มีชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38387. นายสุวรรณ มังบูแวน โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทมุมาสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38388. นางกาญจนา พวงเพช็ร โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38389. นางจันหอม สุขใจ โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
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38390. นางทองใส ศิริหลา โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38391. นางธนพรรณ ศรีมังคละ โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38392. นางนิภาวรรณ ดีสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38393. นางปราณีต อนุกูล โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38394. นางเพญ็ประภา ศรีขวญัเจริญ โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38395. นางวนิดา สุพรมพทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38396. นางวฒันา ดวงอุปะ โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38397. นางศุภลักษณแ ชมภบูตุร โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38398. นางสาวจารุวัฒนแ วจิิตรจันทรแ โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38399. นางสาวบษุรา พกักระโทก โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38400. นางสาวสุมณฑา อินทจันทรแ โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38401. นางอมร รักษาวงษแ โรงเรียนอนุบาลเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38402. นางแพรทอง โสกันทตั วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38403. นางมาติกา โกษาจันทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38404. นางวภิานันทแ อันทระ วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38405. นางอรพรรณแ อนุอัน วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38406. นายณรงคแเดช ผาสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38407. นางสุดารัก ศรีสมบติั สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38408. นายทถัชัย โสภาพนัธแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38409. นายนิพนธแ พมิสร สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38410. นายนิวติั ศรีภมูิสวสัด์ิ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38411. นายปรีชา บํารุงภกัดี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38412. นายสวสัด์ิ โสประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38413. นายอนุพงษแ ปริบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑
38414. นายเทวา โฮงคําอุตยแ รร.โคกสงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38415. นายนพรัตนแ ศรีจํานงคแ รร.เจียรวนนทแอุทศิ ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38416. นายนิตยแ ขาวดา รร.ชุมชนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38417. นางจารุณี ธญัญะอุดม รร.ชุมชนหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38418. นางนันทวนั คําตุน รร.ชุมชนหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38419. นางสาวพรทพิยแ มีดี รร.ชุมชนหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38420. นางสาววนิดา โสมาศรี รร.ชุมชนหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38421. นายมนูญ มหาสิงหแ รร.ชุมชนหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38422. นายสุวจิักขณแ ชัยมงคล รร.ชุมชนหนองหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38423. นางอนุภา อินทรแจันทรแ รร.ไทยรัฐวทิยา ๔๙ (บานวงเวยีน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38424. นายมนูญศักด์ิ ศรีจันทะวงษแ รร.ไทยรัฐวทิยา ๔๙ (บานวงเวยีน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38425. นายสาโรจนแ เกื้อแกว รร.ไทยรัฐวทิยา ๔๙ (บานวงเวยีน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38426. นางจุฑามาศ พรหมลา รร.นาตาดสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
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38427. นางสมควร ดานะ รร.นาตาดสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38428. นายวมิานเมฆ สอนบวั รร.นาตาดสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38429. นายกรณแ ภทัรเมธาภกัดี รร.โนนสวางโสกนกไกนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38430. นายธนชาต คัมภแบญุยอ รร.บานกกซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38431. นายวเิศษ เสนามา รร.บานกกซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38432. นางกุลธดิา เกษทองมา รร.บานโคกแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38433. นางจําปี ศรีเชียงสา รร.บานโคกแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38434. นางอุไรวรรณ บวัระภา รร.บานโคกแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38435. นายเฉลิม เกษทองมา รร.บานโคกแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38436. นายสมยศ ศรีเชียงสา รร.บานโคกแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38437. นายสุริยน เกษทองมา รร.บานโคกแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38438. นางอัชรา จันทะอุมเมา รร.บานโคกหนองแหว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38439. นางบญุธรรม รามศิริ รร.บานโคกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38440. นางสุดาวลัยแ ศรีเสาวงคแ รร.บานโคกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38441. นายมนตแชัย ลีวงคแศักด์ิ รร.บานโคกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38442. นายธรีะศักด์ิ โสนะชัย รร.บานซําบาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38443. นายโสภณ แตงรอด รร.บานซําบุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38444. นายจันทรแลอย สุรภรีแ รร.บานซําบุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38445. นางกรรณิกา จรัสโภคธาํรง รร.บานดงนอยโคกหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38446. นายภมูิ พระรักษา รร.บานทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38447. นางกนกวรรณ พนัพมิพแ รร.บานทาชางคลองหนองอีเปี็ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38448. นางเกษร สีหา รร.บานทาชางคลองหนองอีเปี็ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38449. นางเพยีงใจ กรรณลา รร.บานทาชางคลองหนองอีเปี็ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38450. นางมณฑาทพิยแ ไกรศรีวรรธนะ รร.บานทาชางคลองหนองอีเปี็ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38451. นางมลระวี ปานทอง รร.บานทาชางคลองหนองอีเปี็ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38452. นางวนัวสิาขแ รากสี รร.บานทาชางคลองหนองอีเปี็ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38453. นายสฤษด์ิ สีหา รร.บานทาชางคลองหนองอีเปี็ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38454. สิบเอกมงคล ศรนวล รร.บานทาชางคลองหนองอีเปี็ย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38455. นายเฉลิมพงษแ ศรีบญุวงษแ รร.บานทุงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38456. นายอุทศิ สิงหแไธสง รร.บานทุงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38457. นางชลนิชา ศรีสวสัด์ิ รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38458. นางรัชนีกร จันทนิตยแ รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38459. นางวนัดี ตะคามจันทรแ รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38460. นางวรุิณ อุทธตรี รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38461. นางวลิาสินี อุทธตรี รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38462. นางศศิประภา คําภอูอน รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38463. นางศิริพนัธแ บํารุง รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
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38464. นางสาวพนมไพร สารวงษแ รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38465. นางสาววลัิย วรีฤทธิ์ รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38466. นางสุปใญญา ผาบสิมมา รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38467. นางอมร เชาวชิระนันทแ รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38468. นางอังคณา สุนาคํา รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38469. นายทวชิ วนัหากิจ รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38470. นายนิโรธ วรีฤทธิ์ รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38471. นายยุทธนา ศรีพทุธา รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38472. นายสําราญ สิงหแศิริ รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38473. นายสุพฒันแ กงภธูร รร.บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38474. นายสมทบ นามวงษแ รร.บานนาซําแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38475. นางพรพมิล กุศลชู รร.บานนาแปน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38476. นางรัตนา พนัสนิท รร.บานนาแปน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38477. นายยศ พนัสนิท รร.บานนาแปน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38478. นายภทัรวรรธนแ ธนาสันติดิสรณแ รร.บานนาแปน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38479. นายพรีะกุล ทรงคะรักษแ รร.บานนายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38480. นายสัมฤทธิ์ ทองลน รร.บานนายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38481. นางพชัรี โปรณะ รร.บานนาววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38482. นางสาวสุวรรณี เกษสาลี รร.บานนาอางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38483. นายเจษฎา แสนบุงคอ รร.บานนาอางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38484. นายภวูดล บํารุงสําราญ รร.บานนาอางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38485. นางสาวสมจิต บวัระภา รร.บานนาอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38486. นางวนัเพญ็ หาทอน รร.บานน้ําจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38487. นางศรีสะอาด อินทรง รร.บานน้ําจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38488. นายณรงคแ อินทรง รร.บานน้ําจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38489. นายอดุลยแ อินโยธา รร.บานน้ําจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38490. นายกิตติภณ ธารเจริญ รร.บานน้ําจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38491. นายภญิโญ ทองอิน รร.บานโนนปาุซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38492. นายสมบญุ แกวพภิพ รร.บานโนนภทูอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38493. นายเหรียญชัย กรรณลา รร.บานโนนภทูอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38494. นางญาณิศา ทองพลู รร.บานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38495. นางสาวรุงฤดี ศรแผลง ปลาส รร.บานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38496. นายวศิวฒันแ คัมภแบญุยอ รร.บานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38497. นายสนิท ไชยวนั รร.บานผาสามยอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38498. นางวรรณภา ไชยวนั รร.บานภปูาุไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38499. นางภสูมญาศแ สะใบ รร.บานไรศรีอุบล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38500. นางสาววลิาวลัยแ พรมพทุธา รร.บานไรศรีอุบล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
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38501. นายทรงกลด สิทธมิงคล รร.บานไรศรีอุบล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38502. นายสุรพล สะใบ รร.บานไรศรีอุบล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38503. นายธติิพชัรแ มาลา รร.บานไรศรีอุบล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38504. นางกอบทอง ยมสีดํา รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38505. นางกอบทอง มั่นพรหม รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38506. นางจิตลัดดา บญุผ้ึง รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38507. นางประเทอืง นินนานนทแ รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38508. นางเพญ็คํา เหลาศรีชัย รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38509. นางสุภาฑิกา จันทรแสม รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38510. นายจักรรินทรแ ศรีสุธรรม รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38511. นายโชคดี อุนคํา รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38512. นายทองยศ ยมสีดํา รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38513. นายทนิกร โคตะนนทแ รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38514. นายปฏนิันทแ พลซา รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38515. นายประสบการณแ นาถ้ําพลอย รร.บานวงักกเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38516. นางคําสุดา อาจหาญ รร.บานวงัแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38517. นางพชัราวไล มนตรี รร.บานวงัแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38518. นางพศิมัย นามวงศแ รร.บานวงัแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38519. นางไพรวรรณ ประจันตเสน รร.บานวงัแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38520. นางสุพรรนี พลซา รร.บานวงัแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38521. นางดวงใจ วชิาเคร่ือง รร.บานวงัไหโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38522. นางสาวกุสุมาลยแ เกษทองมา รร.บานวงัไหโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38523. นายแหลมทอง หามณี รร.บานวงัไหโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38524. นายโยธนิ ผุยขันธแ รร.บานแสนสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38525. นางมังคุธ โสมชาติ รร.บานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38526. นางบญุทอน ทวไีสยแ รร.บานหนองคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38527. นางพทัธกานตแ แสงคําภา รร.บานหนองคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38528. นางสาวชลธดิา ธาตุทาสี รร.บานหนองคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38529. นางสุมาลี เปๅนสุข รร.บานหนองคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38530. นางสาวรัตนาพร นวนมา รร.บานหนองตานา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38531. นางสาวอิศราภรณแ สิงหแเพยีง รร.บานหนองตานา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38532. นางสุปราณี บญุสาร รร.บานหนองตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38533. นางอุไรวรรณ สุรภรีแ รร.บานหนองตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38534. นางกรรณิการแ สิทธโิคตร รร.บานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38535. นางเปรมจิตร ยศสภา รร.บานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38536. นางราณี บตุรราช รร.บานหนองปาดฟาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38537. นายกนก บตุรราช รร.บานหนองปาดฟาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
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38538. นายวนิัย ไชยราช รร.บานหนองหมากแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38539. นางระนอง ทองเทยีม รร.บานหวยคะมะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38540. นางอรอุมา พรมเวยีง รร.บานหวยคะมะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38541. นางกิ่งแกว ตะนุมงคล รร.บานหวยสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38542. นางจุฑาทพิ วเิศษสม รร.บานหวยสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38543. นางเจษฎฐิจา ปราบมาก รร.บานหวยสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38544. นางเยาวลักษณแ โสมายัง รร.บานหวยสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38545. นางปรารถนา บบุผาดา รร.บานหวยสมใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38546. นายพเิศษ คําดี รร.บานเหมืองแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38547. นางไตรดา ดอกจันทรแ รร.บานอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38548. นางบงกช ภาจันทรแลา รร.บานอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38549. นางพลูสุข ศรีสวสัด์ิ รร.บานอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38550. นางเยาวลักษณแ ติยะบตุร รร.บานอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38551. นางสาวจุไรรัตนแ ศรีจันทวงศแ รร.บานอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38552. นางสุปราณี สมบติัทอง รร.บานอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38553. นายเจตวศิิษฎแ ซองผม รร.บานอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38554. นายทองปใน คํามา รร.บานอีเลิศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38555. นางสาวอาพชัรี แสงโสดา รร.บานเอราวณั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38556. นางจินตนา สิงหวไิลกุล รร.ภกูระดึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38557. นางเทวา เพง็หาพนัธแ รร.ภกูระดึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38558. นางไพจิตร สิงหแไธสง รร.ภกูระดึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38559. นางมยุรี บดุดาดวง รร.ภกูระดึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38560. นางรัชนี ทพิยแรักษแ รร.ภกูระดึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38561. นางวภิาพรรณ กิ่งมณี รร.ภกูระดึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38562. นางสัมพนัธแ ศรีเมือง รร.ภกูระดึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38563. นายชัยสิทธิ์ คําภู รร.ภกูระดึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38564. นางพมิพแพรรณ อรัญมิตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38565. นางสาวทศันียแ ฤทธมินตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38566. นางสุวดิา เนาวแแสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38567. นายสันทวี ศรีเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
38568. นางอภญิญา ผองจิตร โรงเรียนดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38569. นางพรรณนิภา ปใญญาศรี โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38570. นางวไิลวรรณ ถาวลัยแ โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38571. นางสาวยุวรี เชื้อกลางใหญ โรงเรียนบานแกงแลน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38572. นางยุพา พรมโคตรคา โรงเรียนบานโคกงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38573. นางอัจฉรา นนทะโคตร โรงเรียนบานโคกงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38574. นางวมิลมาลยแ สําลีออน โรงเรียนบานโคนผง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
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38575. นางสาวศิริรัตนแ สิงหแประเสริฐ โรงเรียนบานทุงน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38576. นางขวญัติมา พรหมจักร โรงเรียนบานนาเจียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38577. นางสุทธดิา วงัคีรี โรงเรียนบานนาเจียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38578. นางสุบนิ ทองยา โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38579. นางระเบยีบ เจริญชัยบวั โรงเรียนบานนาหมูมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38580. นายสนุก วงษแจันทรแ โรงเรียนบานนาหมูมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38581. นางสาวจุฑามาศ สนิท โรงเรียนบานนาแหว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38582. นางอรชร เศรษฐบปุผา โรงเรียนบานนาแหว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38583. นางวทิรรศนียแ สอนหลวย โรงเรียนบานน้ําพงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38584. นางจีรพรรณ บดุดีคํา โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38585. นางสาวนภาพร ศรีบญุ โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38586. นางอาภรณแ วงศแจันลา โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38587. นางสาวจริาภรณแ สามิตร โรงเรียนบานโปงุชี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38588. นางจันทรแเพญ็ อรรคสูรยแ โรงเรียนบานผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38589. นางลักขณา แซจัน โรงเรียนบานเย็นศิระบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38590. นางสายรุง สุขผล โรงเรียนบานรองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38591. นางสาวคลอง สิงหแสถิตยแ โรงเรียนบานรองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38592. นายวศิิษฏแพงศแ พรมมาวนั โรงเรียนบานรองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38593. นางธญัญลักษณแ วงษแคําจันทรแ โรงเรียนบานวงัยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38594. นางสาวนงคแรักษแ วงัคีรี โรงเรียนบานวงัยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38595. นางงามวรรณแ ทองปใ็น โรงเรียนบานวงัเวนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38596. นางนิตยา ศรีกุล โรงเรียนบานสานตมมิตรภาพที่ ๑๐๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38597. นายบญุทนั วงัพลิา โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38598. นางกฤษณา จันทศร โรงเรียนบานหวยปลาฝา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38599. นายรุงนิรัญ ทองปใ็น โรงเรียนบานหวยผักเนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38600. นายสมชาย โสประดิษฐแ โรงเรียนบานหวยไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38601. นางชลธชิารแ แสงโสดา โรงเรียนบานหวยมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38602. นางสมเจต พวงคํา โรงเรียนบานหวยมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38603. นายพนิิจ พวงคํา โรงเรียนบานหวยมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38604. นายสมพงษแ ศรีอภยั โรงเรียนบานหวยมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38605. นายสุวฒันแ แสงโสดา โรงเรียนบานหวยมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38606. นายสุวฒันแ อาจสมบาล โรงเรียนบานหวยลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38607. นางสาวจิรัชญา กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนิสอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38608. นางสาวยุภาวรรณ แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบานเหมืองแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38609. นายโกสินทรแ เศรษฐบปุผา โรงเรียนบานเหมืองแพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38610. นางจันทรแเพญ็ จันทะคุณ โรงเรียนเหลากอหก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38611. นางจารุวรรณ จันทะคุณ โรงเรียนเหลากอหก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
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38612. นางกรุณา ถึงนาค โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38613. นางกัลยา ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38614. นางขนิษฐา เพช็รรักษแ โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38615. นางจินตนา กองลาแซ โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38616. นางฉววีรรณ ศรีบตุตา โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38617. นางดวงทพิยแ สุวรรณโมลี โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38618. นางมาวณีิ จันทนพ โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38619. นางวาสนา นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38620. นางสาวภทัรา จิ่มอาสา โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38621. นางสาวลัดดาวัลยแ มาวมงคล โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38622. นางสาววไิลวรรณ เชื้อบญุมี โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38623. นางสุมาลา พุมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38624. นางอวยพร อํามะเหยีะ โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38625. นายสิทธพิล อุนแกว โรงเรียนอนุบาลดานซาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38626. นายประทาน หาดยาว สพป.ลย.๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38627. นางเพชรี ชัยมูล สพป.ลย.๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๓
38628. นางกัญนิกา วรรณทวี โรงเรียนขุนคําวิทยา (สํานกังานสลากกนิแบงสงเคราะหแ๖๗๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38629. นางลัดดาวลัยแ ศรีเมือง โรงเรียนขุนคําวิทยา (สํานกังานสลากกนิแบงสงเคราะหแ๖๗๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38630. นายสายทอง วรรณทวี โรงเรียนขุนคําวิทยา (สํานกังานสลากกนิแบงสงเคราะหแ๖๗๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38631. นายสมพร เพง็พนัธแ โรงเรียนขุมคําวิทยา(สํานกังานสลากกนิแบงสงเคราะหแ ๖๗๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38632. นางเยาวลักษณแ พฤกษา โรงเรียนจินดาวทิยาคาร๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38633. นายธนรัตนแ ชัยสด โรงเรียนจินดาวทิยาคาร๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38634. นายสนอง สายแกว โรงเรียนจินดาวทิยาคาร๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38635. นายสมัย คําเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38636. นายสํารอง เนาวบตุร โรงเรียนชุมชนหนองสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38637. นางสาวเทียมจันทรแ บญุคํ้า โรงเรียนตะดอบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38638. นางสุวจัจนียแ วงศแเจริญ โรงเรียนตะดอบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38639. นายนันทวนั ปใญญาคม โรงเรียนตะดอบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38640. นายสมนึก เจตินัย โรงเรียนตะดอบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38641. นายอภรัิกษแ อาษาบาล โรงเรียนตะดอบวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38642. วาที่รอยตรีรังสรรคแ กรึงไกร โรงเรียนนิคมสรางตนเองหวยคลา๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38643. นางนัทธรีา หอมจันทรา โรงเรียนนิคมสรางตนเองหวยคลา๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38644. นางวไิลวรรณ วงัสันตแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองหวยคลา๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38645. นางแสงเดือน โสตะวงศแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองหวยคลา๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38646. นางศรีสุดา สุราวธุ โรงเรียนบานกระแชง(คุรุราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38647. นายประจวบ เสนาะ โรงเรียนบานกระแชง(คุรุราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38648. นายทองใจ ทพิยแรักษา โรงเรียนบานกระถุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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38649. นางกันยารัตนแ ภมูิภกัดี โรงเรียนบานกระหวนัโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38650. นางนงคแเยาวแ พพิฒันแกุล โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38651. นางรานี กานกิ่ง โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38652. นายฉลอง บวัประคอง โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38653. นางวลัลภา จิตรประเสริฐ โรงเรียนบานกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38654. นางเบญจมาภรณแ ตุมบญุ โรงเรียนบานกอกหวันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38655. นางธนัทกัญญแ มีชัยธนกิตต์ิ โรงเรียนบานกะเอิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38656. นางพชัรวดี ทองปใญญา โรงเรียนบานกะเอิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38657. นางสรัญพร เภาวนะ โรงเรียนบานกะเอิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38658. นางลดาภรณแ โพยนอก โรงเรียนบานกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38659. นายสมบรูณแ วงสวสัด์ิ โรงเรียนบานกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38660. นางอภญิญา สุขตะ โรงเรียนบานกุดโงง(ศิริราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38661. นางกันยา คําเพราะ โรงเรียนบานกุดโงง(สิริราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38662. นางสาวนิตยาภรณแ สีลวานิช โรงเรียนบานกุดโงง(สิริราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38663. นางดรุณี พลทม โรงเรียนบานกดุเมืองฮาม(ศิริราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38664. นางทศพร มั่นจิตร โรงเรียนบานกดุเมืองฮาม(ศิริราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38665. นางสุเพญ็ ทองอินทรแ โรงเรียนบานกดุเมืองฮาม(ศิริราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38666. นางศุภมาส ศรีขาว โรงเรียนบานเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38667. นายรังสรรคแ บญุยืด โรงเรียนบานเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38668. นางอุมาพร พรหมบตุร โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38669. นายไพชยนตแ แกวพวง โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38670. นายประเสริฐ ปใดถา โรงเรียนบานขนวนจานสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38671. นายสุวชิญาณ พงษแเกษ โรงเรียนบานขนวนจานสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38672. นางสุนันทา เวยีงจันทรแ โรงเรียนบานขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38673. นายณพฒันแ วงศแวชิรนุกูล โรงเรียนบานขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38674. นางปราณี วงศแเจริญ โรงเรียนบานขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38675. นางเคลือบคํา สามสี โรงเรียนบานคลอมิตรภาพที่๒๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38676. นางปใญญาพร สามสี โรงเรียนบานคลอมิตรภาพที่๒๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38677. นางสุวรรณสาขา อุทยักรณแ โรงเรียนบานคลอมิตรภาพที่๒๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38678. นางจันทรแเพญ็ มณีวงษแ โรงเรียนบานคอนกาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38679. นางทองมณี ยาศรี โรงเรียนบานคอนกาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38680. นางสายสมร นันทะสาร โรงเรียนบานคอนกาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38681. นางนภสัวรรณ กองแกว โรงเรียนบานคอเมืองแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38682. นางสาวปารยแปณิดา ชาติมนตรี โรงเรียนบานคอเมืองแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38683. นางอรอนงคแ มณีวงษแ โรงเรียนบานคอเมืองแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38684. นางดอกแกว นามพรม โรงเรียนบานคําเนียม(คําเนียมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38685. นางสาวณัฐฐแธวาฐแ แสงเขียว โรงเรียนบานคําเนียม(คําเนียมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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38686. นายอํานาจ ทองสุ โรงเรียนบานคําเนียม(คําเนียมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38687. นายสมาน ละเลิศ โรงเรียนบานคําเนียม(คําเนียมวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38688. นางจันทนา ดวงคํา โรงเรียนบานคูซอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38689. นางสาวจินตนา โพนแกว โรงเรียนบานคูซอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38690. นางกชนันทแ สิมณี โรงเรียนบานคูบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38691. นางธดิาพรรณ แกวแดง โรงเรียนบานคูบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38692. นางยุภาพร วงษแจรรยาพร โรงเรียนบานคูบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38693. นางสาวพรีกานตแ ทบดาน โรงเรียนบานคูบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38694. นายชัชพงษแ คําเพราะ โรงเรียนบานคูบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38695. นายพงษแสิน แกวแดง โรงเรียนบานคูบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38696. นางชฎารัตนแ ขวญัออน โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38697. นางสมปอง โชติบตุร โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38698. นายเมฆินทรแ ดลปใดชา โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38699. นางสาวปรีชญา สิทธพิร โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38700. นางจันทรา สอนหอม โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38701. นางไพจิตร สิมสิงหแ โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38702. นายนเรศ ผิวจันทรแ โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38703. นางธมกร เดชะธวุานันทแ โรงเรียนบานจานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38704. นางเหรียญทอง ประสาร โรงเรียนบานจานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38705. นางอุไร คงมิยา โรงเรียนบานจิกกะลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38706. นายภคิน ธรรมนูญ โรงเรียนบานจิกกะลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38707. นางพวงผกา คําเคร่ือง โรงเรียนบานเจาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38708. นางวนัเทยีน แกวดี โรงเรียนบานเจาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38709. นายสมบติั เหลาพงศแไพศาล โรงเรียนบานเจาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38710. นางพรพนม วงศแเจริญ โรงเรียนบานเจี่ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38711. นายวรีะชัย อนุสินธแ โรงเรียนบานเจี่ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38712. นายธนวฒันแ มะนู โรงเรียนบานซําโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38713. นายบญุธรรม รัตนธรีวนัทแ โรงเรียนบานซําโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38714. นางพทัธนันทแ วรโพด โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38715. นางประยูร สารพล โรงเรียนบานดวนใหญ(ลีราษฎรแวฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38716. นางสุวณี ไกรยา โรงเรียนบานดวนใหญ(ลีราษฎรแวฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38717. นายนิยม บรรลังกแ โรงเรียนบานดวนใหญ(ลีราษฎรแวฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38718. นางสุพชิฌายแ นิยม โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38719. นางขนิษฐา บญุตระการ โรงเรียนบานดอนส้ัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38720. นางฉววีรรณ ทาปทา โรงเรียนบานดินดําเหลาเสนไต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38721. นางนิธติา เติมจิตร โรงเรียนบานดินดําเหลาเสนไต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38722. นางพรสวรรคแ มนตรี โรงเรียนบานดินดําเหลาเสนไต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑



1048

38723. นางไพบลูยแ คนขยัน โรงเรียนบานดินดําเหลาเสนไต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38724. นางสาววรวลัญชแ สิงหแวงศแ โรงเรียนบานดินดําเหลาเสนไต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38725. นางสาวอุไร ขวญัรักษแ โรงเรียนบานดินดําเหลาเสนไต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38726. นางบญุเสริม พนัรอบ โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38727. นายชัยณรงคแ อดทน โรงเรียนบานดูนสิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38728. นางจินตนา นันทา โรงเรียนบานดูนสิม(อสพป๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38729. นางพรพรรณ สิทธสิมบรูณแ โรงเรียนบานดูนสิม(อสพป๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38730. นายสุริยพงศแ นันทา โรงเรียนบานดูนสิม(อสพป๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38731. นางคําหลา พรหมโลก โรงเรียนบานแดงเหลายอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38732. นางหนูพนิ คําหลา โรงเรียนบานแดงเหลายอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38733. นางกัลยาณี รุญเจริญ โรงเรียนบานตําแยหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38734. นางทศันียแ ปราบวงษา โรงเรียนบานตําแยหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38735. นางสาวกาญจนภคั ชูแกว โรงเรียนบานตําแยหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38736. นางสุภาภรณแ ทองสุข โรงเรียนบานตําแยหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38737. นายสะอาด พรหมศักด์ิ โรงเรียนบานตีกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38738. นางทศันพร สีหาภาค โรงเรียนบานทาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38739. นายธรีวฒันแ ประมาพนัธแ โรงเรียนบานทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38740. นายประจิตร สวสัดิกุล โรงเรียนบานทุงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38741. นายชัยศรี พมิพแสิงหแ โรงเรียนบานทุงมั่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38742. นายนิพนธแ วราพฒุ โรงเรียนบานทุงมั่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38743. นางณัฐรียวรรณ ศรียะลา โรงเรียนบานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38744. นางฉววีรรณ ศรีภกัดี โรงเรียนบานทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38745. นายมนูญ ทองเทพ โรงเรียนบานเทอเลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38746. นางรัชนี ทมุวงษแ โรงเรียนบานเทนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38747. นางบญุลือ ชิณวงษแ โรงเรียนบานแทงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38748. นายประสิทธิ์ ศรีเมือง โรงเรียนบานแทงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38749. นายมนตแภทัร จันครา โรงเรียนบานแทงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38750. นายประดิษฐ ภลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานไทยบวกแตบวกเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38751. นายคูณ พรรณา โรงเรียนบานธาตุ(สหพฒันานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38752. นายประยูร ศรีหะวงคแ โรงเรียนบานธาตุ(สหพฒันานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38753. นายชาลี ดรุณศรี โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38754. นางกฤติมา ศรวชิัย โรงเรียนบานน้ําเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38755. นางจุฑามาศ บญุรินทรแ โรงเรียนบานน้ําเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38756. นางมลินี เสาเวยีง โรงเรียนบานน้ําเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38757. นางสาวสุมาลี บญุรินทรแ โรงเรียนบานน้ําเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38758. สิบเอกหญงิอบุลรัฐ บวักลาง โรงเรียนบานน้ําเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38759. นางประมวล ธรรมวเิศษ โรงเรียนบานน้ําคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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38760. นายนิพนธแ ดวงมาลา โรงเรียนบานน้ําคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38761. นางณิชชา สกิจฤทธิบ์ญุมา โรงเรียนบานโนน(รัฐประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38762. นางธรีาภรณแ คําสิงหแหา โรงเรียนบานโนน(รัฐประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38763. นางจิราภรณแ มูลเมืองแสน โรงเรียนบานโนนแกด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38764. นางนพวลัยแ ปใญญาคม โรงเรียนบานโนนแกด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38765. นายอดิศักด์ิ อิศรมงคลรักษแ โรงเรียนบานโนนแกด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38766. นางสุกัญญา ศรีไชย โรงเรียนบานโนนคูณ  (อําเภอโนนคูณ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38767. นางสุดประสงคแ ใจเที่ยง โรงเรียนบานโนนคูณ  (อําเภอโนนคูณ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38768. นางชื่นจิตร คงรุงเรือง โรงเรียนบานโนนคูณ  (อําเภอยางชุมนอย) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38769. นางสาวตฏยิา แกวภกัดี โรงเรียนบานโนนคูณ  (อําเภอยางชุมนอย) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38770. นางจริยาวราวรรณ พลยศ โรงเรียนบานโนนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38771. นางเนตรนภา วงศแบาตร โรงเรียนบานโนนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38772. นางรุงรวนิ เทยีมกัน โรงเรียนบานโนนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38773. นางสงศรี นาถมทอง โรงเรียนบานโนนต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38774. นางดารุณี บรุาเลข โรงเรียนบานโนนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38775. นางปณุณดา สอนเจริญ โรงเรียนบานโนนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38776. นางวราพร ชัยพงษแ โรงเรียนบานโนนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38777. นางจริยา เลิศรัตนดํารงกุล โรงเรียนบานโนนเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38778. นายประวทิยแ มิ่งขวญั โรงเรียนบานโนนเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38779. นายอนุศักด์ิ พนัธแงาม โรงเรียนบานโนนเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38780. นายสุพรรณ ลีราช โรงเรียนบานโนนแย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38781. วาที่รอยตรีประยงคแ วราพฒุ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38782. นางวาสนา ภกัดี โรงเรียนบานโนนสะอาดอีตู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38783. นางนุศราภรณแ นนทศิลา โรงเรียนบานโนนสัง(โนนสังวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38784. นางสกนธแ วงศแซา โรงเรียนบานโนนสัง(โนนสังวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38785. นางเสนาะจิต สุราวธุ โรงเรียนบานโนนสัง(โนนสังวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38786. นางดวงจันทรแ ประถมปใทมะ โรงเรียนบานโนนอีปใงโพนววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38787. นางสังวาลยแ แสงใส โรงเรียนบานโนนอีปใงโพนววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38788. นายวเิศษ ไชยอุดม โรงเรียนบานโนนอีปใงโพนววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38789. นางสวรรคแ ประจํา โรงเรียนบานบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38790. นางผุสดี ทองทวี โรงเรียนบานบรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38791. นางลําดวน คงขุนทด โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38792. นางสาวจันทรแศร อรุณโรจนแ โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38793. นายจําเริญ พะวงษแ โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38794. นายทวศัีกด์ิ ศรีโคตร โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38795. นายธราวทิยแ โพธิโ์สภา โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38796. นายสมศักด์ิ คงขุนทด โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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38797. นายไพบลูยแ ประสมพนัธแ โรงเรียนบานปาุไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38798. นางรัชนี ทองใส โรงเรียนบานเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38799. นายศานิต คําวงศแ โรงเรียนบานเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38800. นางสาวจรรยา บตุรวงศแ โรงเรียนบานเปอืยประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38801. นางสาวจันทมิา ธนวาที โรงเรียนบานเปอืยประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38802. นางสุวมิล ศรีวรรณ โรงเรียนบานเปอืยประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38803. นายสมพงษแ เหลาเจริญ โรงเรียนบานเปอืยประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38804. นายวรัญโู ทวศีรี โรงเรียนบานเปอืยประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38805. นางสาวนิภาภรณแ ชัยชาญ โรงเรียนบานผักขยาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38806. นางไพมณี พละศักด์ิ โรงเรียนบานผักบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38807. นางวารุณี พรหมดี โรงเรียนบานผักบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38808. นางสาวจงกลมาศ สมโสภา โรงเรียนบานผักบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38809. นายพรีะพงษแ จําลองพนัธแ โรงเรียนบานผักบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38810. นางสุนันทา บาอินทรแ โรงเรียนบานผักแพว(คุรุราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38811. นางสุนันทา ผิวดี โรงเรียนบานผักแพว(คุรุราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38812. นายคมสันตแ กาญจนลาภ โรงเรียนบานผักแพว(คุรุราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38813. นายอุดม ชินสอน โรงเรียนบานผักแพว(คุรุราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38814. นางสุจิตรแ เชื้อทอง โรงเรียนบานผ้ึง(มธลีุหแประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38815. นายไกรษร ปใกโคทะกัง โรงเรียนบานผ้ึง(มธลีุหแประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38816. นายถวลัยแ ถนัดทาง โรงเรียนบานผ้ึง(มธลีุหแประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38817. นายนิพนธแ เงาศรี โรงเรียนบานผ้ึง(มธลีุหแประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38818. นายธรีะวฒันแ ทองใส โรงเรียนบานผ้ึง(มธลีุหแประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38819. นางสาวดาราวรรณ สายเสน โรงเรียนบานพะแนงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38820. นางสาวธนพร พนัธแแกว โรงเรียนบานพะแนงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38821. นายเดชา เตชะนัง โรงเรียนบานพนัลํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38822. นายบรรจง พงษแอุดม โรงเรียนบานพนัลํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38823. นางดารุณี ทองนาค โรงเรียนบานโพธิ์(โพธิท์องวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38824. นางพชัรี พชิัย โรงเรียนบานโพธิ์(โพธิท์องวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38825. นางเพญ็ศิริ พชิัย โรงเรียนบานโพธิ์(โพธิท์องวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38826. นางมะลิ ปใดถา โรงเรียนบานโพธิโ์นนจานอีลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38827. นางเมตตา เที่ยงธรรม โรงเรียนบานโพธิโ์นนจานอีลอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38828. นางวไิล ภพูวก โรงเรียนบานโพธิลั์งกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38829. นายระวี เจริญสุข โรงเรียนบานโพธิลั์งกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38830. นางอัจจนา หมัดแมน โรงเรียนบานโพธิศ์รี(คุรุราษฎรแอินทรสุภผล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38831. นายกัมปนาท สุขสงวน โรงเรียนบานโพธิศ์รี(คุรุราษฎรแอินทรสุภผล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38832. นางพไิล เจริญชัย โรงเรียนบานโพนขา(วนิิตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38833. นางสาวพชร เกื้อกูล โรงเรียนบานโพนขา(วนิิตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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38834. นายวกิรม ยิ่งใหญ โรงเรียนบานโพนขา(วนิิตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38835. นายคมกริช บญุชาลี โรงเรียนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38836. นางสาวสุกัญญา คําศรี โรงเรียนบานโพนดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38837. นางอมรรัตนแ ศิริโชติ โรงเรียนบานโพนดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38838. นางวมิล รุจิรักษแ โรงเรียนบานโพนทรายโนนเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38839. นางศิริสุดา มีชัย โรงเรียนบานโพนทรายโนนเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38840. นายวฒิุชัย พนัธนาม โรงเรียนบานโพนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38841. นายเสนียแ อภริมยานนทแ โรงเรียนบานโพนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38842. นางสาวพศิมัย ไชยขันตรี โรงเรียนบานมวงเปเหมือดแอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38843. นางวนัทนา แพงสวสัด์ิ โรงเรียนบานมะกรูด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38844. นายชูสิทธิ์ จิตรโชติ โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38845. นางบษุบา ดวนใหญ โรงเรียนบานยางกุดนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38846. นางบนัชิน ดวงโพนทนั โรงเรียนบานยางชุมใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38847. นายไพฑูรยแ นามวงษแ โรงเรียนบานยางชุมใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38848. นายสมคิด บญุสถิตยแ โรงเรียนบานยางชุมใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38849. นางบชุยา คําอุดม โรงเรียนบานยางนอยตองปดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38850. นางสาวสมหทยั ชางแกว โรงเรียนบานยางนอยตองปดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38851. นายธวชัชัย ศรวชิัย โรงเรียนบานยางนอยตองปดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38852. นายวรีะ ศิริดํา โรงเรียนบานยางนอยตองปดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38853. นายพบิลู ประกอบศรี โรงเรียนบานยางนอยสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38854. นางสาวจุฑาลักษณแ ศรีสมาน โรงเรียนบานรองสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38855. นายบญุทนั ภบูาล โรงเรียนบานรองสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38856. นางชุติกาญจนแ ชิดชม โรงเรียนบานละทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38857. นายประวทิยแ ทองลือ โรงเรียนบานละทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38858. นายไพบลูยแ พละศักด์ิ โรงเรียนบานละทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38859. นางรัตนาภรณแ ศิรินัย โรงเรียนบานละเอาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38860. นางราตรี สุทธาบญุ โรงเรียนบานละเอาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38861. นางสาวกนกวรรณ แพงสภา โรงเรียนบานละเอาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38862. นางอุไรวรรณ ดาวเรือง โรงเรียนบานละเอาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38863. นายนพดล ดาวเรือง โรงเรียนบานละเอาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38864. นางสาวพยตัติกา หวยจันทรแ โรงเรียนบานละเอาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38865. นางนลินรัตนแ เกษร โรงเรียนบานลิงไอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38866. นางบญุราศรี ชิณวงษแ โรงเรียนบานล้ินฟาู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38867. นายณัฏฐวฒันแ ชิณวงษแ โรงเรียนบานล้ินฟาู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38868. นายเวยีงศรี แกวพวง โรงเรียนบานล้ินฟาู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38869. นางสาวพรรนิพา แกวพวง โรงเรียนบานลือชัยโนนศรีไคลรองน้ําคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38870. นายพลู วงศแษา โรงเรียนบานลือชัยโนนศรีไคลรองน้ําคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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38871. นายสมสมัย นาราษฎรแ โรงเรียนบานลือชัยโนนศรีไคลรองน้ําคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38872. นางศรีประภา สุภาพ โรงเรียนบานลุมพกุคูวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38873. นางวบิลูวรรณ พนัธุแดี โรงเรียนบานเวาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38874. นางณาตยา คํากิ่ง โรงเรียนบานเวาะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38875. นางมะยุรา พนัธแวไิล โรงเรียนบานเวาะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38876. นางสาวยมมณา บญุมา โรงเรียนบานเวาะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38877. นางสาวพนูสุข ศรีภาคแ โรงเรียนบานแวงโนนเปอืยหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38878. นางนิสาร พานิช โรงเรียนบานสรางบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38879. นายทวสิีทธิ์ ทลูภริมยแ โรงเรียนบานสรางบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38880. นางผองศรี นาจําปา โรงเรียนบานสรางสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38881. นายนาวนิทแ ดวนใหญ โรงเรียนบานสรางสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38882. นางสุพรีแ โสมา โรงเรียนบานสวนกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38883. นางวารินทรแ บญุสาลี โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38884. นางสาวเกศินี นามวสัิย โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38885. นางสุนทรี สีหะวงษแ โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38886. นายอัมพร ทองงอก โรงเรียนบานสะพงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38887. นายทองคํา จิตสุภาพ โรงเรียนบานสะพงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38888. นางอภยั ทรการ โรงเรียนบานสะมัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38889. นางนารี จันทรแออน โรงเรียนบานสีถาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38890. นางวไิลรัตนแ ทองงาม โรงเรียนบานเสมอใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38891. นางนวลตาล ทดัเทยีม โรงเรียนบานแสงใหญ(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38892. นายเดชะ ทดัเทยีม โรงเรียนบานแสงใหญ(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38893. นายพชัรินทรแ ธานี โรงเรียนบานแสงใหญ(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38894. นางปราณี พทิกัษา โรงเรียนบานหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38895. นางพชรพร ตายูเคน โรงเรียนบานหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38896. นางมะลัย นาจําปา โรงเรียนบานหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38897. นายอํานาจ ศรีจําปา โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38898. นางดรุณี บางใบ โรงเรียนบานหนองกันจอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38899. นายทวศัีกด์ิ งามแสง โรงเรียนบานหนองกันจอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38900. นายทศพร ลัทธมินตแ โรงเรียนบานหนองกันจอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38901. นายภวตั อนุวรรณแ โรงเรียนบานหนองกี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38902. นางนิภา แกนอาสา โรงเรียนบานหนองกุงสนามชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38903. นางกาญจนา พวงสันเทยีะ โรงเรียนบานหนองแกวสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38904. นางสาคร มุทธเสน โรงเรียนบานหนองแกวสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38905. นางสุดสงวน เอราวรรณ โรงเรียนบานหนองแกวสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38906. นางหริรัตนแ ใจสูงเนิน โรงเรียนบานหนองเข็งเหลาแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38907. นายประเวศ นนทวงษแ โรงเรียนบานหนองเข็งเหลาแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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38908. นายพรหมทพิยแ ทองแท โรงเรียนบานหนองแขหนองหวาปาุสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38909. นางกรรณิการแ ไชยชนะ โรงเรียนบานหนองครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38910. นางนิ่มนภา ตระกาลจันทรแ โรงเรียนบานหนองครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38911. นางลําภู สะอาด โรงเรียนบานหนองครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38912. นายอุดม แสงอรุณ โรงเรียนบานหนองครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38913. นางศิยาภสัรแ ทองพนม โรงเรียนบานหนองคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38914. นางบานเย็น ถึงไชย โรงเรียนบานหนองคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38915. นางวภิาดา บญุปลูก โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38916. นางบณุยดา ศรีบญุเรือง โรงเรียนบานหนองคูโนนแกวหนองอียา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38917. นางสาวศศิรแธา จันทะคัด โรงเรียนบานหนองคูโนนแกวหนองอียา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38918. นางสุวรรณศรี ธรรมแสง โรงเรียนบานหนองคูโนนแกวหนองอียา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38919. นายประชัญ ชายหนิ โรงเรียนบานหนองคูโนนแกวหนองอียา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38920. นางทสพร ทองแท โรงเรียนบานหนองแคน(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38921. นางอารียแ สังขแแกว โรงเรียนบานหนองแคน(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38922. นางอรวรรณ ศรีลาชัย โรงเรียนบานหนองแคนหนองเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38923. นางสมจิตตแ นะที โรงเรียนบานหนองจิกเหลาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38924. นายจําเริญ แนวมั่น โรงเรียนบานหนองจิกเหลาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38925. นายสุทธวิฒันแ มัศยามาศ โรงเรียนบานหนองจิกเหลาเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38926. นางอรทยั สุราวธุ โรงเรียนบานหนองดุมหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38927. นายสงคราม คงบํารุง โรงเรียนบานหนองตาเชียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38928. นายสําเริง สิมณี โรงเรียนบานหนองถม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38929. นางพลิาวลัยแ เมืองจันทรแ โรงเรียนบานหนองนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38930. นางอรจันทรแ ปานปิๆน โรงเรียนบานหนองนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38931. นายคงฤทธิเ์ดชชแ เมืองจันทรแ โรงเรียนบานหนองนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38932. นางสัญลักษณแ สาธกุาร โรงเรียนบานหนองน้ําเตาโนนสวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38933. นางบษุบา วสยางกูร โรงเรียนบานหนองโนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38934. นางสมพนู นามภงูา โรงเรียนบานหนองโนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38935. นางสาวพสิมัย โคตรพนัธแ โรงเรียนบานหนองโนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38936. นางรัชนี สุขสวสัด์ิ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38937. นางอุไรวรรณ แซจึง โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38938. นางพรทพิยแ สุวรรณสุข โรงเรียนบานหนองบวัไชยวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38939. นายนาวนิ ราชบญุคุณ โรงเรียนบานหนองบวัไชยวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38940. นายเจริญ บญุรินทรแ โรงเรียนบานหนองบาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38941. นางจิราพรรณ ชมจันทรแ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38942. นางกลมศรี แสงขาว โรงเรียนบานหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38943. นางคําหยาด เจริญศรี โรงเรียนบานหนองมวงหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38944. นางจันทรา ยืนยั่ง โรงเรียนบานหนองมะแซว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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38945. นางสกุลรัตนแ ทองแพรว โรงเรียนบานหนองมะแซว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38946. นางสุรินทรแ ศรีชัย โรงเรียนบานหนองมะแซว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38947. นางรินฤดี ศรีคราม โรงเรียนบานหนองรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38948. นางวงเดือน คําแกว โรงเรียนบานหนองรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38949. นางพรทพิา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานหนองแลงระไง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38950. นางสุกัญญา หลักบญุ โรงเรียนบานหนองแลงระไง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38951. นางสุติมา นวลศิริ โรงเรียนบานหนองแวง (อําเภอน้ําเกล้ียง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38952. นายทวี เหลียวสูง โรงเรียนบานหนองแวง (อําเภอน้ําเกล้ียง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38953. นายสุนทราพร เอโถ โรงเรียนบานหนองแวง (อําเภอน้ําเกล้ียง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38954. นางสาววงตะวนั บญุเยี่ยม โรงเรียนบานหนองแวง (อําเภอโนนคูณ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38955. นายนิรัตนแ ศรีพนัธแ โรงเรียนบานหนองแวง (อําเภอโนนคูณ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38956. นายสมหมาย พมิพแไชย โรงเรียนบานหนองแวง (อําเภอโนนคูณ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38957. นางจินตนา เข็มทอง โรงเรียนบานหนองแวงโพนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38958. นางนันทวิา บวัภา โรงเรียนบานหนองแวงโพนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38959. นางพทุธชาติ ชาตาดี โรงเรียนบานหนองแวงโพนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38960. นางราตรี โวสุนทรยุทธ โรงเรียนบานหนองแวงโพนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38961. นางอภญิญา ขอยันกลาง โรงเรียนบานหนองแวงโพนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38962. นางอํานวยพร เถาวแคูณ โรงเรียนบานหนองแวงโพนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38963. นายบญุสง เสาศิริ โรงเรียนบานหนองแวงโพนเขวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38964. นางอรนิดา สีหาบตุร โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38965. นางสาวเยาวภา จันทรแประทกัษแ โรงเรียนบานหนองสวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38966. นายสุครีพ โคตรพนัธแ โรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38967. นางทพิวรรณ พงษแจันโอ โรงเรียนบานหนองสามขาดอนแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38968. นางฐิติชญา สาลีพวง โรงเรียนบานหนองหญาปลอง(สํานกัสลากกนิแบงสงเคราะหแ๖๐) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38969. นางอรพนิธแ บวัลา โรงเรียนบานหนองหญาปลอง(สํานกัสลากกนิแบงสงเคราะหแ๖๐) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38970. นางกนกอร สารีบตุร โรงเรียนบานหนองหวาทบัทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38971. นายวนัชัย ปราบวงษา โรงเรียนบานหนองหวาทบัทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38972. นายอดิศร กรายทอง โรงเรียนบานหนองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38973. นายบพติร บญุเฉลียว โรงเรียนบานหนองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38974. นายทวนทอง พงษแจันโอ โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38975. นายบญุธรรม โคดม โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38976. นางโชติกา อุนจิตร โรงเรียนบานหนองอีกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38977. นายสมบติั สาทอง โรงเรียนบานหมากเขียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38978. นางบญุเล้ียง สนิท โรงเรียนบานหอยสะเดาพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38979. นางวนัเพญ็ เก็จโกวทิ โรงเรียนบานหวัววัหนองนารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38980. นายรําพนู วะศรี โรงเรียนบานหวัววัหนองนารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38981. นางวนิดา เบาทอง โรงเรียนบานเหมาหนองเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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38982. นายวษิณุ ไชยปใญญา โรงเรียนบานอิปาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38983. นางดาวรุง โสภา โรงเรียนบานเอกสรางเรือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38984. นายสมสุข สายเพชร โรงเรียนบานเอกสรางเรือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38985. นางสาวสมคิด คําเนตร โรงเรียนบานฮองขาดหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38986. นายอภชิัย บรุกรณแ โรงเรียนบานฮองขาดหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38987. นายวจิัย เจือจันทรแ โรงเรียนบานฮองแขดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38988. นางวรัญญา พมิพแเสนา โรงเรียนโพนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38989. นางปริศนา พลงาม โรงเรียนมหาราช๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38990. นายทวี อรุณโรจนแ โรงเรียนมหาราช๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38991. นางสาวกิตติยา พนัธแวไิล โรงเรียนมารดาทรงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38992. นางสาวนงลักษณแ พนัธแวไิล โรงเรียนมารดาทรงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38993. นางสาวอมรศรี บวัคํา โรงเรียนมารดาทรงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38994. นายเชิดศักด์ิ โสดา โรงเรียนมารดาทรงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38995. นางจริยา ประเสริฐศรี โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38996. นางชญาภา โพธมิาศ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38997. นางชื่นชม จันทะแสง โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38998. นางทองสุข เปงุทอง โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

38999. นางปภาดา ชางทํา โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39000. นางเพญ็ศรี ศรบญุทอง โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39001. นางสาวกมลชนก กิตติธนวรรณ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39002. นางสาวเพญ็พร มีศรี โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39003. นางสาวรําพรรณ อายุวงศแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39004. นางสาวรุจิรา สวางกาญจนไพลิน โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39005. นางสาววาสนา สมจันทรแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39006. นางสาวสมหวงั ปใญญาเพยีร โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39007. นางสุวรรณรา วองไว โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39008. นายกรเดชนแ เงาสวรรคแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39009. นายประสูตรแ แกวประสิทธิ์ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39010. นายพรพจนแ สวางวงศแ โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39011. นายสุนันทแ พลัิย โรงเรียนมารีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39012. นางกชพร แกวภกัดี โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39013. นางเทยีมจันทรแ กาทอง โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39014. นางนรินทร กรึงไกร โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39015. นางรววีรรณ เพชรผา โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39016. นางวลิาวลัยแ ประสมศรี โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39017. นางสาววยิะดา พมิพแสอน โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39018. นางสาวอัมพร จารุรัชกุล โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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39019. นางสุริยา พงษแประเสรฺฐวไิล โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39020. นายทยากร แกวภกัดี โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39021. นายประสพพร พาทยกุล โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39022. นายวชัรพล รันทม โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39023. นายสุริยา ใยโท โรงเรียนรวมสินวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39024. นางชนันทแกานตแ กิ่งสาร โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39025. นางชุติมา ชนะบตุร โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39026. นางฐิรญา เมืองจันทรแ โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39027. นางณัฏฐแชรินทรแ โสรัสพฒันวงศแศิริ โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39028. นางพรทพิยแ ดวงแกว โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39029. นางลภสักร ศิรยาวรกุล โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39030. นางวงเดือน พรมดี โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39031. นางศริญญา สายเสน โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39032. นางสาวจันทรจร โคตะนนทแ โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39033. นางสาวชิดชญา มหทัธนโฆษติ โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39034. นางสาวศุภัคนันทแ สะโสดา โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39035. นางสาวสาริศา จันดา โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39036. นางสุรณี พลิาสันตแ โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39037. นายศิรวทิยแ ซุยซวง โรงเรียนวดัมหาพทุธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39038. นางกษริา ไชยเนตร โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39039. นางดวงจิต หลักเพชร โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39040. นางนันทชิา แสงลับ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39041. นางพนอม สมหมาย โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39042. นางพรปวณีแ แสงลับ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39043. นางมะลิวรรณ สิริชาญวฒันา โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39044. นางวนัเพญ็ สุรนารถ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39045. นางวรัิลพชัร สารคุณ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39046. นางสุพรรณี หนองมวง โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39047. นางอําไพ แสงสกุล โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39048. นายทรงพล กะนารักษแ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39049. นายนิพนธแ แสงลับ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39050. นายสินถาวร วงศแใหญ โรงเรียนวดัหลวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39051. นางธนภรณแ สิมมา โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39052. นางธญัญากรณแ โนนกอง โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39053. นางนิตยา ไชยเนตร โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39054. นางประภสัสร สุริยเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39055. นางพรประภา รัชตะธนิตกุล โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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39056. นางสุจินดา รูปศรี โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39057. นายเกรียงไกร ไชยสัตยแ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39058. นายพรชัย สิมมา โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39059. นายพนูศักด์ิ บญุพอ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39060. นายศิริเกียรติ รูปศรี โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39061. นางดารารัตนแ พนัธุแเพง็ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนคอวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39062. นายพรชัย สุทธกิุล โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนคอวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39063. นางฉลวย มงคลแกว โรงเรียนอนุบาลพยุหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39064. นางทรีนัน สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลพยุหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39065. นางมณี ศรีคราม โรงเรียนอนุบาลพยุหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39066. นางสุวรียแ ชูสุข โรงเรียนอนุบาลพยุหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39067. นางกฤษณี โตมร โรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย(หนวยคุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39068. นางมะลิจันทรแ ปยิะพสุิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย(หนวยคุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39069. นางราศรี โชติขันธแ โรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย(หนวยคุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39070. นางวภิาวดี อังคะสี โรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย(หนวยคุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39071. นางศิริลักษณแ บษุบงกแ โรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย(หนวยคุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39072. นายสนอง สีหะวงษแ โรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย(หนวยคุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39073. นางนารี ศัพทานนทแ โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39074. นางนิตยา อิศรมงคลรักษแ โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39075. นางเบญ็จวรรณ โลนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39076. นางประสบศรี ไชยสังขแ โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39077. นางผองศรี เมธาภทัรกุล โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39078. นางรัตนา พมิพแโคตร โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39079. นางลักษมี วงชาลี โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39080. นางวนัเพญ็ วงษแนิล โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39081. นางสาวสวรส นนสกุล โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39082. นายบญุสง ชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลวดัพระโต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39083. นางกมลพร เหลืองรัตนวมิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39084. นางเขษมศรี จุลวรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39085. นางจันทราพร เสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39086. นางจิรวดี นาคทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39087. นางญานิน ไชยวงศแ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39088. นางดวงดาว ปอูงกัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39089. นางธญัพร สมหมาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39090. นางปภชัญา โลหแทวนชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39091. นางพรทพิยแ ศรีบรูณแ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39092. นางพชัรี บญุทน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
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39093. นางเพญ็ศิริ ศรีรส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39094. นางมณี โอชารส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39095. นางมัทธมณ สารสมัคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39096. นางมาลินี หาทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39097. นางวาสนา ภมูิวงศแ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39098. นางวลัิลยแดา วงคแผัดศแ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39099. นางศุภากร พลตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39100. นางสนอง สาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39101. นางสมยา ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39102. นางสาวนันทพร ศักด์ิเทวนิทรแ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39103. นางสาวพาณี พทิกัษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39104. นางสาวรุงทวิา บญุยอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39105. นางสิริภรณแ เพง็แจม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39106. นางอกนิษฐแ กรไกร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39107. นางอัจฉรา เบญ็เจิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39108. นางวชัรีรัตนแ สุทธวิารี โรงเรียนอนุบาลอําเภอน้ําเกล้ียง(เขิน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39109. นางสายทอง ไชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอําเภอน้ําเกล้ียง(เขิน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39110. นางสาวพินจณัฏฐแ บญุศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลอําเภอน้ําเกล้ียง(เขิน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39111. นางอาพรไพ ทองสุ โรงเรียนอนุบาลอําเภอน้ําเกล้ียง(เขิน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39112. นายศักดา สุทธวิารี โรงเรียนอนุบาลอําเภอน้ําเกล้ียง(เขิน) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39113. นายฤกษแชัย ทองคํา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

39114. นางสาวธนิษฐา แจมศรี โรงเรียนจินดาวทิยาคาร ๒ (บานหนองศาลา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39115. นางสาวปยิะมาศ ลีลา โรงเรียนจินดาวทิยาคาร ๒ (บานหนองศาลา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39116. นายถวลัยแ บญุราช โรงเรียนจินดาวทิยาคาร ๒ (บานหนองศาลา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39117. นางนารีนาถ สมพงษแ โรงเรียนชุมชนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39118. นางวารุณี พรหมคุณ โรงเรียนชุมชนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39119. นางสุภาพร พรหมทา โรงเรียนชุมชนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39120. นางอรนุช นนทแตา โรงเรียนชุมชนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39121. นายวรีะศักด์ิ บญุอุดม โรงเรียนบานกงพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39122. นางสุวภทัร เคร่ืองจันทรแ โรงเรียนบานกระเต็ล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39123. นายสกุล หมื่นสุข โรงเรียนบานกลวยกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39124. นางวลัลภา กะตะศิลา โรงเรียนบานกอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39125. นางอุบล ศรีสุระ โรงเรียนบานกานเหลือง(คุรุราษฎรแวฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39126. นายประภาษ สังขแทอง โรงเรียนบานกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39127. นางเกษมณี โคตรทารินทรแ โรงเรียนบานกุงขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39128. นางวรันธร ทองสุทธิ์ โรงเรียนบานกุงขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39129. วาที่รอยตรีบุญวิทยแ ไชยชวย โรงเรียนบานกุงขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
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39130. นางลัดดาวลัยแ สายทอง โรงเรียนบานเก็บงา(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39131. นายเทพ บตุราช โรงเรียนบานเก็บงา(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39132. นายสุขชัย สายทอง โรงเรียนบานเก็บงา(ประชารัฐพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39133. นางนฤมล สุตะพนัธแ โรงเรียนบานโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39134. นางรัตนา ธรรมบตุร โรงเรียนบานโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39135. นางสาคร กองแกว โรงเรียนบานโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39136. นางลักขณา กัณฑแหา โรงเรียนบานโกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39137. นายประจักษแ ศิลปรายะ โรงเรียนบานโกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39138. นางกาญจนา ใยแสง โรงเรียนบานขนวนสีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39139. นางบญุกอง นอยพรหม โรงเรียนบานขนวนสีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39140. นางทพิยแศุภา ออไธสง โรงเรียนบานขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39141. นางพรทรัพยแ ชื่นตา โรงเรียนบานขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39142. นางสาวปราณี นาครินทรแ โรงเรียนบานขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39143. นางเฉวยีง ศิริจันทรแ โรงเรียนบานแข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39144. นายยืนยง ทองตัน โรงเรียนบานแข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39145. นายสุทธเิกียรติ ศิริกุล โรงเรียนบานแข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39146. นายอุดร นางาม โรงเรียนบานแขมโพนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39147. นางทศัณียแ สมจิตร โรงเรียนบานคอกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39148. นายสุวทิยแ ไชยพฒันแ โรงเรียนบานคอกําแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39149. นางพสิมัย อักษรพมิพแ โรงเรียนบานคูสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39150. นายทวโีชค แพงภงูา โรงเรียนบานคูสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39151. นางสุภาวดี เกษกุล โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39152. นางอิศราวดี จันทะพนัธแ โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39153. นายอรุณศักด์ิ จันทโชติ โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39154. นายสุทธิ วนัดี โรงเรียนบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39155. นางวนัเพญ็ โลนะลุ โรงเรียนบานจังเอิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39156. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตยแธนกิจ โรงเรียนบานจังเอิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39157. นางมาลัย ผาคํา โรงเรียนบานจานแสนไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39158. นางสาวพชิชานันทแ เพง็แจม โรงเรียนบานจานแสนไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39159. นางชูศรี จําปา โรงเรียนบานโจดนาหอมเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39160. นางศศิธร นิยม โรงเรียนบานโจดนาหอมเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39161. นางไอลัดดา มูลลิสาร โรงเรียนบานโจดนาหอมเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39162. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบานโจดมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39163. นายชลธาร ศิริโสตรแ โรงเรียนบานโจดมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39164. นายสุพชิ แดงบญุเรือง โรงเรียนบานโจดมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39165. นางพศิมัย วรุิณพนัธแ โรงเรียนบานเชือก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39166. นางสาวไพรมณี นันทวงคแ โรงเรียนบานโซงเลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
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39167. นายทวศัีกด์ิ ราษี โรงเรียนบานโซงเลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39168. นางนันทยิา สายแกว โรงเรียนบานดอนไมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39169. นางสาคร ลาลี โรงเรียนบานดอนไมงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39170. นางสาววจิิตรา อายุยืน โรงเรียนบานดานนอกดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39171. นางสาวสุรชา ยศรุงเรือง โรงเรียนบานดานนอกดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39172. นางเสาวคนธแ พลูเอม โรงเรียนบานดานนอกดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39173. นายบญุมาก บญุศรี โรงเรียนบานดานนอกดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39174. นางจิรภญิญา พงษแภา โรงเรียนบานโดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39175. นางทองเพชร ทวธีนวาณิชยแ โรงเรียนบานโดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39176. นางธดิารัตนแ มีปดิ โรงเรียนบานตัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39177. นางรุจี ไชยปใญญา โรงเรียนบานตาโกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39178. นางสาวทิพวรรณ อินทะพนัธแ โรงเรียนบานตาโกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39179. นางสาววนันา ออนขาว โรงเรียนบานตาโกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39180. นางสุภารัตนแ บญุเฟืๆองฟู โรงเรียนบานตาโกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39181. นางสมพร ชัยวงศแ โรงเรียนบานตาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39182. นางยุบล ไชยหงษแ โรงเรียนบานแต(ประชาบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39183. นางสมพร กองมะเริง โรงเรียนบานแต(ประชาบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39184. นางปยินันทแ เพง็แจม โรงเรียนบานแต(ประชาบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39185. นางกุลธดิา จินดา โรงเรียนบานแตชะบา(อสพป.๓๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39186. นางรัตนา ทรายทวปี โรงเรียนบานแตชะบา(อสพป.๓๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39187. นางสุดากาญจนแ ไชยเกตุ โรงเรียนบานแตชะบา(อสพป.๓๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39188. นายทวิา ทรายทวปี โรงเรียนบานแตชะบา(อสพป.๓๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39189. นายประสิทธิ์ พวงอก โรงเรียนบานแตชะบา(อสพป.๓๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39190. นางปริศนา บญุศล โรงเรียนบานแตมะหล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39191. นางอรทยั เสาวยงคแ โรงเรียนบานแตมะหล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39192. นางญาภา อินแสวง โรงเรียนบานโตงโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39193. นายสุพษิยแ ไชยงาม โรงเรียนบานโตงโตน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39194. นางวาสนา นิยม โรงเรียนบานทาบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39195. นางกานตแชนก ปใญจววิฒันแ โรงเรียนบานโทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39196. นางสาวฐิติรัตนแ ดวงแสง โรงเรียนบานโทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39197. นายยรรยง รักษาวงศแ โรงเรียนบานโทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39198. นายวรีะศักด์ิ พวงคํา โรงเรียนบานโทะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39199. นางสาวยุภาพร เกตุสินรังสรรคแ โรงเรียนบานนาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39200. นางสาวอัญชุลี หลอดคํา โรงเรียนบานนาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39201. นายกิตติกร สอนคําเสน โรงเรียนบานนาทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39202. นางสมัย รักษาวงศแ โรงเรียนบานนานวนหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39203. นายเกษม ทองปราบ โรงเรียนบานนานวนหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
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39204. นางเบญจมาพร วงศแภกัดี โรงเรียนบานนาโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39205. นางสาวปนัดดา พวงอก โรงเรียนบานนาโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39206. นางประสิทธิ์ แหวนหลอ โรงเรียนบานน้ําออมนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39207. นายวาท ทรงอาจ โรงเรียนบานน้ําออมนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39208. นางหนูจง กลับสุข โรงเรียนบานโนนตุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39209. นางบวัสอน ดาแกว โรงเรียนบานโนนลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39210. นางวชัรี เหล็กดี โรงเรียนบานโนนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39211. นางอุทยัวรรณ บตุรแสน โรงเรียนบานบวัหุง(รัฐราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39212. นายนิยมชัย ไชยมณี โรงเรียนบานบวัหุง(รัฐราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39213. นายสุนียแ จําปี โรงเรียนบานบวัหุง(รัฐราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39214. นางสมานจิตร หมื่นสุข โรงเรียนบานบยุาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39215. นายสมพร สินงาม โรงเรียนบานบยุาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39216. นางอนัญชิตา สมศรี โรงเรียนบานปะโด฿ะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39217. นางสมพร สุวรรณพนัธแ โรงเรียนบานปะหละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39218. นายกิตติพจนแ อันทะชัย โรงเรียนบานปะหละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39219. นางสยุมพร ไชยมนตรี โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39220. นางอําไพพรรณ อาษาราช โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39221. นางทศันาพร สงวนบญุ โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39222. นางทองรัก สัมดี โรงเรียนบานเปอืยขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39223. นางสาววมิลณัฐ มุทกุันตแ โรงเรียนบานเปอืยขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39224. นางพบพร วงศแวรรณา โรงเรียนบานผ้ึง(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39225. นางอรดี บวัหุง โรงเรียนบานผ้ึง(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39226. นายพรพณา ผาสุข โรงเรียนบานผ้ึง(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39227. นางสาวอณุารัตนแ สอนศรี โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39228. นายสุดสงวน กันทะพนัธแ โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39229. นายเอกสิทธิ์ ใยทอน โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39230. นางลัดดาวลัยแ พรหมทา โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39231. นายทวี คําแสน โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39232. นายนพดล เมืองประทมุ โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39233. นายอนุรักษแ เพง็แจม โรงเรียนบานพงสิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39234. นางรัชนีกร สัมโย โรงเรียนบานพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39235. นายอนุชิต สิงหแเงิน โรงเรียนบานพลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39236. นางเทวารัตนแ จีรพฒันวรกุล โรงเรียนบานพะวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39237. นางสาวกาญจนา สมบติั โรงเรียนบานพะวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39238. นางสาวจุรีภรณแ ทพิยแพนัธแ โรงเรียนบานพะวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39239. นางสาวนภาภรณแ แกวอุดม โรงเรียนบานพะวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39240. นายปยิะ ไตรยงคแ โรงเรียนบานพะวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
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39241. นางสุปราณี สังขแทอง โรงเรียนบานไพรพะยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39242. นางฉันทนา จําปาสุข โรงเรียนบานฟาูผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39243. นางสนิท งามลวน โรงเรียนบานฟาูผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39244. นายสนอง แสงงาม โรงเรียนบานฟาูผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39245. นางนงคแนุช พมิพแศรี โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39246. นางเพญ็ประภา พรหมทา โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39247. นางมานฟาู ศาลานอย โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39248. นายสมยศ หลักบญุ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39249. นายมีศักด์ิ ประสิทธิ์ โรงเรียนบานมะฟใก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39250. นายวรีะศักด์ิ สีหบตุร โรงเรียนบานมะฟใก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39251. นายบรรจง จําปาพนัธแ โรงเรียนบานมะยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39252. นายสุทธโิรจนแ ไชยศรีษะ โรงเรียนบานมะยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39253. นางกาญจนา แรงรอบ โรงเรียนบานเมี่ยงแคนดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39254. นางวราภรณแ อรรคบตุร โรงเรียนบานเมี่ยงแคนดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39255. นายอัษฎาวธุ ชอยชด โรงเรียนบานเมี่ยงแคนดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39256. นายกานแกว พนัอินทรแ โรงเรียนบานเมืองเกาซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39257. นายสมยศ สมนึก โรงเรียนบานเมืองจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39258. นายอุทยั ทมุพฒันแ โรงเรียนบานเมืองจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39259. นายสันหบุญยงคแ ยอดกุล โรงเรียนบานเมืองจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39260. นางเยาวลักษณแ บญุชิต โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39261. นางสุนิดา ปยิะวงษแ โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39262. นางประยูร ลํายงหอม โรงเรียนบานสมปอุย(สมปอุยวทิยาเสริม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39263. นางสุวรรณ กองแกว โรงเรียนบานสมปอุย(สมปอุยวทิยาเสริม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39264. นายอารมยแ ดาวเรือง โรงเรียนบานสมปอุย(สมปอุยวทิยาเสริม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39265. นายประทวน บรรลังคแ โรงเรียนบานสระภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39266. นายปใญญา ทองยอย โรงเรียนบานสระภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39267. นายสุระชัย วรเลิศ โรงเรียนบานสระภู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39268. นางสุจิตรา อํานวย โรงเรียนบานสรางปีๆ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39269. นายชัยรัตนแ พศัดร โรงเรียนบานสรางปีๆ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39270. นางสาววราศิริ อินทวฒันแ โรงเรียนบานสรางเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39271. นางวรัชยา ประจํา โรงเรียนบานสรางเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39272. นางณัฐติยา สะเดา โรงเรียนบานสามขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39273. นางสมหมาย อุดม โรงเรียนบานสามขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39274. นางนวลละออ ตายูเคน โรงเรียนบานสําโรงนอยหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39275. นางประนอม ทนุมาก โรงเรียนบานสําโรงนอยหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39276. นางราตรี สุพมิพแ โรงเรียนบานเสียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39277. นางสาวพัชรินทรแ เกิดนอก โรงเรียนบานเสียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
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39278. นางสุดสงวน นามปใญญา โรงเรียนบานเสียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39279. นายทองใส อุดม โรงเรียนบานเสียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39280. นายสมศักด์ิ โกฎยิี่ โรงเรียนบานเสียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39281. นางจุฬารัตนแ แกวใสยแ โรงเรียนบานแสงเมืองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39282. นางสาวธนัวา สงเมือง โรงเรียนบานแสงเมืองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39283. นางพจนี ไชยมณี โรงเรียนบานหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39284. นายสกุล บญุประถัมภแ โรงเรียนบานหนองดุมหนองแคนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39285. นางสาวอุบลวรรณ หนองเหล็ก โรงเรียนบานหนองดุมหนองแคนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39286. นางกัลยา สิทธจิักรแ โรงเรียนบานหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39287. นายอภสิิทธิ์ กิจเกียรต์ิ โรงเรียนบานหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39288. นางวนิัฎฐา สิงหแเทพ โรงเรียนบานหนองบวัดง(รัฐราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39289. นางสงบ สิงหแเขาภู โรงเรียนบานหนองบวัดง(รัฐราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39290. นางสาวศิรินภา ภาระ โรงเรียนบานหนองปลาคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39291. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตา โรงเรียนบานหนองปลาคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39292. นายรังสรรคแ บวัพนัธแ โรงเรียนบานหนองปลาคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39293. นายสุรชัย พวงพนัธแ โรงเรียนบานหนองปลาคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39294. นางเกศรินทรแ ถาวร โรงเรียนบานหนองแปน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39295. นายกมล ถาวร โรงเรียนบานหนองแปน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39296. นางทองสี เมืองแสน โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39297. นางวเิชียร โนนนอย โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39298. นางสมพร พรรษา โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39299. นางฉวี สุริโย โรงเรียนบานหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39300. นางวราทพิยแ ศักด์ิเทวนิทรแ โรงเรียนบานหนองลุงตาเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39301. นางสมบรูณแ งามลวน โรงเรียนบานหนองสะมอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39302. นางสาวพนูทรัพยแ จันทรแศรี โรงเรียนบานหนองสะมอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39303. นางมะลิ ไชยโคตร โรงเรียนบานหนองหงอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39304. นางสาวรมิดา นามโคตร โรงเรียนบานหนองหงอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39305. นางวไิลพร ทนี้ําคํา โรงเรียนบานหนองหมีหวัดง(ประชาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39306. นางสาวสุดใจ ออนหวาน โรงเรียนบานหนองหมีหวัดง(ประชาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39307. นางสาวอรวรรณ จันทะแจม โรงเรียนบานหนองหมีหวัดง(ประชาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39308. นายนิรุต โสพฒันแ โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39309. นางกัญญาภคั ผาสุข โรงเรียนบานหนองหวัหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39310. นางนันทนัช จันทํา โรงเรียนบานหนองหวัหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39311. นางสาวธรีพร บตุราช โรงเรียนบานหนองหวัหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39312. นายกิตติศักด์ิ กรวยทอง โรงเรียนบานหนองหวัหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39313. นายจตุศิลป พงษแพพิธิธรรม โรงเรียนบานหนองหวัหมู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39314. นางบญุยงคแ สิงหแชะฎา โรงเรียนบานหนองเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
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39315. นางพรพไิล ไชยพรรณา โรงเรียนบานหนองเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39316. นางดําเนิน ใยโท โรงเรียนบานหนองเหล็กโนนหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39317. นายอรุณ วงศแจอม โรงเรียนบานหมากยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39318. นางเทวี จําปี โรงเรียนบานหวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39319. นางธนาวดี สุพรม โรงเรียนบานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39320. นางสาวสิริพร จันทะเขต โรงเรียนบานหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39321. นางนงลักษณแ ทองสาย โรงเรียนบานหวาน(รัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39322. นางสายชล ทาโพธิ์ โรงเรียนบานหวาน(รัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39323. นางระยอง ศรีเลิศ โรงเรียนบานหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39324. นายสงาวฒิุ ผมพนัธแ โรงเรียนบานหวัชาง(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39325. นางรุจี เดชชัย โรงเรียนบานหาด(อสพป.๑๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39326. นายภวูเนศวรแ บญุมาก โรงเรียนบานเหง่ียงกระจ฿ะ(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39327. นางทองปอน ภมูิกาล โรงเรียนบานเหด็ผ้ึงหนองกาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39328. นางสุวรรวลี ครองยุทธ โรงเรียนบานเหด็ผ้ึงหนองกาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39329. นางกมลมาลยแ นามวงคแ โรงเรียนบานอะลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39330. นางสาวธญัญรัตนแ บวัพนัธแ โรงเรียนบานอะลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39331. นางอาภรณแ มุขประดับ โรงเรียนบานอีสรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39332. นายกฤษฎางคแ พนัหอม โรงเรียนบานอีสรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39333. นายกะมนตแ แกวสมุทรแ โรงเรียนบานอีสรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39334. นางปวรีแลดา นางาม โรงเรียนบานอี่หลํ่า(ราษฎรแนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39335. นางเยาวภา ดาสันทดั โรงเรียนบานอี่หลํ่า(ราษฎรแนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39336. นางธญัลักษณแ อิ่มวฒิุ โรงเรียนบานฮองขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39337. นางสาววชิชุตา ไชยราช โรงเรียนบานฮองขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39338. นายธวชัชัย หลาธรรม โรงเรียนบานฮองขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39339. นางสาวเกษร ทองดี โรงเรียนเมืองคง(คงคาวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39340. นางอรุโณทยั ยุคตะวนั โรงเรียนเมืองคง(คงคาวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39341. นายสําราญ บญุธรรม โรงเรียนเมืองคง(คงคาวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39342. นายอรุณ คงสุข โรงเรียนเมืองคง(คงคาวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39343. นายสากล ออนทมุ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39344. นางสมศรี เปรมาตุน โรงเรียนสระกําแพงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39345. นางสายฝน พงษแพพิธิธรรม โรงเรียนสระกําแพงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39346. นางสาวสายเพชร หลาวทอง โรงเรียนสระกําแพงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39347. นางอรทยั ศิริจันทรแ โรงเรียนสระกําแพงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39348. นายสมคิด แกวศรีหาวงศแ โรงเรียนอนุบาลโพธิศ์รีสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39349. นางประภา ทองตัน โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทรแ(บานปลาซิว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39350. นางอารียแรัตนแ มะโนรัตนแ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทรแ(บานปลาซิว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39351. นางนิภา ครองงาม โรงเรียนอนุบาลราษไีศล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
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39352. นางอัปสร ราษบีษุยแ โรงเรียนอนุบาลราษไีศล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39353. นายพนัธแศักด์ิ เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลราษไีศล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39354. นายเลิศพงษแ ธรรมกิตติพนัธแ โรงเรียนอนุบาลราษไีศล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39355. นายสุพชิญแ คําจันทรแ โรงเรียนอนุบาลราษไีศล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39356. นายไสว ธรรมบตุร โรงเรียนอนุบาลราษไีศล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39357. นายสมพงษแ สังขแวงั โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39358. นางเบญจพร เรืองมณีนพ โรงเรียนอนุบาลหวยทบัทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39359. นางอุไรวรรณ โจมภาค โรงเรียนอนุบาลหวยทบัทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39360. นางจรัส ศรีละพนัธแ โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39361. นางจําเนียร เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39362. นางนิรมล แกวดี โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39363. นางประนอมศรี โพธสิาร โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39364. นางมาลีรัตนแ สุธรีแ โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39365. นางวรรณธณา อภชิาติวงศแวณิช โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39366. นางสมัย สุขวงศแ โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39367. นางสุภาวรรณ หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39368. นางสุวรรณา บญุยิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39369. นางสุวรรณี สุทธปใญญา โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39370. นายสมทนงคแ อินทศรี โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39371. นายปใญญา ประสงคแสุข โรงเรียนอนุบาลอุทมุพรพสัิย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39372. นางสาวลําใย สายโงน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39373. นายธรีภทัรแ ใยแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39374. วาที่รอยตรีชาตรี ไชยโยธา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

39375. นางนารีรัตนแ สมัครผล โรงเรียนกระตายดอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39376. นางประภาศรี สุภากุล โรงเรียนกระตายดอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39377. นางอารีรัตนแ ใจดี โรงเรียนกระตายดอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39378. นายเดนนคร ขาวสะอาด โรงเรียนกระตายดอนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39379. นางธญัญพฒันแ ใจมนตแ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39380. นางพรรณปพร ทองเลิศ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39381. นางภรกานตแ แสงธนหรัิญ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39382. นางระเบยีบ คุมรอบ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39383. นางวรวรรณ สุทธพินัธแ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39384. นางสมพงษแ อาจนะรา โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39385. นางสาวกานตแพชิชา กาหลง โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39386. นางสาวอรกัญญา มีฤทธิ์ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39387. นางสุภาพร บญุพมิพแ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39388. นางสุภาพร ศรีมงคล โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
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39389. นางอรัญญา ใจโชติ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39390. นางอุบล ใจโชติ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39391. นางอุศนา ดิษฐแประสพ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39392. นายจักรกฤษณแ นามสมุทรานุกูล โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39393. นายชัยฤทธิ์ จินดาวงศแ โรงเรียนขุขันธแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39394. นางพรพมิล สาดา โรงเรียนขุขันธแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39395. นางมณีวรรณ แสงคํา โรงเรียนขุขันธแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39396. นางเสาวนิตยแ สมบติัหอม โรงเรียนขุขันธแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39397. นายจตุพล เคร่ืองพาที โรงเรียนขุขันธแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39398. นางกญัจนแณภทัร ประวาฬ โรงเรียนเคียงศิริบานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39399. นางจีระพร บญุขาว โรงเรียนเคียงศิริบานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39400. นางนิชานันทแ พงษแธนู โรงเรียนเคียงศิริบานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39401. นางลัดดา หอมจิตร โรงเรียนเคียงศิริบานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39402. นายเทยีบ คําเสียง โรงเรียนเคียงศิริบานโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39403. นางสุรัดดา ตอนศรี โรงเรียนจะกงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39404. นางอุษา พงษแวเิศษ โรงเรียนชุมชนบานหวัเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39405. นายสมศักด์ิ ปใญญา โรงเรียนชุมชนบานหวัเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39406. นางสลิสา ไชยพฒันแ โรงเรียนตาโสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39407. นางอุไร สระทองแกว โรงเรียนนิคม๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39408. นายสุนันทแ จันทชิัย โรงเรียนนิคม๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39409. นางกนกพร สถานสุข โรงเรียนนิคม๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39410. นางบชูา จันครา โรงเรียนนิคม๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39411. นางจรรยา พงษแสัมณะ โรงเรียนบานกระโพธิช์างหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39412. นางบปุผา จันภกัดี โรงเรียนบานกระโพธิช์างหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39413. นางสาวเมธาวี ติณานันทแ โรงเรียนบานกระโพธิช์างหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39414. นายรุงศักด์ิ ศรีเมือง โรงเรียนบานกระโพธิช์างหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39415. นายวชิัย รวมทรัพยแ โรงเรียนบานกฤษณา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39416. นายอิศรา กัณฑแหา โรงเรียนบานกฤษณา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39417. นางกัลยาณี มั่งค่ัง โรงเรียนบานกอกหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39418. นายจันทร แสงเพง็ โรงเรียนบานกอกหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39419. นางกล่ินแกว จันทรแบญุ โรงเรียนบานกะกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39420. นางราตรี สถานพงษแ โรงเรียนบานกะกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39421. นายธรีกฤษฎิ์ จันทรแบญุ โรงเรียนบานกะกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39422. นายมานะ นนทวงษแ โรงเรียนบานกะดึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39423. นางนิติมา ยกยศ โรงเรียนบานกันจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39424. นายศักด์ิดา สาดา โรงเรียนบานกันจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39425. นางสาวกิตตินันทแ แวงคํา โรงเรียนบานกันตรวจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
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39426. นางวลิาศิณี ต้ังเพยีร โรงเรียนบานกันแตสระรุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39427. นางเบญจมาศ ตันทอง โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39428. นางเบญจลักษณแ สํานัก โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39429. นางวรรณา คูคํา โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39430. นางสาวจารุณี ใจพร โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39431. นางสาวทวี ประครอง โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39432. นางสาวพรพมิล มงคลสาร โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39433. นายธนกฤษ ทองสุข โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39434. นายวสันตแ รังไสยแ โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39435. นายศาสตราวธุ มีดี โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39436. นายสมาน พทุธวงคแ โรงเรียนบานกันทรารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39437. นางจินตนา กุลัพบรีุ โรงเรียนบานกันโทรกประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39438. นางรัตนากร จันทวี โรงเรียนบานกําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39439. นางสาวอัญธฌิา บญุฑล โรงเรียนบานกําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39440. นายวนัชัย พนัธุแเปรม โรงเรียนบานกําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39441. นายวงศแณคร เชื้อทอง โรงเรียนบานกําแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39442. นางบญุตา จุมพศิ โรงเรียนบานกุดปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39443. นางอรทยั สิงหร โรงเรียนบานกุดปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39444. นางพชัรี คํามา โรงเรียนบานกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39445. นายสัม รุงเรือง โรงเรียนบานกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39446. นางสาวประทมุรัตนแ แหวนวงษแ โรงเรียนบานเกาะกระโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39447. นายเถกิง นรดี โรงเรียนบานเกาะกระโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39448. นางจิตนา มะโนเคร่ือง โรงเรียนบานขะยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39449. นางพยอม สุทธหินู โรงเรียนบานขะยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39450. นายชัยรัตนแ รุงแกว โรงเรียนบานขะยูง(โนนเจริญศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39451. นายสิทธพิร อนุพนัธแ โรงเรียนบานขามฆอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39452. นางสาวกาญจนา มะณีลํ้า โรงเรียนบานขามทบัขอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39453. วาที่ ร.ต.ประจักษแ วทุธยิา โรงเรียนบานขามทบัขอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39454. นายอํานาจ บตุรดี โรงเรียนบานขามหนองครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39455. นายเดชา จันดาบตุร โรงเรียนบานขามหนองครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39456. นายพฤหสั จันทรแประเสริฐ โรงเรียนบานขี้นาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39457. นายพจิิตร ประมวล โรงเรียนบานขี้นาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39458. นางสาวอรวรรณ เจาะประโคน โรงเรียนบานเขวกิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39459. นายกฤษฎา เพิ่มวไิล โรงเรียนบานเขวกิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39460. นางวชัรี แกวแยม โรงเรียนบานแขว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39461. นายสันติ ศรีมงคล โรงเรียนบานแขว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39462. นายวสันตแ นามวงศแ โรงเรียนบานแขว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
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39463. นางพกิุล ปริุโส โรงเรียนบานคลอโคกกวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39464. นายสุวทิยแ สุดายงคแ โรงเรียนบานคลองสุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39465. นายชยาพล นนทแศิริ โรงเรียนบานคลองสุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39466. นางลมุน นิลวรรณ โรงเรียนบานคะนาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39467. นายธเนศ วรรณวงศแ โรงเรียนบานคะนาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39468. นายทองสุข จวนสาง โรงเรียนบานเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39469. นายนิวฒันแ บญุศักด์ิ โรงเรียนบานเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39470. นายกฤติเดช บญุศรัทธา โรงเรียนบานเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39471. นายสุรเชษฐแ สมควร โรงเรียนบานเคาะสนวนสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39472. นายสุวทิยแ วชิัย โรงเรียนบานเคาะสนวนสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39473. นางรัชนี ศกุนะสิงหแ โรงเรียนบานโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39474. นางวรนิตยแ ดาทมุมา โรงเรียนบานโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39475. นางวรรณา ศรีโกศล โรงเรียนบานโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39476. นายเจษฎากร รัตนพนัธแ โรงเรียนบานโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39477. นายพงษแสุวฒันแ นามโคตร โรงเรียนบานโคกตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39478. นางบญุเล่ือน อินทธนู โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39479. นายศักดา พงษแธนู โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39480. นางสาวนิตยาภรณแ ตรีแกว โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39481. นางนอย พนัธแจันทรแ โรงเรียนบานจันลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39482. นางลัดดา ใจนวน โรงเรียนบานจันลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39483. นายกบนิทรแ นรชาติ โรงเรียนบานจันลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39484. นางกัญญาพชัร เตารัตนแ โรงเรียนบานใจดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39485. นางนารี สุนทร โรงเรียนบานใจดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39486. นางภมูิจิต สมควร โรงเรียนบานใจดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39487. นางสุพรรณี กลางมณี โรงเรียนบานแซรสะโบว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39488. นางอําภาพงษแ กองทรัพยแ โรงเรียนบานแซรสะโบว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39489. นายชาญชัย สอนศิลปพงศแ โรงเรียนบานแซรสะโบว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39490. นายบรรลุ พวงจําปี โรงเรียนบานแซรสะโบว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39491. นายบญุสม โสริโย โรงเรียนบานแซรสะโบว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39492. นางหทัยา กุลัพบรีุ โรงเรียนบานดองกําเม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39493. นางจันทรแจุรี แสงดํา โรงเรียนบานดอนหล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39494. นางสุดสงวน ติละบาล โรงเรียนบานดอนหล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39495. นายปองวฒิุ สมภารเพยีง โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39496. นายเอกชัย คํามา โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39497. นายปยิณัฏฐแ พละสุ โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39498. นางทองศรี ศิริวงษแ โรงเรียนบานตรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39499. นายประดิษฐแ พนัพพิฒันแ โรงเรียนบานตรอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
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39500. นางชฎาพร บงัเอิญ โรงเรียนบานตรางสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39501. นายจําเริญ จันครา โรงเรียนบานตรางสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39502. นางสาวภทัทยิา ภทัรธรรมพบิลู โรงเรียนบานตราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39503. นางจันทวรรณ ประสารทอง โรงเรียนบานตะเคียนชางเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39504. นางรําพงึ รวมทรัพยแ โรงเรียนบานตะเคียนชางเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39505. นางสาวแหวนเพชร ใจมนตแ โรงเรียนบานตะเคียนชางเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39506. นายวชัเรนทรแ ใจนวน โรงเรียนบานตะเคียนชางเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39507. นางสาวศุภวรรณ จิตตแภกัดี โรงเรียนบานตะเคียนราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39508. นายพนิ คําเหล่ียม โรงเรียนบานตะเคียนราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39509. นายภานุวฒันแ บตุะมี โรงเรียนบานตะเคียนราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39510. นายสุริยะ สมพร โรงเรียนบานตะเคียนราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39511. นายอัครพล มั่นดี โรงเรียนบานตะเคียนราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39512. นายอิทธฤิทธิ์ โสภา โรงเรียนบานตะเคียนราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39513. นายทกัษณิ อายุวงคแ โรงเรียนบานตะเคียนราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39514. นางจรรยาลักษณแ ทองมา โรงเรียนบานตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39515. นางสาวศิรดา นันทะบนั โรงเรียนบานตาจวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39516. นางธนธร สะดวก โรงเรียนบานตาเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39517. นางนารี ไชยบตุร โรงเรียนบานตาเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39518. นางถนอมลักษณแ วรรณวงคแ โรงเรียนบานตาดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39519. นางจิราพร โมลา โรงเรียนบานตาเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39520. นางศิริพร อินทมาศ โรงเรียนบานตาเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39521. นายบญุเลิศ เข็มทอง โรงเรียนบานตาเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39522. นายสมนึก คําสอน โรงเรียนบานตาเปยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39523. นายโชคชัย พลิากุล โรงเรียนบานตาเม็ง (อสพป.๙) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39524. นางผการัตนแ วงศแชัยภมูิ โรงเรียนบานตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39525. นายจารึก วงศแชัยภมูิ โรงเรียนบานตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39526. นางพกิุล ดวนใหญ โรงเรียนบานตาสุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39527. นายบญุเลิศ รังษี โรงเรียนบานตาสุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39528. นายพรรณา ธรรมวตัร โรงเรียนบานตาสุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39529. นายอํานาจ ตันประคองสุข โรงเรียนบานตาสุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39530. นางนันทนิตยแ สวางภพ โรงเรียนบานตาอุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39531. นางพรนภสั สุคนธจินดา โรงเรียนบานตาอุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39532. นางรุงทวิา สวางภพ โรงเรียนบานตาอุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39533. นางสากิยา ศิริวงษแ โรงเรียนบานตาอุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39534. นางสุณิสา ทองเหลือ โรงเรียนบานตาอุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39535. นายสุทศันแ แกวกัณหา โรงเรียนบานตาอุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39536. นายโอภาส กุลัพบรีุ โรงเรียนบานตาอุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
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39537. นายภานุพงศแ สมบลั โรงเรียนบานต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39538. นางพรรณวดี จันทรแประเสริฐ โรงเรียนบานตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39539. นายดัด แสงมาศ โรงเรียนบานตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39540. นางราณี ตะโยธนิ โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39541. นายสันติ ครังตุย โรงเรียนบานทุงศักด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39542. นางพมิพา บญุสาลี โรงเรียนบานทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39543. นายสมยศ สิงหแคํา โรงเรียนบานทุม (อ.ส.พ.ป.๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39544. นางบวัพศิ จันตะ โรงเรียนบานทุม(อ.ส.พ.ป.๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39545. นางงามตา พนากิจสุวรรณ โรงเรียนบานแทรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39546. นางธนัวา บกีขุนทด โรงเรียนบานแทรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39547. นายยุทธนา สารีบตุร โรงเรียนบานแทรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39548. นางกัญญา ศรีดาพนัธแ โรงเรียนบานไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39549. นางนัฐฐยา คําลนธนิสรแกุล โรงเรียนบานไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39550. นายนุสรณแ สีลาบา โรงเรียนบานไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39551. นายยศชนินทรแ คําลนธนิสรแกุล โรงเรียนบานไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39552. นายพงษแพนัธแ ฤทธขิันธแ โรงเรียนบานธาตุพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39553. นายชาญวทิยแ สันดอน โรงเรียนบานธาตุพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39554. นายไชยสิทธิ์ ไวยวรรณแ โรงเรียนบานนกยูง(อ.ส.พ.ป.๓๐) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39555. นายแสงอรุณ ดวงใจ โรงเรียนบานนกยูง(อ.ส.พ.ป.๓๐) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39556. นางวภิา ชวดพงษแ โรงเรียนบานนาก฿อก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39557. นางสาวราตรี วนัทา โรงเรียนบานนาตราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39558. นางอังคณา ตอคุณ โรงเรียนบานนาตราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39559. สุทศิ คงศรี โรงเรียนบานนาตราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39560. นายวฒันา จันทะวงษแ โรงเรียนบานนาตราว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39561. นางเสวยีน พรหมบตุร โรงเรียนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39562. นายไพจิต สอนพดู โรงเรียนบานนาวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39563. นางนิภาพรรณ หาทนตแ โรงเรียนบานโนนด่ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39564. นางสรอยทพิยแ ไทยนอย โรงเรียนบานโนนด่ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39565. นางจิราภรณแ มิ่งขวญั โรงเรียนบานโนนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39566. นางสาวปทมุ สมพงษแ โรงเรียนบานโนนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39567. นางวรันทร ใจนวล โรงเรียนบานโนนใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39568. นายสุจินตแ สมบติัวงศแ โรงเรียนบานโนนใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39569. นายธณานพชแ จันทรแสําโรง โรงเรียนบานบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39570. นางถวลิ ดอนเหลือม โรงเรียนบานบลัลังกแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39571. นางสาวจินตนา ไชยศรีษะ โรงเรียนบานบลัลังกแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39572. นายสุนทร ไชยมาศ โรงเรียนบานบวับก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39573. นางเกศราภรณแ บวัเขียว โรงเรียนบานบงึกระโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
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39574. นางเพญ็พรรณี ธรรมบตุร โรงเรียนบานบงึกระโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39575. นายชม จุดาบตุร โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39576. นางบญุเจือ คําสวรรคแ โรงเรียนบานปราสาทกวางขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39577. นายชํานาญ พลคํา โรงเรียนบานปราสาทกวางขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39578. นางรุงทวิา สรอยทอง โรงเรียนบานปราสาทเยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39579. นางวรียาภรณแ ศรบญุทอง โรงเรียนบานปราสาทเยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39580. นางสุภาพร วงศแชาลี โรงเรียนบานปราสาทเยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39581. นางบรรจง เสถียรสิริววิฒันแ โรงเรียนบานปรือคัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39582. นางสุณีรัตนแ โยธะกา โรงเรียนบานปรือคัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39583. นายวสิอย โยธะกา โรงเรียนบานปรือคัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39584. นางจินตนา ยอดโพธิ์ โรงเรียนบานปรือใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39585. นางณัฐณิชา พลภกัดี โรงเรียนบานปรือใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39586. นางบษุริยา พทุธวงคแ โรงเรียนบานปรือใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39587. นางปราณี ธรรมนิยม โรงเรียนบานปรือใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39588. นางสาวขนิษฐา ภเูงิน โรงเรียนบานปรือใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39589. นางปารจรียแ ทวธีรรมวรโชติ โรงเรียนบานปาุใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39590. นายธรีเชษฐแ ทวธีรรมวรโชติ โรงเรียนบานปาุใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39591. นายนิเวศนแ เข็มทอง โรงเรียนบานปาุใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39592. นางเกษร สุขพศิาล โรงเรียนบานปดุเนียม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39593. นายสุเทพ ศรวมิล โรงเรียนบานเปยีมตะลวก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39594. นางมยุรี โสมา โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39595. นางสาวพอใจ นนทศิลา โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39596. นางปาริชาติ ปริุสาย โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39597. นางสาวชฎาทิพยแ แดงงาม โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39598. นายณรงคแ ไชยชาติ โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39599. นางเข็มเพชร ประดับศรี โรงเรียนบานพรหมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39600. นางสําราญ วงษแทอง โรงเรียนบานพรหมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39601. นางรัตนา รุงแกว โรงเรียนบานพรหมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39602. นางสุภาพร ยันบวับาน โรงเรียนบานพอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39603. นางสาวประศรี แพงมา โรงเรียนบานพะเยียวตาสุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39604. นายสิงขร มะโนชาติ โรงเรียนบานพะแวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39605. นายอดิศักด์ิ ธรรมพร โรงเรียนบานพะแวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39606. นางสัตยาพร เคร่ืองพาที โรงเรียนบานโพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39607. นางชลิตา ตวนบตุร โรงเรียนบานโพงกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39608. นายคําสี แผนศิลา โรงเรียนบานโพธิส์ามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39609. นายสังวาลยแ ศรีทากุล โรงเรียนบานโพนปลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39610. นางนุชนาถ ศรีเลิศ โรงเรียนบานภมูิศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
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39611. นางสาวกัลยา บตุรดาหแ โรงเรียนบานภมูิศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39612. นายมงคล ไกลถิ่น โรงเรียนบานภมูิศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39613. นางรัตนาพร จันครา โรงเรียนบานมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39614. นายณรงคแศักด์ิ พลภกัดี โรงเรียนบานมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39615. นางปยิวดี เติมใจ โรงเรียนบานมัดกานกทาขุมปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39616. นายสุคต เจริญจิตตแ โรงเรียนบานไมแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39617. นายโกสิทธิ์ กลางมณี โรงเรียนบานระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39618. นางสาวสุภาพร สบูแกว โรงเรียนบานเรือทองคลองคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39619. นางฉัตรสุรียแ อรัญ โรงเรียนบานละลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39620. นางมลทา ทรงศรี โรงเรียนบานละลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39621. นางสาวบษุบา ศิลา โรงเรียนบานละลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39622. นางสุวารี อภยัสม โรงเรียนบานละลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39623. นายฐาปนวฒันแ ชินบตุร โรงเรียนบานละลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39624. นายจํานงคแ กลมเกลียว โรงเรียนบานลุมพกุคลองแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39625. นายธรีะวทิยแ บญุเกษ โรงเรียนบานลุมพกุคลองแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39626. นายสมนึก วงัเอก โรงเรียนบานลุมพกุคลองแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39627. นางวราพร บวัภา โรงเรียนบานวดับานประอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39628. นางอุบล สมบติัมาก โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39629. นายกิตติ เรียงทอง โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39630. นายชัยวฒันแ วนัคํา โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39631. นายนุรักษแ สิงหแศิลป โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39632. นายกฤษณแ ประกอบเสียง โรงเรียนบานศาลาประปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39633. นางสาวเกษร พมิสาร โรงเรียนบานสกุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39634. นางสุพดัชนี พลหนองแวง โรงเรียนบานสกุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39635. นางสมคิด มงคล โรงเรียนบานสนามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39636. นางสาวคําปอง วงษาหมั่น โรงเรียนบานสนามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39637. นายคณาพบิลูยแ พุมสถิตยแ โรงเรียนบานสนามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39638. นางศุภกัด์ิ อสิพงษแ โรงเรียนบานสนาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39639. นายสุระสิทธิ์ เดชฤทธิ์ โรงเรียนบานสนาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39640. นางสุจริต โสดาพรม โรงเรียนบานสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39641. นายธงชัย พรหมโคตร โรงเรียนบานสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39642. นายเทอดศักด์ิ โสดาพรม โรงเรียนบานสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39643. นางฉววีรรณ ภริูเดชพชัรพงศแ โรงเรียนบานสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39644. นางศรีสุดา งามแสงทรัพยแ โรงเรียนบานสมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39645. นางบําเพญ็ เกิดสิน โรงเรียนบานสระบานสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39646. นางรัชนี ซ่ือตรงมั่นคง โรงเรียนบานสรางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39647. นางศิริพร ศรีสะอาด โรงเรียนบานสลักได คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓



1073

39648. นางกัลยา ไทยเที่ยง โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39649. นายสุพล มากนวล โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39650. นายนรวชิญแ สิงขร โรงเรียนบานสวายสนิท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39651. นายทรงศักด์ิ ยินดี โรงเรียนบานสวายสนิท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39652. นายวรวทิยแ ศิลาชัย โรงเรียนบานสามขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39653. นางภทัราวรรณ คําแพง โรงเรียนบานสําโรงตาเจ็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39654. นายนิตยแ นพมิตร โรงเรียนบานสําโรงตาเจ็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39655. นายประคอง จันครา โรงเรียนบานสําโรงตาเจ็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39656. นายสายัณหแ บริุนทรแ โรงเรียนบานสําโรงตาเจ็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39657. นางดาร่ืน สิริวงศแพวงภู โรงเรียนบานสําโรงพลัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39658. นายจันสอน ทองลอย โรงเรียนบานสําโรงพลัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39659. นายฉัตรชัย คัทเนตร โรงเรียนบานสําโรงพลัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39660. นายสถานพงษแ ไชยโชติ โรงเรียนบานสําโรงพลัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39661. นายอัครพงษแ ศิรวงศแสกุล โรงเรียนบานสําโรงพลัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39662. นางสาวอมรรักษแ ศิริสุรักษแ โรงเรียนบานเสลาสุขเกษม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39663. นางนงเยาวแ ตนสกุลงาม โรงเรียนบานโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39664. นางสุกานดา คุมไขน้ํา โรงเรียนบานโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39665. นายเชิดพงษแ อุดรพนัธแ โรงเรียนบานโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39666. นายทวชีัย ชมเมือง โรงเรียนบานหนองกาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39667. นายสาเยียน พนัธแจันทรแ โรงเรียนบานหนองกาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39668. นายขวญั พนัธแจันทรแ โรงเรียนบานหนองกาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39669. นางสาวณฐชา สมบติัวงษแ โรงเรียนบานหนองคูอาวอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39670. นายอธชิาติ ตันทอง โรงเรียนบานหนองคูอาวอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39671. นางปราณี ชาญเชี่ยว โรงเรียนบานหนองเชียงทนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39672. นายพรีวสั หลาคํารวย โรงเรียนบานหนองเชียงทนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39673. นายวทิยา นาโสก โรงเรียนบานหนองเชียงทนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39674. นางสุรางคแ ศรีชัย โรงเรียนบานหนองบวัตาคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39675. นายสมบรูณแ ศิลาชัย โรงเรียนบานหนองบวัตาคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39676. นายเพยีร นรดี โรงเรียนบานหนองบวัตาคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39677. นายกฤษณพฒันแ พงษแอาจหาญ โรงเรียนบานหนองระนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39678. นางนงลักษณแ ศรีพลู โรงเรียนบานหนองระเยียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39679. นายธรีชาติ พานิช โรงเรียนบานหนองระเยียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39680. นางประพศิ ครอบเพชร โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39681. นางวมิลพรรณ อักษร โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39682. นายสุภาพ ประมวล โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39683. นายบญุทวน ศรีบริบรูณแ โรงเรียนบานหนองสะแกสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39684. นายประสิทธิ์ เลิศศรี โรงเรียนบานหนองอารีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
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39685. นางเบญจวรรณ พมิสอน โรงเรียนบานหนองอิไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39686. นางสุวรัตนแ ศรีเมือง โรงเรียนบานหวยสระภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39687. นายชัชวาล สมบติัวงศแ โรงเรียนบานหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39688. นางสุธญัญา นวลแสง โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39689. นายรองรัตนแ วาจนสุนทร โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39690. นางเข็มมาลา กอนคํา โรงเรียนบานเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39691. นางสุชาดา คําเสียง โรงเรียนบานเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39692. นายอภสิิทธิ์ อินทรแชัย โรงเรียนบานใหมประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39693. นางประนอมพันธแ คํามา โรงเรียนบานไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39694. นางพศิมัย นครชัย โรงเรียนบานไฮเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39695. นางสาวจุรีรัตนแ ออนศรี โรงเรียนบานไฮเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39696. นางอุษา เชื้อทอง โรงเรียนบานไฮเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39697. นางรัชฎาภรณแ พศิวงปราการ โรงเรียนบานไฮเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39698. นางสาวยุพา สมาน โรงเรียนวนาสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39699. นางวราพร เวชพนัธแ โรงเรียนวดัเขียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39700. นางละเอียด ภาษี โรงเรียนวดับานประอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39701. นายธนู อ฿อดพนัธแ โรงเรียนวดับานประอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39702. นายวรัิช สรอยทอง โรงเรียนวดับานประอาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39703. นางอุรา ปใญโญเหยีง โรงเรียนวดัไพรบงึวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39704. นางสาวธนัญญา ไพฑูรยแ โรงเรียนศรีสะอาดวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39705. นายศราวธุ วามะกัน โรงเรียนศรีสะอาดวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39706. นายนิกร สถานพงษแ โรงเรียนสวงษแพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39707. นายมงคล บญุมาก โรงเรียนสวงษแพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39708. นายวฒันา ถาวร โรงเรียนสวงษแพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39709. นางจริยา ออนสุวรรณา โรงเรียนสวสัดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39710. นายกิตติศักด์ิ มครนันทแ โรงเรียนสวสัดีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39711. นางทรรศนียแ สายแกว โรงเรียนหนองอารีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39712. นางสาวภทัรวดี สายแกว โรงเรียนหนองอารีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39713. นางโอวาท เกษกรณแ โรงเรียนหนองอารีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39714. นางเครือมาศ เพง็พา โรงเรียนอนุบาลปรางคแกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39715. นางวลิาวลัยแ ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลปรางคแกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39716. นายวชัรินทรแ กอกหวาน โรงเรียนอนุบาลปรางคแกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39717. นางนุจรินทรแ สุภาพ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39718. นางพนัทยิาพร ไพรบงึ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39719. นางวภิาวรรณ สุพรรณแ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39720. นายสุวนิ บญุเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39721. นางนวลจันทรแ ชาติชาวนา โรงเรียนอนุบาลภสิูงหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
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39722. นางสาวฉววีรรณ จันสีโห โรงเรียนอนุบาลภสิูงหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39723. นางสุปราณี บญุลี โรงเรียนอนุบาลภสิูงหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39724. นายจํารูญ สุระมาศ โรงเรียนอนุบาลภสิูงหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39725. นางศิริมาส ผิวเงินยวง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39726. นางสาวจิรันธนิน บญุล้ิว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39727. นางสาวประภานชิ เพยีรไพฑูรยแ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39728. นางสาวปยินันทแ คําพนิิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39729. นางสาวเพชรดาว นิลสวาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39730. นางสาวออนจันทรแ สาคร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39731. นางหสตแกมล ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39732. นายธนรัตนแ สวสัดิกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39733. นายวสุิทธิ์ ใจดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39734. นายสํารวย นกงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39735. นางพชัมณ พมิูลชาติ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39736. นางรุงรพี สัจจสมภาร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39737. นายคัมภรีพจนแ สายเพช็ร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39738. นายธนกฤต เดชนาเกร็ด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

39739. นายพทัธนันทแ วฒิุวงศแ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39740. นายสุธร อัตพงษแ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39741. นายเสง่ียม หนูนวล โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39742. นางสมใจ ศิริบรูณแ โรงเรียนชนะใชกิจการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39743. นางสาวศิรินันทแนภัส โลมะบญั โรงเรียนชนะใชกิจการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39744. นางสาวปริชาติ ชมชื่น โรงเรียนชนะใชกิจการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39745. นางเพช็ลี บญุสุข โรงเรียนโชติพนัธแวทิยาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39746. นางสาวยุพนิ ผาสุข โรงเรียนโชติพนัธแวทิยาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39747. นายอานุเทพ กิ่งสกุล โรงเรียนโชติพนัธุแวทิยาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39748. นางสาวพชัรี บญุโสม โรงเรียนโนนคําต้ือจตุราษฎรแวทิยา(โรตารี๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39749. นางอรัญญา พละศักด์ิ โรงเรียนโนนคําต้ือจตุราษฎรแวทิยา(โรตารี๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39750. นายสีวรา บงึไกร โรงเรียนโนนคําต้ือจตุราษฎรแวทิยา(โรตารี๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39751. นายจักรวรรดิ ไชยชนะ โรงเรียนบานกระเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39752. นายณัฐวฒันแ รณกรธรัีฒมแ โรงเรียนบานกระเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39753. นางพลูศิริ ชินชัย โรงเรียนบานกระแชงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39754. นางวนิดา คําดี โรงเรียนบานกระแชงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39755. นางสาวภาวณีิ ทรัพยาคม โรงเรียนบานกระแชงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39756. นางสุสดี ศรีแกว โรงเรียนบานกระแชงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39757. นางอาภรณแ เถาวแโท โรงเรียนบานกระแชงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39758. นายประยงคแ คําดี โรงเรียนบานกระแชงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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39759. นายธรีะศักด์ิ กุมพนัธแ โรงเรียนบานกระแชงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39760. นางสาวประวีณา เลิศศรี โรงเรียนบานกระเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39761. นางเสง่ียม เฟืๆองบญุ โรงเรียนบานกระเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39762. นางสาววนิดา อุนแกว โรงเรียนบานกระเบาตะหลุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39763. นายสมชาย ปิๆนงาม โรงเรียนบานกระเบาตะหลุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39764. นางวชิราภรณแ บญุเชิญ โรงเรียนบานกระมอล(กรป.กลางประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39765. นายสนั่น คุณมาศ โรงเรียนบานกระมอล(กรป.กลางประชาอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39766. นางนภาศรี ยุรศักด์ิพงศแ โรงเรียนบานกระมัลพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39767. นางสมพร ทรัพยแสมบรูณแ โรงเรียนบานกระมัลพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39768. นางต๋ิว แจงจรัส โรงเรียนบานกระหวนั (ขห) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39769. นางอุบลรัตนแ กาญจนเสน โรงเรียนบานกระหวนั (ขห) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39770. นางภญิญดา ฐานวงศแ โรงเรียนบานกระหวนั (ศร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39771. นายผดุงศักด์ิ ทองโพธิศ์รี โรงเรียนบานกระหวนั (ศร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39772. นางพนูศิลป เมืองแพน โรงเรียนบานกราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39773. นางวราภรณแ สายเพช็ร โรงเรียนบานกราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39774. นางศุภรัตนา ดวงแกว โรงเรียนบานกราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39775. นางสวางรัตนแ โคตรบรีุ โรงเรียนบานกราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39776. นายกิตติศักด์ิ โคตรบรีุ โรงเรียนบานกราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39777. นายบญุเล้ียง มะโนชาติ โรงเรียนบานกราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39778. นายสมาน ปรางศรี โรงเรียนบานกราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39779. นายปรเมศรแ บญุเฟรือง โรงเรียนบานกันจด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39780. นางนิภาพร ปณุประวติั โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39781. นางภาวนิี เติมใจ โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39782. นางสาวเอมอร ไชยดํา โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39783. นางสุภาพร แกวทอง โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39784. นางเสาวลักษณแ มั่นรอด โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39785. นายกัน มะโนรา โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39786. นายพฒันะ อรรคชัย โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39787. นายรุงโรจนแ มั่นรอด โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39788. นายสัญชัย ปณุประวติั โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39789. นายสงวน สีลากุล โรงเรียนบานกันตม(คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39790. นางยุพนิทอง จันทรแถา โรงเรียนบานกันตรวจหวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39791. นายประสาน พมิพร โรงเรียนบานกันทรอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39792. นายภทัรพงศแ ประภาสัจจะเวทยแ โรงเรียนบานกันทรอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39793. นายนิรภยั ศรแกว โรงเรียนบานกันทรอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39794. นางสาวน้ําฝน สุระชาติ โรงเรียนบานกุดนาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39795. นางอนงคแรัก จันทรแทพิยแ โรงเรียนบานกุดนาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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39796. นางสาวรวนิันทแ พมิพแพงษแ โรงเรียนบานกุดผักหนามคํานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39797. นางศิรารินทรแ บญุยรัชชัยนนทแ โรงเรียนบานกุดเสลาหนองขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39798. นางสาวสุมาลี ปานีสงคแ โรงเรียนบานกุดเสลาหนองขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39799. นางภทัรา มาลีหวล โรงเรียนบานแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39800. นายไพศาล ศรีสุระ โรงเรียนบานแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39801. นายเสรี ชินชัย โรงเรียนบานแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39802. นางจุไร ภติูโส โรงเรียนบานขนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39803. นางสาวไพรวลัยแ อ่ําประเสริฐ โรงเรียนบานขนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39804. นายประสิทธิ์ เกษบรุมยแ โรงเรียนบานขนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39805. นายพชิัย ตุลยเสวี โรงเรียนบานขนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39806. นางมณีรัตนแ พรมสิทธิ์ โรงเรียนบานขนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39807. นางนันทชิา บญุรักษา โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39808. นางระพพีรรณ ทพิมาตยแ โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39809. นางวนัเพญ็ คําไชย โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39810. นางสุกัญญา มะโนชาติ โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39811. นายกําเกิง สวางสุข โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39812. นายประจญ ออนพั้ว โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39813. นายประจักษแ จําปาเณร โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39814. นายสมาน บญุรักษา โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39815. นายเสตียน จําปานาค โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39816. นายอรัณ ทพิมาตยแ โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39817. นางทพิยแวดี เรืองธรีชัย โรงเรียนบานขะยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39818. นายดวงตา บญุชาลี โรงเรียนบานขะยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39819. นายอินสร หนูพฒันแ โรงเรียนบานขะยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39820. นางปยิวดี กองหลา โรงเรียนบานขุนหาญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39821. นางสมปอง ธรรมวนันา โรงเรียนบานขุนหาญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39822. นางสาวลมเลือน โพธสิาร โรงเรียนบานขุนหาญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39823. นางสําราญ วนัโสภา โรงเรียนบานเขวาธะนัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39824. วาที่พนัตรีรุงศิริ สุระถาวร โรงเรียนบานเขวาธะนัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39825. นางอารยา พลศรี โรงเรียนบานคํากลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39826. นางเดนดวง บญุชาลี โรงเรียนบานคําสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39827. นางนิภาภรณแ ทดัเทยีม โรงเรียนบานคําสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39828. นางประยอม คําหงษา โรงเรียนบานคําสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39829. นางสาวชนะรัตนแ มีคุณ โรงเรียนบานคําสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39830. นางสาววไิลวรรณ คํามุงคุล โรงเรียนบานโคก(อสพป.๓๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39831. นางสาวอารยา สุธรรม โรงเรียนบานโคก(อสพป.๓๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39832. นายสันตชัย แหงธรรม โรงเรียนบานโคก(อสพป.๓๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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39833. นายอุทยั ทองศรีณรงคแ โรงเรียนบานโคก(อสพป.๓๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39834. นางสุจิตร นามบตุร โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39835. นายสมจิต ชาภกัดี โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39836. นายวรีชาติ แสงกลา โรงเรียนบานโคกเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39837. นางกิตรียา แสงแกว โรงเรียนบานโคกระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39838. นางพรทพิยแ ศรีสด โรงเรียนบานโคกระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39839. นางศิริกุล วงษแศรีมี โรงเรียนบานโคกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39840. นางสาวสุกันญา ไผจิตร โรงเรียนบานโคกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39841. นายสุริยะ พรมตวง โรงเรียนบานโคกวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39842. นางนิภาวรรณ มีวงศแ โรงเรียนบานจองกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39843. นางสาววภิารัตนแ สมรัตนแ โรงเรียนบานจองกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39844. นางสาวจารุวรรณ จามิกรณแ โรงเรียนบานจะเนียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39845. นางสาวณัฐณิชา เคารพ โรงเรียนบานจันทรแหอมตาเสก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39846. นายวชิัย สาสาย โรงเรียนบานจันทรแหอมตาเสก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39847. นางสาวชลิตา ชื่นจันทรแ โรงเรียนบานจานบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39848. นางสุกานดา ชุมเย็น โรงเรียนบานจานบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39849. นางรัญจวน งามวไิล โรงเรียนบานจานเลียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39850. นายศิริ สืบหลา โรงเรียนบานจานเลียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39851. นายบรรยาย หงษาลวน โรงเรียนบานจํานันสายเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39852. นายสุวรรณ โพธิข์าว โรงเรียนบานจํานันสายเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39853. นางนฤมนตแ ปพูะมูล โรงเรียนบานชําแจงแมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39854. นายทรงฉัตร บญุเสริม โรงเรียนบานชําแจงแมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39855. นายทองดี ชื่นตา โรงเรียนบานชําแจงแมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39856. นายบณัฑิต กลมพนัธแ โรงเรียนบานชําแจงแมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39857. นายประดิษฐแ วนัดี โรงเรียนบานชําแจงแมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39858. นางสมจิตร เงินบํารุง โรงเรียนบานชําโพธิต์าเกษ(ประจวบสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39859. นางสุพี ตาลหอม โรงเรียนบานชําโพธิต์าเกษ(ประจวบสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39860. นางสาวภคัธินันทแ คํามุงคุล โรงเรียนบานชํามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39861. นางอักษรพมิพแ จันทะวงศแ โรงเรียนบานชํามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39862. นางเหรียญทอง ไผแกว โรงเรียนบานซําขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39863. นายอภรัิกษแ สมานพนัธแ โรงเรียนบานซําขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39864. นายชุมพร ขันสิงหแ โรงเรียนบานซําขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39865. นายจักรพงษแ หนอคําผุย โรงเรียนบานซําตาโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39866. นายสุวนิ โสภา โรงเรียนบานซําตาโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39867. นางจันทรา ทองพนัธแ โรงเรียนบานซําเบง็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39868. นางสุภาภรณแ สงนวน โรงเรียนบานซําเบง็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39869. นางสุระภี สัตยากุล โรงเรียนบานซําผักแวน-นาซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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39870. นายธวฒันแ บญุบําเรอ โรงเรียนบานซําผักแวน-นาซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39871. นายสุทธี อาการ โรงเรียนบานซําผักแวน-นาซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39872. นางประยงคแ รวมจิตร โรงเรียนบานดอนขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39873. นางวชิุดา ชัยชาญ โรงเรียนบานดอนขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39874. นายเทดิศักด์ิ ยงทวี โรงเรียนบานดอนเขียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39875. นายอัศวนิ เกษสร โรงเรียนบานดอนเขียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39876. นางกนกอร หนูสิน โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39877. นางดวงตา บญุเหล่ียม โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39878. นางรัชนี ลาสา โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39879. นางวนัสนันทแ การินทรแ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39880. นายสําลี นาราสา โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39881. นางยุวดี โพธิข์าว โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39882. นางสาวจีระพา อุนแกว โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39883. นายทรงพล โพธิข์าว โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39884. นางละเอียด เอาทวรัีชตแ โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39885. นางวไิล ประจันตะเสน โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39886. นายอภศัิกด์ิ ไสว โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39887. นางสาวบญุญาวีรแ ทวพีนัธแ โรงเรียนบานเดียง(พลีศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39888. นางสุขสันตแ ศรีสะอาด โรงเรียนบานเดียง(พลีศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39889. นางอัมพร สอนทอง โรงเรียนบานเดียง(พลีศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39890. นายวรัิตนแ สอนทอง โรงเรียนบานเดียง(พลีศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39891. นายอัครินทรแ ฉัตรอริยวชิญแ โรงเรียนบานเดียง(พลีศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39892. นางสวาง จูมเกตุ โรงเรียนบานเดียงตะวนัตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39893. นางอุดมพร เสนาสังขแ โรงเรียนบานเดียงตะวนัตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39894. นางพสิมัย ศรีลาชัย โรงเรียนบานเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39895. นางอุดมลักษณแ บญุลีเลิศวงศแ โรงเรียนบานเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39896. นางชรัญญา บานฤทยั โรงเรียนบานโดนอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39897. นางมณีจันทรแ เชื่อมแกว โรงเรียนบานโดนอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39898. นางสุภาพงษแ ดวงดี โรงเรียนบานโดนอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39899. นางอรุณรัศมี คมศรี โรงเรียนบานโดนอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39900. นางอุราภรณแ มิ่งสอน โรงเรียนบานโดนอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39901. นายกิตติพงษแ บานฤทยั โรงเรียนบานโดนอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39902. นางรุงนภา หลักเพชร โรงเรียนบานโดนอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39903. นายปยิะ การะเกษ โรงเรียนบานโดนอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39904. นางจิราพร สีดา โรงเรียนบานตระกวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39905. นางจีรนุช บรรเทา โรงเรียนบานตระกวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39906. นางวาสนา จันทรแแกว โรงเรียนบานตระกาศขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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39907. นายเจษฏา นามแดง โรงเรียนบานตระกาศขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39908. นายใหม สาสังขแ โรงเรียนบานตระกาศขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39909. นายสนิท จําปาทพิยแ โรงเรียนบานตระกาศขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39910. นางรัชนี มะโนชาติ โรงเรียนบานตาเครือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39911. นายถวนิ คําไชย โรงเรียนบานตาเครือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39912. นางฐิติรัตนแ พรมสุข โรงเรียนบานตาแทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39913. นางละไม ธานี โรงเรียนบานตาแทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39914. นางสาวกุลนิษฐแ จุลเหลา โรงเรียนบานตาแทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39915. นางสาวเฟืๆองฟาู ศรีชมภู โรงเรียนบานตาแทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39916. นายวนิัด อุนแกว โรงเรียนบานตานวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39917. นางพรรณอร มีราคา โรงเรียนบานตาแบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39918. นางสายสิน เพชรดา โรงเรียนบานตาแบน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39919. นางทศันียแวรรณ ผลสอน โรงเรียนบานตาปรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39920. นางสาวบณัฑิตา เลิศศรี โรงเรียนบานตาปรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39921. นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ โรงเรียนบานตาย(ูอสพป.๓๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39922. นายประนม ผองราศรี โรงเรียนบานตาลอยหนองคัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39923. นายสา แสงสิงหแ โรงเรียนบานตาลอยหนองคัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39924. นายสุรศักด์ิ วงศแภกัดี โรงเรียนบานตาลอยหนองคัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39925. นางวาทนิี ไกรรักษแ โรงเรียนบานตาเอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39926. นายธญัพสิิษฐแ คําทะ โรงเรียนบานตาเอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39927. นายบญุฤทธิ์ คําศิริ โรงเรียนบานตาเอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39928. นางจิตราวดี หมื่นสุข โรงเรียนบานตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39929. นางนวรัตนแ ฉิวรัมยแ โรงเรียนบานตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39930. นางบญุหนา ศรีชัย โรงเรียนบานตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39931. นางปวณีา บญุรักษา โรงเรียนบานตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39932. นางสาวธดิารัตนแ เขียวออน โรงเรียนบานตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39933. นางสุรียแรัตนแ สวงเมา โรงเรียนบานตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39934. นายณัฐพงษแ สาลี โรงเรียนบานตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39935. นายสามารถ วนัศรี โรงเรียนบานตูม(นพค.๑๕ กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39936. นางจิตรตะนา บปุผาพรหม โรงเรียนบานโตนด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39937. นางพชิญา บดุดีเสารแ โรงเรียนบานโตนด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39938. นางอุไร พลศรีราช โรงเรียนบานโตนด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39939. นางบญุชุม คําทอง โรงเรียนบานทาคลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39940. นางรัดดา เสนคําสอน โรงเรียนบานทาคลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39941. นางรุงทพิยแ มานะวงศแ โรงเรียนบานทาคลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39942. นางลําดวน จันทานิตยแ โรงเรียนบานทาพระตระกาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39943. นายบรรจง ขุนเทพ โรงเรียนบานทาพระตระกาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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39944. นายผดุง ชาติดร โรงเรียนบานทาพระตระกาศ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39945. นางดลนภา บตุรมาลา โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39946. นางนวนสี ทองปใ็น โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39947. นางสาววไิลรรณ บวัแกว โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39948. นางสาวสุนิชญา พื้นผา โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39949. นายชัยวฒันแ ทบเทบิ โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39950. นายนันทวฒันแ พสิิฐแกวภากร โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39951. นายบรรจง ยาตรา โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39952. นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39953. นางพรชนก ชุมคํา โรงเรียนบานทาสวาง  สาขาบานกระหวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39954. นางปรียา บญุทน โรงเรียนบานทุงกอกหนองเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39955. นางไพจิตร พานจํานงคแ โรงเรียนบานทุงขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39956. นางลําใย ศรีจันทรแ โรงเรียนบานทุงขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39957. นางวชิุดา นันทะวงศแ โรงเรียนบานทุงขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39958. นายณัฐวฒิุ วงศแจันทรแ โรงเรียนบานทุงขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39959. นางลักขณา กมุทชาติ โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39960. นางสําราญ สืบหลา โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39961. นางสาวธญัทพิยแ ภทัรเกียรต์ิสกุล โรงเรียนบานทุงยาวคําโปรย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39962. นายวรีะชัย สมพงษแ โรงเรียนบานทุงยาวคําโปรย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39963. นางจินตนา บญุทองเพชร โรงเรียนบานทุงเลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39964. นางอํานวย ชนะผล โรงเรียนบานทุงเลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39965. นายนพดล หรรษา โรงเรียนบานทุงเลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39966. นายประสิทธิ์ โวหาร โรงเรียนบานทุงเลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39967. นางคณิศรา ภูไหม โรงเรียนบานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39968. นางเปร่ืองศรี วนัริโก โรงเรียนบานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39969. นางสาวอิษยา พรมสามสี โรงเรียนบานทุงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39970. นางกันยารัตนแ จันทเสน โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39971. นางงามพศิ ศรีโกศล โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39972. นางจันทรแจีรา ยอดสิงหแ โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39973. นางศรีไพล แถมศิริ โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39974. นางสอิ้ง เพชรสุริยวงศแ โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39975. นางสาวฐิติรัตนแ ศุภพพิฒันแ โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39976. นางสาวนุชนภา ฉ่ํามณี โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39977. นางอัษฎา ปุุนโพธิ์ โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39978. นายสมโภชนแ ยอดสิงหแ โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39979. นายสีไพ ศิลบตุร โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39980. นายโสภณ คําลีมัด โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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39981. นางสมร ทองใบ โรงเรียนบานนาขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39982. นางสาวชฎาณิศ คําจันทรแ โรงเรียนบานนาขนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39983. นางสาวพชิชากรณแ คณะนา โรงเรียนบานนารังกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39984. นางสาวเมธาวี สีสด โรงเรียนบานนารังกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39985. นางทพิวรรณ กุมพนัธแ โรงเรียนบานน้าํขวบ-โนนดู(กองทัพบกอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39986. นางนิตยาพร พรมมาสุข โรงเรียนบานน้าํขวบ-โนนดู(กองทัพบกอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39987. นางไพรวลัยแ ต้ังมั่น โรงเรียนบานน้าํขวบ-โนนดู(กองทัพบกอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39988. นายตฤณ ทงีาม โรงเรียนบานน้าํขวบ-โนนดู(กองทัพบกอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39989. นายบรรจง นวลแยม โรงเรียนบานน้าํขวบ-โนนดู(กองทัพบกอุปถมัภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39990. นายภควฒันแ พมิพาวงศแ โรงเรียนบานน้ําเย็น(กองทพับกอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39991. นายสมศักด์ิ วงคแบดุดี โรงเรียนบานโนนคําแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39992. นายสวาท บตุรวงคแ โรงเรียนบานโนนคําแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39993. นายสมศักด์ิ เบญ็มาศ โรงเรียนบานโนนคําแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39994. นายสรวศิิษฏแ ทางาม โรงเรียนบานโนนจักจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39995. นางจันทรแเพญ็ จันทรแนาม โรงเรียนบานโนนน้ําออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39996. นางธนิดา ยอดจันทรแ โรงเรียนบานโนนเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39997. นายธนาสันตแ จํานงคแ โรงเรียนบานโนนแฝก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39998. นายนรินทรแ ทั่งนาค โรงเรียนบานโนนแฝก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

39999. นายรัตนพงศแ ชูผล โรงเรียนบานโนนแฝก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40000. นายบญุมี สายจันทรแ โรงเรียนบานโนนเยาะ-โนนศิริ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40001. นายวชิัย โพธิพ์ุม โรงเรียนบานโนนเยาะ-โนนศิริ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40002. นางสาวสมพร อุดมแกว โรงเรียนบานโนนเรือคําบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40003. นางหทัยาวรรณ กิ่งมณี โรงเรียนบานโนนเรือคําบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40004. นางบวัลา เกรินเกริก โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40005. นางยุพนิ สวางสุข โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40006. นายเสริญ บญุทองเพชร โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40007. นางบวัลา เจริญศรีเมือง โรงเรียนบานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40008. นายพร สืบเทพ โรงเรียนบานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40009. นายไพจิตร สิงหแทอง โรงเรียนบานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40010. นายจักรพงศแ ขุนธวิงศแ โรงเรียนบานโนนสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40011. นางจันจุรา แกวคะตา โรงเรียนบานโนนสูง (กล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40012. นางยุวดี พมิพแชัย โรงเรียนบานโนนสูง (กล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40013. นางอาจารียแ สฤษด์ิไพศาล โรงเรียนบานโนนสูง (กล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40014. นายไพรัตนแ สฤษด์ิไพศาล โรงเรียนบานโนนสูง (กล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40015. นายอดุลยแ นวลเปลง โรงเรียนบานโนนสูง (กล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40016. นางรวสิรา โคตรภกัดี โรงเรียนบานโนนสูง (ขห) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40017. นางสุพรรณี คําทวี โรงเรียนบานโนนสูง (ขห) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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40018. นางอําไพ ไชยสงคราม โรงเรียนบานโนนสูง (ขห) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40019. นายกิตติพศ สุติบตุร โรงเรียนบานโนนแสนคํา-หนองศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40020. นางศิริลักษณแ พรมจรรยแ โรงเรียนบานโนนแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40021. นายสุวฒันแ มะโนชาติ โรงเรียนบานโนนแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40022. นางดุษณี เถาปใญญา โรงเรียนบานโนนไหลหนองเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40023. นางมณฑา พยุงวงศแ โรงเรียนบานโนนไหลหนองเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40024. นางปรานี บาลยอ โรงเรียนบานโนนออ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40025. นางปารียา แกวธรรม โรงเรียนบานบกัดอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40026. นางสาววรรณรา พงษแสิน โรงเรียนบานบกัดอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40027. นางธญัลักษณแ ดํารงคแ โรงเรียนบานบงึมะลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40028. นางมยุณี เสนศรี โรงเรียนบานบงึมะลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40029. นายเรียน พมิพแนนทแ โรงเรียนบานบงึมะลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40030. นางจิตรา กุมพนัธแ โรงเรียนบานบงึมะลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40031. นางจงรัก ฝางคํา โรงเรียนบานปะทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40032. นางจันทราภรณแ ภมูาพนัธแ โรงเรียนบานปะทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40033. นางอรทยั กองสิน โรงเรียนบานปะทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40034. นางขวญัเมือง ชมคํา โรงเรียนบานปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40035. นางธญัญวดี นวมเปีๆยมใหญ โรงเรียนบานปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40036. นางสาวเกษรินทรแ เบกิบาน โรงเรียนบานปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40037. นางสุดาพร สารพฒันแ โรงเรียนบานปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40038. นายสนอง ชมคํา โรงเรียนบานปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40039. นายบญุสง สายลาด โรงเรียนบานปนุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40040. นายเจริญสุข วงศแแหวน โรงเรียนบานปนุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40041. นายทนิกร มณีกุล โรงเรียนบานปนุวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40042. นางสาวฐิติกานตแ กันตรง โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40043. นางปยิะนัส บํารุง โรงเรียนบานไผหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40044. นางยุพร บตุรศรี โรงเรียนบานไผหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40045. นายเพชร วงพรมมา โรงเรียนบานไผหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40046. นางพรพศิ พรมมาก โรงเรียนบานพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40047. นางสาวชุติมณฑแ ระงับภยั โรงเรียนบานพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40048. นางสมคิด วงศแแหวน โรงเรียนบานพอกบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40049. นางสมจิตร ครองยุติ โรงเรียนบานพอกบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40050. นายสุวทิยแ เบาทอง โรงเรียนบานพงิพวย(เสียงราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40051. นางวนันา บดุดา โรงเรียนบานเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40052. นางอิสราภรณแ ประสานพนัธแ โรงเรียนบานเพก็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40053. นางสาวบญุหลาย กลาหาญ โรงเรียนบานเพก็สาขาบานหนองปลาซิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40054. นางธนินทแธร โกศลศิรศักด์ิ โรงเรียนบานโพธิก์ระมัล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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40055. นางภดารัชชแ ศรีพงษแ โรงเรียนบานโพธิก์ระมัล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40056. นายสัญญา พมิพแศรี โรงเรียนบานโพธิก์ระมัล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40057. นางจันทราพรรณ ชนะดวงใจ โรงเรียนบานโพธิก์ระสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40058. นางประคองศรี สวสัดี โรงเรียนบานโพธิก์ระสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40059. นางรัชดาวลัยแ อุปลาบติัรัชตแธร โรงเรียนบานโพธิก์ระสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40060. นางวราภรณแ คําลาน โรงเรียนบานโพธิก์ระสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40061. นางสุชาดา สุนทมาลา โรงเรียนบานโพธิก์ระสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40062. นายชนศิษฎแ อุปลาบติัรัชตแธร โรงเรียนบานโพธิก์ระสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40063. นายไพจิตร แกวทองทา โรงเรียนบานโพธิก์ระสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40064. นายนัยณัฏฐแ ศรีชัย โรงเรียนบานโพธิก์ระสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40065. นางสาวสมร ชองงาม โรงเรียนบานภเูงิน(อินทรสุขศรีราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40066. นายวชัระ จันทรแแสง โรงเรียนบานภเูงิน(อินทรสุขศรีราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40067. นายสุระพดิ เถาวแคํา โรงเรียนบานภเูงิน(อินทรสุขศรีราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40068. นางกาญจนา พลเหตุ โรงเรียนบานภเูงิน(อินทรสุขศรีราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40069. นางสาวกาญจนา ดาวงษแ โรงเรียนบานภดิูนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40070. นายคํามี ขันตีสาย โรงเรียนบานภดิูนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40071. นายธวชัชัย อินวนั โรงเรียนบานภดิูนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40072. นางฐิตารียแ ปใตถาสายธรรมาสุข โรงเรียนบานภดิูนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40073. นางจิตติญา ศรีจันทรแ โรงเรียนบานภมูิซรอล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40074. นางพรรณี แกวบตุรดี โรงเรียนบานภมูิซรอล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40075. นางศศิวรรณ พงษแชะอุมดี โรงเรียนบานภมูิซรอล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40076. นายสวรรคแ ศรีจันทรแ โรงเรียนบานภมูิซรอล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40077. นางหทยักนก ทองยืน โรงเรียนบานมวง(รามคําแหงอนุสรณแ๑๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40078. นางอุบล รักพรม โรงเรียนบานมวง(รามคําแหงอนุสรณแ๑๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40079. นายปรัตถกร รักพรม โรงเรียนบานมวง(รามคําแหงอนุสรณแ๑๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40080. นางทศมาส สําโรง โรงเรียนบานรองตาซุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40081. นางบงัอร เพง็เพา โรงเรียนบานรองตาซุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40082. นายพจนแ สําโรง โรงเรียนบานรองตาซุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40083. นางสาวบษุบา แกวมูล โรงเรียนบานระโยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40084. นางวารี ธรรมธรุะ โรงเรียนบานระหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40085. นางอาภรณแ ศุขแจง โรงเรียนบานระหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40086. นางจินตนา เชื้อสระคู โรงเรียนบานรุงสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40087. นางทวิาวรรณ วนัดี โรงเรียนบานรุงสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40088. นางรําไพ ประวนั โรงเรียนบานรุงสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40089. นางงามพร วงษแษา โรงเรียนบานรุงอรุณ(กองทพับกอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40090. นายณภทัรแ ใจเครือ โรงเรียนบานรุงอรุณ(กองทพับกอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40091. นางประยูร สายเสมา โรงเรียนบานไรเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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40092. นางสาวเพญ็นี จุลพล โรงเรียนบานละลายมีชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40093. นางบญุสง สีนอย โรงเรียนบานศรีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40094. นางพสิมัย สารารัตนแ โรงเรียนบานศรีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40095. นางพสิมัย ถิระโคตร โรงเรียนบานศรีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40096. นางสายแกว แซแซียว โรงเรียนบานศรีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40097. นายพเิชษฐแ ลุนจักร โรงเรียนบานศรีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40098. นายไพศาล คําโท โรงเรียนบานศรีแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40099. นางวสัินตแ เสนสุข โรงเรียนบานศรีอุดมซําตารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40100. นายสมัชญแพล ทอนทองมีสุข โรงเรียนบานศรีอุดมซําตารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40101. นายสมัย อดทน โรงเรียนบานศรีอุดมซําตารมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40102. นายเสมอ สีนอย โรงเรียนบานศิลาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40103. นางวริวรรณ อุนอก โรงเรียนบานศิวาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40104. นางสําราญ คําพริาช โรงเรียนบานศิวาลัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40105. นางรัตนวรรณ จันทรแถา โรงเรียนบานสรางเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40106. นายประเสริฐ โสภากุล โรงเรียนบานสรางเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40107. นายสุรศักด์ิ ปราบเสียง โรงเรียนบานสรางเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40108. นางคนึงนิจ ธรรมจักรแ โรงเรียนบานสวนกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40109. นางจิราพร แพงยา โรงเรียนบานสวนกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40110. นายคมกฤช ภาษาพรม โรงเรียนบานสวนกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40111. นางนิตยาลักษณแ สืบหลา โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40112. นางสุพตัรา พละศักด์ิ โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40113. นายบดุดี หนูพดั โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40114. นางทกัษณิา สรอยมาลุน โรงเรียนบานสะพงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40115. นางทศันียแ มูลผง โรงเรียนบานสะพงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40116. นางลําไพ บญุราช โรงเรียนบานสะพงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40117. นางวฒันา ศรีสุระ โรงเรียนบานสะพงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40118. นายณัฐภมูิ แกวพลู โรงเรียนบานสะพงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40119. นายปรัชญา ศรีสุระ โรงเรียนบานสะพงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40120. นายบญุเลง บตุรศรี โรงเรียนบานสะพงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40121. นางจุฬาพร ธรรมบตุร โรงเรียนบานสังเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40122. นางพนิดา แสงใส โรงเรียนบานสังเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40123. นางสาวอารยา เคารพ โรงเรียนบานสังเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40124. นางสุชัญญา ขําศรีบศุ โรงเรียนบานสังเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40125. นายถาวร เสาเวยีง โรงเรียนบานสังเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40126. นายมาโนช ขําศรีบศุ โรงเรียนบานสังเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40127. นายมงคล สุทธสิน โรงเรียนบานสังเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40128. นางจันจิรา ศรีจันทรแ โรงเรียนบานสามแยกหนิกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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40129. นางสาวนงคแนุช ไพฑูรยแ โรงเรียนบานสามแยกหนิกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40130. นางสาวมยุรี กับรัมยแ โรงเรียนบานสามแยกหนิกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40131. นางสุนทรี จันทรแเขียว โรงเรียนบานสามแยกหนิกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40132. นายอุทศิ จันทรแเขียว โรงเรียนบานสามแยกหนิกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40133. นางดวงเดือน แกวปมุ โรงเรียนบานสามเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40134. นางนงคราญ จันทมุา โรงเรียนบานสามเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40135. นางสาวนารี สีสดดี โรงเรียนบานสามเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40136. นายเทอดศักด์ิ จันดา โรงเรียนบานสามเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40137. นางเกศินี ศิริธรรมานันทแ โรงเรียนบานสําโรงเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40138. นางจารุณียแ ทองแยม โรงเรียนบานสําโรงเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40139. นางเพญ็ศรี นันทะสิงหแ โรงเรียนบานสําโรงเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40140. นางสาวปทติตา ศิลาวรรณ โรงเรียนบานสําโรงเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40141. นางสุนียแ กมลมาลยแ โรงเรียนบานสําโรงเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40142. นายวรีะศักด์ิ นันทะสิงหแ โรงเรียนบานสําโรงเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40143. วาทีร่อยตรีพรีกรกจิ ไพรบงึ โรงเรียนบานสําโรงเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40144. นางณัฐิยา ชาลี โรงเรียนบานเสาธงชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40145. นางสุจิตรา สามารถ โรงเรียนบานเสาธงชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40146. นางพลูสุข กิ่งคํา โรงเรียนบานเส่ืองขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40147. นายณัฏฐชัย สังขแสัมฤทธิ์ โรงเรียนบานเส่ืองขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40148. นายสุริยา โพธิส์าชัย โรงเรียนบานเส่ืองขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40149. นายบรรจง สีคํา โรงเรียนบานเส่ืองขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40150. นางภรนภา สาสังขแ โรงเรียนบานหนองกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40151. นางมณีวรรณแ ศรีหลา โรงเรียนบานหนองกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40152. นางอัญชนา ดวงสา โรงเรียนบานหนองกระทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40153. นางสาวกรณแปนสัยแ เงาศรี โรงเรียนบานหนองเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40154. นางโสภา พวงสวสัด์ิ โรงเรียนบานหนองคับคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40155. นายกอบชัย โพธนิาแค โรงเรียนบานหนองคับคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40156. นายรัฐนันทแ จันทรแเปรียง โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40157. นายสมภพ ผองราษี โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40158. นายไกรสร อุนแกว โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40159. นางกานตแติมา เวชกามา โรงเรียนบานหนองงูเหลือม(คุรุราษฎรแรัฐกจิโกศล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40160. นางคําปุุน เติบโต โรงเรียนบานหนองงูเหลือม(คุรุราษฎรแรัฐกจิโกศล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40161. นางพนัธุแมาลี ปอูงคํา โรงเรียนบานหนองงูเหลือม(คุรุราษฎรแรัฐกจิโกศล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40162. นางอํานวย สิงหแคํา โรงเรียนบานหนองงูเหลือม(คุรุราษฎรแรัฐกจิโกศล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40163. นายสงกรานตแ ธานี โรงเรียนบานหนองงูเหลือม(คุรุราษฎรแรัฐกจิโกศล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40164. นางปราณี สานนทแ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40165. นางสาวธานี บตุรอุดม โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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40166. นางเพช็รัตนแ แหงธรรม โรงเรียนบานหนองเดียงนอยโนนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40167. นายณัฐพงษแ เพริดพราว โรงเรียนบานหนองเดียงนอยโนนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40168. นายสํารวย ชื่นใจ โรงเรียนบานหนองเดียงนอยโนนใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40169. นางไมตรี คมใส โรงเรียนบานหนองตลาด-โนนเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40170. นายรังสฤษด์ิ บตุรลักษแ โรงเรียนบานหนองทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40171. นางมิ่งสมร กมลเจตนศรี โรงเรียนบานหนองนกเขียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40172. นายดุสิต ทาเงิน โรงเรียนบานหนองนกเขียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40173. นางสุวมิล เผาพนัธแ โรงเรียนบานหนองบกัโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40174. นายวระศักด์ิ ไชยชนะ โรงเรียนบานหนองบกัโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40175. นางดารณี วรโพด โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40176. นางศรีสุพรรณ สุภโกศล โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40177. นางเสาวลักษณแ พมิพแมาศ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40178. นายศุภวทิยแ สุภโกศล โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40179. นายสุประกิต จันทรแถา โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40180. นางปยิวรรณ จึงตระกูล โรงเรียนบานหนองบวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40181. นางสมจิตร อันทรินทรแ โรงเรียนบานหนองบวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40182. นายชัยณรงคแ หรัิญเรือง โรงเรียนบานหนองบวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40183. นางจินตนา สุทธสินธแ โรงเรียนบานหนองบวัเรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40184. นายแสงอรุณ แกวบตุรดี โรงเรียนบานหนองบวัเรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40185. นางนิฤมล วรรณคํา โรงเรียนบานหนองบวัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40186. นางสาริณี คําศรี โรงเรียนบานหนองบวัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40187. นายบวัลอน คําศรี โรงเรียนบานหนองบวัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40188. นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบานหนองบวัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40189. นางวชัรา รัตโน โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40190. นางผองพนั สิงหแโคตร โรงเรียนบานหนองเม็กพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40191. นางสาวจรัญญา แผนแกว โรงเรียนบานหนองเม็กพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40192. นายเฉลิมพล สีหาพงศแ โรงเรียนบานหนองเม็กพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40193. นายพลูชัย ยี่หลา โรงเรียนบานหนองเม็กพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40194. นางสาวสมจิตรแ มีคุณ โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40195. นายสิริรัตนแ เพง็บญุ โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40196. นางสุดา ถุงจันทรแ โรงเรียนบานหนองรุงพระทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40197. นางอํานาจ คําแผน โรงเรียนบานหนองรุงพระทะเล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40198. นายโอภาส สุมาลี โรงเรียนบานหนองสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40199. นางนวลจันทรแ บญุญาสุ โรงเรียนบานหนองหญาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40200. นางศิราภรณแ พานิช โรงเรียนบานหนองหญาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40201. นางมยุรี จันทวี โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40202. นางจุติมาภรณแ ธรรมสัตยแ โรงเรียนบานหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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40203. นางวาสนา ปรากฎมาก โรงเรียนบานหนองหนิ(อสพป.๑๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40204. นายบญัชา ปรากฎมาก โรงเรียนบานหนองหนิ(อสพป.๑๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40205. นางเบญจลักษณแ สุขโต โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40206. นางสาวยุพนิ มีผลกิจ โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40207. นายวรีพนัธแ สานนทแ โรงเรียนบานหนองใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40208. นางพยนตแ หอทรัพยแ โรงเรียนบานหนองใหญ-ตาไทย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40209. นางพรสรรคแ โครตชัย โรงเรียนบานหนองฮาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40210. นายธนวทิยแ พุมจีน โรงเรียนบานหนองฮาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40211. นางสาวรพพีร พรมสิทธิ์ โรงเรียนบานหนิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40212. นายปรีดา โมรานิล โรงเรียนบานหนิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40213. นางณัฐภรณแ โคตา โรงเรียนบานไหลดุมตาเหมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40214. นางบณัฑวรรณ บวัหอม โรงเรียนบานไหลดุมตาเหมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40215. นางประคอง ประเสริฐศรี โรงเรียนบานไหลดุมตาเหมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40216. นางวชิชุวรรณ โคตรสาลี โรงเรียนบานไหลดุมตาเหมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40217. นางจันทรแจิรา จํานงคแ โรงเรียนบานอาราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40218. นางนันทชิา ศรแกว โรงเรียนบานอาราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40219. นายมนูญ มณีวงศแ โรงเรียนบานอาราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40220. นายชัยนัตร ไชยสาร โรงเรียนบานอาราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40221. นางไพรวรรณแ นาเรือง โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40222. นางมณีจันทรแ หลอมทอง โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40223. นางรัชดาภรณแ ตุยชัยภมูิ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40224. นางลินจง แสนคุม โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40225. นางวงษแจันทรแ ศรีทบัทมิ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40226. นางสาวมาลีวรรณ พื้นผา โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40227. นางสาววชัรา วรรณทวี โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40228. นางสาวเสาวภาคยแ เสนาะสวสัดิกุล โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40229. นางสุภาวดี ตงแกว โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40230. นางสุริยา บญุโสภา โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40231. นายสิงหแ ปใญญะชาติ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40232. นายอิทธพิล ศรีทบัทมิ โรงเรียนมารียแอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40233. นางวติรี เพยีงสองชั้น โรงเรียนวดัโพธิน์อย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40234. นางสาวถนอมนวล พานจันทรแ โรงเรียนวดัโพธิน์อย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40235. นางสาวนิพา อุนแกว โรงเรียนวดัโพธิน์อย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40236. นายวรีะยุทธ ทองละมุล โรงเรียนวดัโพธิน์อย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40237. นางนารีรัตนแ เลิศศรี โรงเรียนหมูบานปาุไมหวยจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40238. นางสาวทศันียแ ชูคํา โรงเรียนหมูบานปาุไมหวยจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40239. นายกิตติมศักด์ิ นาครินทรแ โรงเรียนหมูบานปาุไมหวยจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
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40240. นายจิรภทัร ทฆีายุพรรค โรงเรียนหมูบานปาุไมหวยจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40241. นายชัยสิทธิ์ พวงมาลัย โรงเรียนหมูบานปาุไมหวยจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40242. นายสัมพทัธแ ศรีสุข โรงเรียนหมูบานปาุไมหวยจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40243. นางบญุเล่ือน บญุจันทรแ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40244. นางปยิวรรณ ปอูงวเิศษ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40245. นางพลัิยรัตนแ จอมสวาง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40246. นางลัดดา อสุระพงษแ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40247. นางวรรณี บวัแยม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40248. นายบญุมณัชญแ คําทวี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40249. นายสุขประเวช อสุระพงษแ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40250. นางชวาลา ฤทธสิิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40251. นางณัฐปภสัรแ พงศแสถาวร โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40252. นางดลนภสั ขจรวฒิุวรเดช โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40253. นางดาราทอง มะโนชาติ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40254. นางทองใบ ทนันา โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40255. นางธญัทพิยแ ธรีะธนิตโรจนแ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40256. นางนิรมล หลินหะตระกูล โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40257. นางนิศากร เครือมา โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40258. นางบษุบา ธรรมรักษแ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40259. นางประยงคแ เพิ่มทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40260. นางพรทพิยแ ยวงปรางคแ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40261. นางรุงรัตนแ สมบรูณแ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40262. นางลัดดา อัมภรัตนแ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40263. นางศิริพร ไชยโย โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40264. นางศิริพร ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40265. นางสาววราภรณแ สุราวธุ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40266. นายนนทนัตถแ งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40267. นายสุพระไทย กาหลง โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40268. นางพชัรี พนัธแสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40269. นางสาวชระริน พนัธแสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40270. นางสาวศิรินันทแ วงศแกัลยา วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธรุกิจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40271. นายธรีวฒันแ คําศรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40272. นางลักขณา ศีลาสาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40273. นางสาววเิรืองไร วงศแวรรณา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40274. นางสุดารัตนแ ไชยสัตยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40275. นายจํานงคแ พนัธแสวสัด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

40276. นางกาญจนา นรสาร โรงเรียนกุดบากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40277. นางบวัลอย วงศแประทมุ โรงเรียนกุดบากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40278. นางพศิวรรณ รองไชย โรงเรียนกุดบากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40279. นางสาวธดิารัก ดาบพลออน โรงเรียนกุดบากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40280. นายสงวน รองไชย โรงเรียนกุดบากราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40281. นายสุริยันตแ เพชรรัตนแ โรงเรียนเขื่อนน้ําพงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40282. นางกนกวรรณ งันลาโสม โรงเรียนง้ิวดอนราษฎรแสามัคคีบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40283. นางกมลรัตนแ สุวรรณเจริญ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40284. นางเกษราภรณแ กาญจนพนัธุแ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40285. นางเกียงลม จันทรแงาม โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40286. นางนวรัตนแ วงศแกาฬสินธุแ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40287. นางนิตยา การถัก โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40288. นางเนตรอนงคแ อนนทสีหา โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40289. นางปาริฉัตร กุลดิลก โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40290. นางสาวฉววีรรณ สิทธหิงษแ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40291. นายสุรศักด์ิ รักษาภกัดี โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40292. นางพรรณพศิ มาลีลัย โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40293. นางมณีรัตนแ กัลยาบาล โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40294. นางรัติยา สิทธหิงษแ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40295. นางลักษณีบลู พนัธุแชัย โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40296. นางวนิดา ศรีสงคราม โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40297. นางวชัชิราภรณแ แพงมา โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40298. นางวภิารัตนแ ซายสุพรรณ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40299. นายธงชัย อาจวชิัย โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40300. นายวรีจิตตแ ไชยแสงราช โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40301. นางจันทรแจุรี พลอาษา โรงเรียนชุมชนนิรมัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40302. นางชลัทดา ทศัคร โรงเรียนชุมชนนิรมัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40303. นางลําใย รักสะอาด โรงเรียนชุมชนนิรมัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40304. นางสาวนิตยา กวนภา โรงเรียนชุมชนนิรมัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40305. นางอัมพร นาเมืองรักษแ โรงเรียนชุมชนนิรมัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40306. นายศักด์ิสิทธิ์ มุลตองคะ โรงเรียนชุมชนนิรมัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40307. นายชนินทรแ นิลสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบานกุดแข คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40308. นางกัลยาณี สิงหนสาย โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40309. นางชวาลา ศรีวงษา โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40310. นางปิๆนแกว สิมสาร โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40311. นางพตีา พรหมรักษา โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40312. นางวนัทนา ทาวพมิพแ โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40313. นางเวยีงจันทรแ พรไชยา โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40314. นางสาวภารดี คําโคตร โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40315. นางสาวเอื้อมพร ขวงทพิยแ โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40316. นางสุทติสา ชุมภแูสง โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40317. นายวชิัย วงศแธรรม โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40318. นายวชิา ขวงทพิยแ โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40319. นายสุจริต คําโคตร โรงเรียนชุมชนบานกุดไห คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40320. นายประมาณ พมิพแเภา โรงเรียนชุมชนบานสรางคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40321. นายปราโมท พระหนัธงไชย โรงเรียนชุมชนบานสรางคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40322. นายไพศาล เลิศสงคราม โรงเรียนชุมชนบานสรางคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40323. นายอภชิาติ ชมภทูศันแ โรงเรียนชุมชนบานสรางคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40324. นายทองใส ยอดยศ โรงเรียนชุมชนบานสรางคอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40325. นายปรีชา สวสัดี โรงเรียนชุมชนบานหลุบเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40326. นางกิติพร วยัเหนิดล้ือ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40327. นางจิญาภทัร หงษแสิงหแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40328. นางจีรนันทแ สรอยปลิว โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40329. นางนองพรรณ วงศแกุนา โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40330. นางประภสัสร ไชยสุนันทแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40331. นางประภาพร มูลศรี โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40332. นางปใทมาวดี ลอนสครัฟทแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40333. นางพนิดา พรมจันทกึ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40334. นางพรเพญ็ ศรีอาจ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40335. นางพไิลพร โทนแกว โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40336. นางลัดดาวลัยแ จันลาวงศแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40337. นางวรกัญญา วงศแสีดา โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40338. นางวราภรณแ สาโยธา โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40339. นางสริวภา วชัรภญิโญ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40340. นางสายทอง จันทรแอินทรแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40341. นางสาวดารารัตนแ ธรรมรักษแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40342. นางสาวทศัพร ดางถางคํา โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40343. นางสาวนภาพศิ พงษแพศิ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40344. นางสาวพัชรินทรแ จันทรแศรีนวล โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40345. นางสาวระววิรรณ สงวนจินตแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40346. นางสาวอรทยั จิตมาตยแ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40347. นางอรวรรณ เทอํารุง โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40348. นายวฒิุนันตแ สาโยธา โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40349. ปรีชาณัฏฐแ วยัเหนิดล้ือ โรงเรียนเซนตแยอแซฟสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40350. นางจุฑารัตนแ รมโพธิช์ัย โรงเรียนทาแรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40351. นางละเอียด ศรีวรกุล โรงเรียนทาแรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40352. นางสาวเตือนใจ จันทรแสันเทยีะ โรงเรียนทาแรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40353. นางแสงจันทรแ ศุภวทิยาเจริญกุล โรงเรียนทาแรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40354. นายธรุะกิจ พมิพแแพง โรงเรียนทาแรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40355. นายประสิทธิ์ ศุภวทิยาเจริญกุล โรงเรียนทาแรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40356. นายมงคล ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนทาแรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40357. นางพรสวรรคแ เพช็รแรุง โรงเรียนทาศาลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40358. นางรินทร มลาวาสนแ โรงเรียนทาศาลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40359. นางศิริพร รังหอม โรงเรียนทาศาลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40360. นางสาวพนมศิลป แสนเมือง โรงเรียนทาศาลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40361. สิบเอกหญิงมลรัก ทมุแสง โรงเรียนทาศาลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40362. นางสาววรดา พนัธแเพยีง โรงเรียนทงุมนพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40363. นายพงษแพศิ นามละคร โรงเรียนทงุมนพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40364. นายอรรถสิทธิ์ ศิริขันธแ โรงเรียนทงุมนพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40365. นางนิภา สุวรรณมาโจ โรงเรียนธาตุนาเวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40366. นายโกศล พรหมเทพ โรงเรียนธาตุนาเวงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40367. นางทองจันทรแ สาขันธแโคตร โรงเรียนนางอยโพนปลาหลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40368. นายเจริญพร ขันเพยีแกว โรงเรียนนางอยโพนปลาหลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40369. นายเดชาชัย งอยภธูร โรงเรียนนางอยโพนปลาหลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40370. นายเวศวมิล เคะนะออน โรงเรียนนางอยโพนปลาหลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40371. นางกรนันทแ หาสุข โรงเรียนนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40372. นางกรรณิกา แสงวงศแ โรงเรียนนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40373. นางกันยารัตนแ ธาราเสาวรภยแ โรงเรียนนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40374. นางพนาวรรณ อินธแิสง โรงเรียนนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40375. นางพาวลัยแ บญุสุนียแ โรงเรียนนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40376. นางสาวอรุณลักษณแ ไขสีดา โรงเรียนนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40377. นายขวญัเพชร พลวงคแ โรงเรียนนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40378. นายชาญศักด์ิ บตุรวงั โรงเรียนนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40379. นายสมหมาย ใสแสง โรงเรียนนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40380. นางพลูทรัพยแ โพธิสุ์ โรงเรียนนาเพยีงสวางวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40381. นางสาวพรทพิยแ กล่ินนอย โรงเรียนนาเพยีงสวางวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40382. นายสุทศันแ ชุณหแวจิิตรา โรงเรียนนาเพยีงสวางวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40383. นางมานี พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบานกกสมโอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40384. นางวนัทนา จิดอัคคะ โรงเรียนบานกกสมโอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40385. นางวนีัส นนธจิันทรแ โรงเรียนบานกกสมโอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40386. นางสมหมาย อินธริาช โรงเรียนบานกกสมโอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40387. นางสายสมร อุปพงศแ โรงเรียนบานกกสมโอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40388. นางสุชาดา สุตะโคตร โรงเรียนบานกกสมโอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40389. นางเสาวลักษณแ ศรีประทมุวงศแ โรงเรียนบานกกสมโอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40390. นางประจํา อัคพนิ โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40391. นางจันทรแเพญ็ นามโคตร โรงเรียนบานกลางฯ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40392. นางสาวกรุณา อุสาพรหม โรงเรียนบานกลางฯ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40393. นางสาวกิริยา ลามคํา โรงเรียนบานกลางฯ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40394. นางอรนิช อิ่มบญุสุ โรงเรียนบานกุงศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40395. นายประไทย ศุภวทิยาเจริญกุล โรงเรียนบานกุงศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40396. นายประกอบ ตันมูล โรงเรียนบานกุดแข คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40397. นายศราวฒิุ สิทธริาช โรงเรียนบานกุดสะกอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40398. นางมาลัยพร เงินพะเยาวแ โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40399. นางรักคณา มุงคุณ โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40400. นางสาวพรนิภา จันทรมนตรี โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40401. นางสาวศุภรัตนแ พอครวงคแ โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40402. นายมีศักด์ิ ซายสุพรรณ โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40403. นายสิรวชิญแ เขียวดี โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40404. นายสุวฒันา เวชมานิตกุล โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40405. นายสมพงษแ ศรีโสภาพ โรงเรียนบานกุดแฮด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40406. นางกรรณิการแ ไวแสน โรงเรียนบานกุดแฮดวฒันราษฎรแผดุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40407. นางสาวศุภกาญจนแ พองพรหม โรงเรียนบานกุดแฮดวฒันราษฎรแผดุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40408. นางสาวสุมิตรา จําวงศแลา โรงเรียนบานกุดแฮดวฒันราษฎรแผดุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40409. นายวนัชัย ถนอมพลกรัง โรงเรียนบานกุดแฮดวฒันราษฎรแผดุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40410. นางฉววีรรณ ทพิมอม โรงเรียนบานคอใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40411. นางนงศรี บญุยอด โรงเรียนบานคอใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40412. นางนวมล ชาติเทวญั โรงเรียนบานคอใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40413. นางศิริพร คําสงคแ โรงเรียนบานคอใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40414. นายพรีพงษแ เหมะธลิุน โรงเรียนบานคอใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40415. นายสมพร โถสายคํา โรงเรียนบานคอใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40416. นางธนพร อภยัโส โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40417. นางวนัเพญ็ แกวคําแจง โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40418. นางศุภาภรณแ ฤาแกวมา โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40419. นางสาวชุดาภา ใจตึก โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40420. นางสิริกาญจนแ เพง็อินทรแ โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40421. นายชูชาติ ไฉนงุน โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40422. นายชูศักด์ิ มุลนอยสุ โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40423. นายพงษแพญา พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40424. นายวสันตแ หลวงศรี โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40425. นายสุวทิยแ เพง็อินทรแ โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40426. นางสุรางคแ ชาวนัดี โรงเรียนบานโคกภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40427. นายบญุสงคแ ไชยสงคแ โรงเรียนบานโคกภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40428. นางจิตรประสงคแ รัตนหน โรงเรียนบานโคกสูง(สหราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40429. นางดาวเรือง มุลนอยสุ โรงเรียนบานโคกสูง(สหราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40430. นางสมพาน สิงหแเสนา โรงเรียนบานโคกสูง(สหราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40431. นางอุทยัวรรณ วงศแกาฬสินธุแ โรงเรียนบานโคกสูง(สหราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40432. นางอุทติยแ หาญมนตรี โรงเรียนบานโคกสูง(สหราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40433. นายสุระทนิ สิงหแเสนา โรงเรียนบานโคกสูง(สหราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40434. นายอุเทน ทองสวสัด์ิ โรงเรียนบานโคกสูง(สหราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40435. นางหทยักาญจนแ นามนิตยแ โรงเรียนบานง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40436. นายสุปใน วงษแอุน โรงเรียนบานง้ิวศิริราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40437. นางจุฬาพร ธรุารัตนแ โรงเรียนบานง้ิวศิริราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40438. นางพนัวดี พรมเหมาะ โรงเรียนบานง้ิวศิริราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40439. นายพลาดิศัย นอยทะรงคแ โรงเรียนบานง้ิวศิริราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40440. นายรุจ วชิาทพั โรงเรียนบานง้ิวศิริราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40441. นายศุภชัย ศรีจันทรแ โรงเรียนบานง้ิวศิริราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40442. นางดวงแข ลือชัย โรงเรียนบานชมภพูาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40443. นางสุมาลี เพชรไชย โรงเรียนบานชมภพูาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40444. นางประนิล ธราพร โรงเรียนบานเชียงสือราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40445. นางศิลประเสริฐ อุปพงษแ โรงเรียนบานเชียงสือราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40446. นางสาวลมัยลักษณแ เภารังคแ โรงเรียนบานเชียงสือราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40447. นายถาวร อุปพงษแ โรงเรียนบานเชียงสือราษฎรแอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40448. นางอาลักคณา มะละกา โรงเรียนบานซงเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40449. จิตติชัย ภขูมัง โรงเรียนบานดงขุมขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40450. นางทรงศรี โคตรลือชา โรงเรียนบานดงมะไฟสามัคคีราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40451. นางสาวสุภคัฌินี สาขันธแโคตร โรงเรียนบานดงมะไฟสามัคคีราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40452. นายสุขสําราญ สุขอราม โรงเรียนบานดงมะไฟสามัคคีราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40453. นางทกัษณิา ศรีวไิล โรงเรียนบานดงยอสามัคคีพทิยาศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40454. นางสุนันทา เนตรนิรมล โรงเรียนบานดงยอสามัคคีพทิยาศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40455. นางกัลยรัตนแ คําทะเนตร โรงเรียนบานดอนแคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40456. นางสาวสมพร พงษแพศิ โรงเรียนบานดอนแคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40457. นางอวยพร คิดโสดา โรงเรียนบานดอนแคน"คุรุราษฎรแผดุงวทิยแ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40458. นายณัฐวฒิุ บรีุแสง โรงเรียนบานดอนแคน"คุรุราษฎรแผดุงวทิยแ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40459. นายไพฑูรยแ แกวกา โรงเรียนบานดอนแคน"คุรุราษฎรแผดุงวทิยแ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40460. นางศุภรัตนแ คําชมภู โรงเรียนบานดอนเชียงคูณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40461. นางแสงจันทรแ คําสุข โรงเรียนบานดอนเชียงคูณ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40462. นางเกศินี โสภยั โรงเรียนบานดอนเชียงบาลราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40463. นางจิตราภรณแ เสนาคํา โรงเรียนบานดอนเชียงบาลราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40464. นางบญุพรอม แงมสุราช โรงเรียนบานดอนเชียงบาลราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40465. นางพยอม วรรณทอง โรงเรียนบานดอนเชียงบาลราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40466. นางวชัรี เอกพนัธแ โรงเรียนบานดอนเชียงบาลราษฎรแบํารุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40467. นายทองยศ ชินบตุร โรงเรียนบานดอนยาง(สหราษฎรแบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40468. นายประหยัด หาญจําปา โรงเรียนบานดอนยาง(สหราษฎรแบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40469. นางกล่ินสุคนธแ กาญจนศร โรงเรียนบานดอนหมูโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40470. นางสาวจรุงศรี โฮมวงศแ โรงเรียนบานดอนหมูโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40471. นางสาวทิพยแสุดา บตุรศาสตรแ โรงเรียนบานดอนหมูโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40472. นางแสงทอง ง้ิวสุภา โรงเรียนบานดอนหมูโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40473. นางศรีสุวรรณ ใยเจริญ โรงเรียนบานดอนหมูโพธิศ์รี "ชุมชนพฒันา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40474. นายจารึก ชาวนัดี โรงเรียนบานดอนหมูโพธิศ์รี "ชุมชนพฒันา" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40475. นางเสาวลักษณแ ผายปอูงนา โรงเรียนบานตองโขบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40476. นายประยงคแ อินธกิาย โรงเรียนบานตองโขบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40477. นางณัฏฐนันทแ ธรรมวฒันแ โรงเรียนบานตอนราษฎรแดํารงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40478. นางมโนรา อามาตยแทศันแ โรงเรียนบานตอนราษฎรแดํารงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40479. นางสุวรรณี สิมลา โรงเรียนบานตอนราษฎรแดํารงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40480. นางถาวร สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40481. นายฤทธชิัย เกตวงศา โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40482. นายเสริมชัย แสนหมู โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40483. นางกานดา งอยมาลา โรงเรียนบานทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40484. นางเรวดี บตุรดีวรีะวงคแ โรงเรียนบานทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40485. นางลักขณา จันทราสา โรงเรียนบานทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40486. นางศิริวรรณ วงษแวจิิตร โรงเรียนบานทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40487. นางสมร แกวกา โรงเรียนบานทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40488. นายพงษแนารถ แกวกา โรงเรียนบานทาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40489. นายฉลอง เนตรทองคํา โรงเรียนบานทาวดั"คุรุราษฎรแบํารุงวทิยแ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40490. นางสุเมียด ชนิลกุล โรงเรียนบานนา(คุรุราษฎรแอทศิวทิยายน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40491. นายเกตมณี การุณ โรงเรียนบานนา(คุรุราษฎรแอทศิวทิยายน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40492. วาที่รอยเอกวีระศักด์ิ บวัโค โรงเรียนบานนา(คุรุราษฎรแอุทศิวทิยายน) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40493. นายถนอม แพงคําฮัก โรงเรียนบานนาขาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40494. นางคนึงนิจ กุลแพทยแ โรงเรียนบานนาคําวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40495. นายเดชาวธุ งอยปใดพนัธแ โรงเรียนบานนางอยโพนปลาหลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40496. นางกรรณิการแ ทศัวงษา โรงเรียนบานนาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40497. นางไกรษร ไชยโคตร โรงเรียนบานนาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40498. นางเบญจขันธแ ไชยวงศแคต โรงเรียนบานนาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40499. นางอโนมา ทพุแหมง โรงเรียนบานนาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40500. นายเรืองศักด์ิ อุนคํา โรงเรียนบานนาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40501. นางนิภาพร อุปพงษแ โรงเรียนบานนาเดือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40502. นางเพญ็พศิ ไชยโคตร โรงเรียนบานนาตรงสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40503. นางละมัย หดทะเสน โรงเรียนบานนาตรงสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40504. นางสาวตีรณา นนสุข โรงเรียนบานนาตรงสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40505. นางสาวนวลปรางคแ พองดวง โรงเรียนบานนาตรงสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40506. นางสุวรรณ หดทะเสน โรงเรียนบานนาตรงสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40507. นายคมพศิิษฐแ ศรีบญุเรือง โรงเรียนบานนาตรงสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40508. นายวทิยา เมฆวนั โรงเรียนบานนาตรงสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40509. นางกุหลาบ ไชยะลัง โรงเรียนบานนาตาลคําขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40510. นางนงนุช อัครจันทรแ โรงเรียนบานนาตาลคําขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40511. นางนุชนี แดนรักษแ โรงเรียนบานนาตาลคําขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40512. นางวนิดา เชิดสุข โรงเรียนบานนาตาลคําขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40513. นางอมรรัตนแ ทองอันตัง โรงเรียนบานนาตาลคําขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40514. นางอุไรวรรณ พลูเพิ่ม โรงเรียนบานนาตาลคําขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40515. นายพรชัย เถื่อนนาดี โรงเรียนบานนาตาลคําขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40516. นายวโิรจนแ สารวนั โรงเรียนบานนามนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40517. นายพกัรบ หาญสุโพธิ์ โรงเรียนบานนามอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40518. นางจําเนียร ไพคํานาม โรงเรียนบานนามองดงนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40519. นางสมภาร รัตนนทแ โรงเรียนบานนามองดงนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40520. นายวนิัย กาษี โรงเรียนบานนามองดงนิมิตวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40521. นางจุไรรัตนแ แวนเรืองรอง โรงเรียนบานนายอวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40522. นางเทวี วาริชาติ โรงเรียนบานนายอวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40523. นางนิตยา ดาวงัปา โรงเรียนบานนายอวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40524. นางปฏฉิัน อุปพงษแ โรงเรียนบานนายอวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40525. นางวไิลวรรณ งอยภธูร โรงเรียนบานนายอวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40526. นางศิริวรรณ มนูชัย โรงเรียนบานนายอวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40527. นางสุทธนิันทแ ไชยมาตยแ โรงเรียนบานนายอวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40528. นางคันที ศรีดาว โรงเรียนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40529. นางสาวจิตรแจํานง วงศแเครือศร โรงเรียนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40530. นางประภสัสร ฤทธิสุ์วรรณ โรงเรียนบานโนนกุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40531. นายนิพนธแ ประมาชิด โรงเรียนบานโนนกุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40532. นายลํ้าเลิศ พองผลา โรงเรียนบานโนนกุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40533. นายสุริยา ราชกรม โรงเรียนบานโนนกุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40534. นางอุทยัวรรณ ปฐมพานิช โรงเรียนบานโนนสวรรคแสมบรูณแวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40535. นายนพพล พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบานโนนสวรรคแสมบรูณแวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40536. นางมาลินี จันทไทย โรงเรียนบานบอเดือนหา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40537. นางสาวอุไรวรรณ ศิริกุล โรงเรียนบานบอเดือนหา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40538. นายสุระศักด์ิ นาระคล โรงเรียนบานบอเดือนหา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40539. นางจิตรดา ศรีสุวงศแ โรงเรียนบานบอนสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40540. นางวยิะดา ปอูมไชยยา โรงเรียนบานบอนสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40541. นางสรอยสุดา อินหนอง โรงเรียนบานบอนสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40542. นายสุวทิยแ แกวกา โรงเรียนบานบอนสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40543. นางสาวจุฑามาศ สุวรรณคุณ โรงเรียนบานบอนสหราษฎรแอุทอศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40544. นางวชัราภรณแ กมลพรพจี โรงเรียนบานบอนสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40545. นายทนิกร แกวเสถียร โรงเรียนบานบอนสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40546. นางสิริรัตนแ ง้ิวโสม โรงเรียนบานบอนสหราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40547. นางสรารัตนแ พงษแไพบลูยแ โรงเรียนบานบวัคุรุราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40548. นางสุคนธแ จีนคํา โรงเรียนบานบวัคุรุราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40549. นางอินเขียน ไชยพนัธแ โรงเรียนบานบวัคุรุราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40550. นายศราวธุ ไชยพนัธแ โรงเรียนบานบวัคุรุราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40551. นางเกษมศรี ศุขวฒันา โรงเรียนบานปาุปอสหพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40552. นางตระการศรี โคตรหานาม โรงเรียนบานปาุปอสหพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40553. นายสุมิตรชัย ดานลาพล โรงเรียนบานปาุปอสหพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40554. นางพทัราวดี คูณวตัร โรงเรียนบานปาุหวาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40555. นางพทุธชาติ จันทรแธรรม โรงเรียนบานปุุงสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40556. นางยุวธดิา เมฆวนั โรงเรียนบานปุุงสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40557. นางวราภรณแ พงษแพศิ โรงเรียนบานพะโค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40558. นางสาวปรียาพร ดํารงไทย โรงเรียนบานพะโค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40559. นายอนุรักษแ บญุจันทรแ โรงเรียนบานพะโค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40560. นางนฤมล ปรือทะเล โรงเรียนบานพะเนาวแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40561. นางวรรณวไิล บงึสุวรรณ โรงเรียนบานพะเนาวแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40562. นางวราภรณแ ดวงใจ โรงเรียนบานพะเนาวแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40563. นางวลิาวลัยแ พรหมสาขา  ณ  สกลนคร โรงเรียนบานพะเนาวแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40564. นางสุปราณี ปอูงวงษแ โรงเรียนบานพะเนาวแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40565. นางสุรางคนา ลาแสดง โรงเรียนบานพะเนาวแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40566. นายวรีะพงษแ พรหมสาขา  ณ  สกลนคร โรงเรียนบานพะเนาวแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40567. นายอติพล เจริญชัย โรงเรียนบานพะเนาวแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40568. นายไพศาล สมบรูณแ โรงเรียนบานพะเนาวแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40569. นางดอกไม สุริโย โรงเรียนบานพานสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40570. นางพศิเพญ็ อภยัโส โรงเรียนบานพานสหราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40571. นายสุดใจ สินวร โรงเรียนบานพานสหราาฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40572. นายอุดร ผานสุวรรณ โรงเรียนบานพานสหราาฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40573. นางอาภรณแ นวลขํา โรงเรียนบานโพนกางปลาโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40574. นางสุดคนึง ไชยทองพนัธแ โรงเรียนบานโพนงามคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40575. นายหนูเทยีน คะอังกุ โรงเรียนบานโพนงามคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40576. นางงามพศิ ไขไพวนั โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40577. นางจุไรพร วงศแคําสา โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40578. นางบรรจง พรหมเชษฐา โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40579. นางพกิุลทอง ทมุรี โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40580. นางระพงิ สารโพคา โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40581. นางศุจิรัตนแ ภผูานี โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40582. นางสาววฒันา ฮวดคันทะ โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40583. นายเกษม ทมุรี โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40584. นายพทิกัษแ สุภาทอง โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40585. นางสาวผุดผอง อัคฮาดศรี โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40586. จักรกริช วรนาม โรงเรียนบานโพนบกสหราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40587. นางเทยีมจันทรแ จามนอยพรหม โรงเรียนบานโพนบกสหราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40588. นางสาวนิภาภรณแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานโพนบกสหราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40589. นายรําไพ ไชยแสงราช โรงเรียนบานโพนบกสหราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40590. นายคนองฤทธิ์ จันทรและออ โรงเรียนบานโพนบกสหราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40591. นางจันทริา เขียวดี โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40592. นางลัดดาวลัยแ อางศิลา โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40593. นางสิรินทรแยา ศิริพงศแสิน โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40594. นายณัฐชาติ ลือแสน โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40595. นายเทอดศักด์ิ หนูอินทรแ โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40596. นายรัฐรวี พนิิจศักด์ิ โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40597. นายวรสิทธิ์ นาพงษแ โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40598. นางจูรีรัตนแ คําเมือง โรงเรียนบานโพนวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40599. นางณฏวรรณ แสงวงศแ โรงเรียนบานโพนวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40600. นางประภาภรณแ รสานนทแ โรงเรียนบานมวงไขประชาราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40601. นางมลิวลัยแ เลิศศรี โรงเรียนบานมวงไขประชาราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40602. นายนพดล ลานจ฿ะ โรงเรียนบานมวงไขประชาราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40603. นายนาวา ศรีนา โรงเรียนบานมวงไขประชาราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40604. นายเรืองวฒันา พรหมเมือง โรงเรียนบานมวงไขประชาราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40605. บญัชา ธราพร โรงเรียนบานมวงไขประชาราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40606. นางขวญัเรือน โคตกนก โรงเรียนบานมวงลายราษฎรแผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40607. นางนิตยา นิลทราช โรงเรียนบานมวงลายราษฎรแผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40608. นางเพญ็ แสนไชย โรงเรียนบานมวงลายราษฎรแผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40609. นางรติกร อินานันทแ โรงเรียนบานมวงลายราษฎรแผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40610. นางแหวน จันทรังษี โรงเรียนบานมวงลายราษฎรแผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40611. นายนิวติั ฮามพนัเมือง โรงเรียนบานมวงลายราษฎรแผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40612. นายสมบติั ชมชายผล โรงเรียนบานมวงลายราษฎรแผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40613. นายสมัย จันทรังษี โรงเรียนบานมวงลายราษฎรแผดุงศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40614. นางเนืองนิตยแ ขันททีาว โรงเรียนบานแมดนาทม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40615. นายบญุสง พรหมเชษฐา โรงเรียนบานแมดนาทม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40616. นายประพจนแ บญุพาเกิด โรงเรียนบานแมดนาทม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40617. นายอดิศักด์ิ ศรีนา โรงเรียนบานแมดนาทม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40618. นางศิวภรณแ กล่ินไสว โรงเรียนบานยางโลนเจริญราษฎรแไพบลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40619. นางสาวบุญธรรม ยังแสนภู โรงเรียนบานยางโลนเจริญราษฎรแไพบลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40620. นางสาววรรณวิภา งามสิทธิ์ โรงเรียนบานยางโลนเจริญราษฎรแไพบลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40621. นางสาวอนุรียแ สอนศูนยแ โรงเรียนบานยางโลนเจริญราษฎรแไพบลูยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40622. นางสาวชมพนูุท กวานสุพรรณ โรงเรียนบานไรนาดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40623. นายสิทธกิร กอนคํา โรงเรียนบานลาดกะเฌอคุรุราษฎรแชูวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40624. นางสาวรุงทวิา จันทะนาวงษแ โรงเรียนบานวงัปลาเซือม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40625. นางรักศรี ศิริขันธแ โรงเรียนบานศรีวชิา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40626. นางวไิล สุวรรณ โรงเรียนบานศรีวชิา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40627. นางสาวธดิาพร พลิาโฮม โรงเรียนบานศรีวชิา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40628. นางสุภาภรณแ สุระเสียง โรงเรียนบานศรีวชิา "คุรุราาฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40629. นางดวงปลี อุดรศักด์ิ โรงเรียนบานศรีวชิา"คุรุราษฎรแอุทศิ" คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40630. นายอดิศักด์ิ บญุธรรม โรงเรียนบานสรางแกวราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40631. นางสาวกัลยา พลูทอง โรงเรียนบานสะพานสาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40632. นางกิตติญา ภกัดีสุวรรณ โรงเรียนบานหนองกระบอกราษฎรแอุทศิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40633. นายประภาส แกวเคน โรงเรียนบานหนองกอมปาุขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40634. นางไกรสมุด ศิริชมภู โรงเรียนบานหนองแขโนนมาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40635. นายกิตติ วงศแเครือศร โรงเรียนบานหนองแขโนนมาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40636. นายรุงเรือง ไวยบรีุ โรงเรียนบานหนองแขโนนมาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40637. นายวรัิช บางศิริ โรงเรียนบานหนองแขโนนมาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40638. นายเจตนา ครโสภา โรงเรียนบานหนองแขโนนมาลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40639. นายเจษฎา โถชัยคํา โรงเรียนบานหนองคา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40640. นางนริสรา ศรีทอง โรงเรียนบานหนองคาดารกานนทแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40641. นางไพวรรณ วทิยาขาว โรงเรียนบานหนองคาดารกานนทแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40642. นางยุพเรศ แมนศรรา โรงเรียนบานหนองคาดารกานนทแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40643. นางสาวสุวรรณี สอนสูญ โรงเรียนบานหนองคาดารกานนทแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40644. นายประภาส วทิยาขาว โรงเรียนบานหนองคาดารกานนทแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40645. นางฉววีรรณ มณีสวาท โรงเรียนบานหนองแคนสหราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40646. นางนุชนารถ ธนะคําดี โรงเรียนบานหนองแคนสหราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40647. นางสาวสุปราณี พมิพกิาร โรงเรียนบานหนองแคนสหราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40648. นายศรายุทธ สุนารี โรงเรียนบานหนองแคนสหราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40649. นางดอกจันทรแ นันทราช โรงเรียนบานหนองปลาดุกศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40650. นางจริยา นอยสา โรงเรียนบานหนองผือเทพนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40651. นางชุติมา กายราช โรงเรียนบานหนองผือเทพนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40652. นางสาวพัชราภรณแ พรหมอารักษแ โรงเรียนบานหนองผือเทพนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40653. นางสาวเรวดี ขาวพมิพแ โรงเรียนบานหนองผือเทพนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40654. นางเกษร เปลรินทรแ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40655. นางจําลักษณแ อินทรแเจริญ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40656. นางบวัทรัพยแ แสงบญุ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40657. นางเพญ็ศรี ดงจําปา โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40658. นางภาวนา วงคแษาภา โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40659. นางอภญิญา เจริญพร โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40660. นางประภาวดี หาญมนตรี โรงเรียนบานหนองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40661. นายนิคม ฤทธิศ์รีบญุ โรงเรียนบานหนองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40662. นายวราวธุ คําภษูา โรงเรียนบานหนองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40663. นางกุศลิน นามหงษา โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40664. นางนวลละออง ประณต โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40665. นางรจนา สุมังคะ โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40666. นางสาวจุฬาภรณแ หอมไกรลาศ โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40667. นางสาวมนัสวรีแ จันทรังษี โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40668. นางชนิดา จันทรังษี โรงเรียนบานหนองลาด(ราษฎรแอุทศิวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40669. นางนันทนา แสงวงศแ โรงเรียนบานหนองลาด(ราษฎรแอุทศิวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40670. นายทวศัีกด์ิ หารคําอุย โรงเรียนบานหนองลาด(ราษฎรแอุทศิวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40671. นายประเสริฐ นาคีสินธุแ โรงเรียนบานหนองลาด(ราษฎรแอุทศิวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40672. นายสัมภาษณแ นรภาร โรงเรียนบานหนองลาด(ราษฎรแอุทศิวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40673. นางสาวนิศากร สุวรรณเจริญ โรงเรียนบานหนองลาด(ราษฎรฺอุทศิวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40674. นางเกษร จันทรแเหลือง โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40675. นางปยิวรรณ วรรณพงศแ โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40676. นางพรทพิยแ หาแกว โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40677. นางพฒันา อุปพงษแ โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40678. นางพนูทรัพยแ ชินวงศแ โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40679. นางเพยีงใจ สุภาอวน โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40680. นางวชัราภรณแ พทิกัษแชัยโสภณ โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40681. นางวภิาดา นามโสภา โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40682. นางศิริลักษณแ สุวรรณปใกษณิ โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40683. นางสมภู สุทธสุิวรรรณ โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40684. นางสมสุข ราชกรม โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40685. นางสาววรีะมล ผาใต โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40686. นางแสงจันทรแ อุนสากล โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40687. นางอุไรวรรณ โสภยั โรงเรียนบานหนองศาลาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40688. นางทศันา ศรีสรางทอง โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40689. นางพฒันา ชาติชํานิ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40690. นางระววีรรณ บตุรวงศแ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40691. นางวภิารัตนแ ศรีชนะ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40692. นางสมรัก พบัตา โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40693. นางสาวนันชรี คําวาท โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40694. นางสุวรรณา สุริรมยแ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40695. นางออนอนงคแ ไพภบิาล โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40696. นายธนูชัย ภจูอมจิตร โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40697. นายสุวทิยแ ไพภบิาล โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40698. นายอํานาจ ศรีอาจ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40699. นางอรพนิ พมิพแมีลาย โรงเรียนบานหนิงนาเลิศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40700. นายประวติั บตุรชาติ โรงเรียนบานหนิงนาเลิศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40701. นายสวสัด์ิ พานกลาง โรงเรียนบานหนิงนาเลิศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40702. นางนาตญา สัตถาผล โรงเรียนบานหลุบเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40703. นางลัดดาพร เหล่ือมศรี โรงเรียนบานหลุบเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40704. นางวนิดา สามารถ โรงเรียนบานหลุบเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40705. นางศันสนียแ บตุรศรีรักษแ โรงเรียนบานหลุบเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40706. นางสมจิตร เลานวดวนั โรงเรียนบานหลุบเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40707. นางสาวเขมณภัทร นีลานาด โรงเรียนบานหลุบเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40708. นางสาวทราภรณแ เทพเสนา โรงเรียนบานหลุบเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40709. นายศิริ สัตถาผล โรงเรียนบานหลุบเลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40710. นางรุงทรัพยแ อามาตยแมนตรี โรงเรียนบานหวยกอกหนองเค็ม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40711. นายวทิยา กิติศรีวรพนัธุแ โรงเรียนบานหวยกอกหนองเค็ม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40712. นายสุวรีะนาเดช มะลาไว โรงเรียนบานหวยกอกหนองเค็ม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40713. นายนัฐพงษแ โนนพนัธุแ โรงเรียนบานหวยแคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40714. นางชไมพร มาละอินทรแ โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40715. นางประไพพรรณ วรนาม โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40716. นางพรรณวดี ใครบตุร โรงเรียนบานหวยทราย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40717. นายจันดี อินทจิันทรแ โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40718. นายประชุม เรียมแสน โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40719. นายพนมพร พลราชม โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40720. นายวษิณุ เจริญชัย โรงเรียนบานหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40721. นายวรีะ พลเศษ โรงเรียนบานหวยหวด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40722. นางรําไพ เนตรนอย โรงเรียนบานหวยหบีวทิยาธาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40723. นายวรีะพงษแ ทพิยแเสนา โรงเรียนบานหวยหบีวทิยาธาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40724. นางเทวี พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบานเหลาโพนคอเหลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40725. นางมลิวลัยแ ทศัคร โรงเรียนบานเหลาโพนคอเหลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40726. นางสาวปรียมิตร พกัแพง โรงเรียนบานเหลาโพนคอเหลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40727. นายไขแสง พลราชม โรงเรียนบานเหลาโพนคอเหลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40728. นายจําเริญ พลราชม โรงเรียนบานเหลาโพนคอเหลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40729. นายดลใจ ขันททีาว โรงเรียนบานเหลาโพนคอเหลาราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40730. วาทีร่อยตรีนิพนธแ บรรพสาร โรงเรียนบานอีกุด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40731. นางกาญจนา พรหมมหากุล โรงเรียนบานอุมจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40732. นางเบญจวรรณ บญุแสง โรงเรียนบานอุมจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40733. นางรัตนา พชัรเนตร โรงเรียนบานอุมจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40734. นางอาภรณแ หาญรินทรแ โรงเรียนบานอุมจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40735. นายสุวฒันแ หาญรินทรแ โรงเรียนบานอุมจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40736. นางสาวอัญชลี ธรีุสังขแ โรงเรียนบานฮางโองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40737. นายวารี ไขแสง โรงเรียนบานฮางโองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40738. นายวชัรินทรแ ทาแกว โรงเรียนบานฮางโองประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40739. นางสาวเวยีงคํา รัตนโกศล โรงเรียนผักแพวบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40740. นางสาวอรริสา พมิพแมีลาย โรงเรียนผักแพวบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40741. นายชินวฒันแ โถบํารุง โรงเรียนโพนงามคุรุราาฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40742. นางทองพมิพแ นารถโคษา โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40743. นางมลฤดี บตุแสง โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40744. นางวราภรณแ วรพนัธุแ โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40745. นางวมิลมาลยแ เภาโพธิ์ โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40746. นางสาวชไมพร ธนูรักษแ โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40747. นางสาววรพรรณ บดุดีดวง โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40748. นางเสาวลักษณแ งอยจันทรแศรี โรงเรียนโพนงามโคกวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40749. นางรัตนากรณแ มีพรหม โรงเรียนไพศาลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40750. นางสาวดาวใจ ราชาไชย โรงเรียนไพศาลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40751. นางสุพรรณริกา แกวจันลา โรงเรียนไพศาลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40752. นางจุฬาลักษณแ ราชกรม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40753. นางนิพา บญุกอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40754. นางบณัฑิต มาศมูล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40755. นางเบญจลักษณแ โสบตุร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40756. นางวภิาพร แกนจันทรแ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40757. นางศรีสุดา สิงหแคาม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40758. นางสาวคํานึงนาถ ศิริขันธแ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40759. นางสาวศิวนาถ ไชยมาศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40760. นางสาวสุพตัรา โคตรสมบติั โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40761. นางสาวอมรลักษณแ นามโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40762. นางสุดารัตนแ วฒันประคัลภแ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40763. นายกําพล ทองพนัธแ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40764. นายวชัรินทรแ นาคะอินทรแ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณแเจงเวง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40765. นางสาวนฤมล ชัยตะมาตยแ โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40766. นางเขมิกา ศรีวรรณะ โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40767. นางชิดดาวรรณ รุงเรือง โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40768. นางมะลิวลัยแ เกษทองมา โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40769. นางรววีรรณ วชิาคุณ โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40770. นางสมร โฮมวงศแ โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40771. นางสาววราภรณแ กุลยะณียแ โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40772. นางสาวโสภา พองคํา โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40773. นางสุชาดา พรหมมา โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40774. นางสุภคั ต้ันวฒันา โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40775. นายชัยมงคล กําขันตี โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40776. นายไพโรจนแ แวนเรืองรอง โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40777. นายศรีทศันแ วรัิสวา โรงเรียนศิริราษฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40778. นายสุนทร ไพคํานาม โรงเรียนศิริราาฎรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40779. นางสาววารุณี พรหมพทิกัษแกุล โรงเรียนสกลนคร(วนัครู๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40780. นายบญุธรรม ลือชัย โรงเรียนสกลนคร(วนัครู๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40781. นายเกษม นรภาร โรงเรียนหวยทรายวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40782. นางกนกวรรณ พดุนอย โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40783. นางชไมพร ทานะขันธแ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40784. นางนวลผกา ชุณหแวจิิตรา โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40785. นางนัทธมน ทวกีิตติเกษม โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40786. นางประเสริฐ ฤาชัยสา โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40787. นางปริยา เดนไชยรัตนแ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40788. นางวลัยลักษณแ โจมไตร โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40789. นางวชัราภรณแ ตันตระกูล โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40790. นางสมพศิ พมิพแวงษแ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40791. นางสมหมาย ชาบรรทม โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40792. นางสาวนิตยา รัตนพนัธแ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40793. นางสุกัญญา วงศแกาฬสินธุแ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40794. นายผดุงศักด์ิ สายอุราช โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
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40795. นายลือชัย รัชอินทรแ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40796. นางวนิิตตรา เหลือจันทรแ โรงเรียนอนุบาลภพูาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40797. นายถาวร คิดคา โรงเรียนอนุบาลภพูาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40798. นายรังษี ศรีเลา โรงเรียนอนุบาลภพูาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40799. นายถาวร จรัสแผว โรงเรียนอนุบาลภพูาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40800. นางธญัญลักษณแ สวสัดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40801. นางนันทฉัตร เตียยะกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40802. นางปราณีนิตยแ ศรีพานิชยแ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40803. นางปริศนา จําปาจันทรแ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40804. นางพริาวรรณแ ขจรเกษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40805. นางรัชนีวลัยแ ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40806. นางละมัย เจริญศรีศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40807. นางวรรยา รัตนสีหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40808. นางสาวนงคแนุช ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40809. นางสาวนพรัตนแ คําสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40810. นางสาววชัรินทรแ พนิิจรัมยแ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40811. นางสาวศิริรักษแ คึมยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40812. นางอัญชลี อินทนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40813. นายกรกฎ พลตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40814. นายฉัตรมงคล เชาวแพรอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40815. นายพงษแศักด์ิ โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40816. นายศักด์ิสิทธิ์ ลาดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40817. นายสุรชล ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40818. นายเกียรติวชั ทมุมารักษแ สพป.สกลนคร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40819. นายทนิกร อินทะนาม สพป.สกลนคร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40820. นายสังวาลยแ ศรีโคตร สพป.สกลนคร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40821. นางมลิวลัยแ อุดมเดช สพป.สกลนคร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40822. นายคณุตมแ แสนอาจ สพป.สกลนคร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40823. นายสมพร หลิมเจริญ สพป.สกลนคร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40824. นายสุกฤษฏิ์ อัครศักด์ิศรี สพป.สกลนคร เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑

40825. นางขวญัจิต อุดมลาภ กุดจิกนาสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40826. นางมยุรี แกวสนิท กุดจิกนาสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40827. นางกรรณิกา มั่งมูล คําเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40828. นางจําเนียร โคตรปใญญา คําเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40829. นางประนอม ปใกษี คําเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40830. นางสมหวงั จันทรแออน คําเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40831. นายชํานาญ ปใกษี คําเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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40832. นางทศันียแ แสงชัยศิลป จงกลกิตติขจรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40833. นางโสภี ตลับเงิน จงกลกิตติขจรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40834. นางเกษร ทพิกุล ชุมชนบดมาดพอกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40835. นางฉายธชิล แสนสุข ชุมชนบดมาดพอกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40836. นางประเยาวแ สุขเกษม ชุมชนบดมาดพอกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40837. นางปราณี พชิัยชวง ชุมชนบดมาดพอกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40838. นางมยุรียแ กลยนียแ ชุมชนบดมาดพอกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40839. นางอุทยั พทุธมาตยแ ชุมชนบดมาดพอกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40840. นายสงา วงคแษา ชุมชนบดมาดพอกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40841. นางลําพอง สัพโส ชุมชนบานนาดีหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40842. นายชาตรี ไชยเชษฐแ ชุมชนบานนาดีหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40843. นางกุหลาบ กวานเชียงเหนือ ชุมชนบานฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40844. นางสาวโอกาส นามคุณ ชุมชนบานฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40845. นางอัมภวรรณ บวัสกุล ชุมชนบานฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40846. นายทวฒัชัย พมิชาติ ชุมชนบานฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40847. นายสอาด เหลาบานเหนือ ชุมชนบานฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40848. นายสุนทร สีแดงเดช ชุมชนบานฝใๆงแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40849. นางทองคํา พกุพนู ชุมชนบานสรางดูดอนเขือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40850. นายอภสิิทธิ์ ศรีวพินัธุแ ชุมชัยหนองยางชิ้น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40851. นางกัลยาณี พมิพะวะ ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40852. นางถิรนันทแ เมืองบาล ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40853. นางทรงพร ชางสอน ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40854. นางเทยีนทอง สุมาลัย ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40855. นางบรรทม อุดมเดช ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40856. นางวารี ธนะคําดี ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40857. นางสมพร นุนสวสัด์ิ ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40858. นางอนงคแ โพธิศ์รี ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40859. นางสาวสิริกร เสนสุวรรณ ทุงเจริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40860. นางอุดมพร นามเดช ทุงเจริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40861. นายคําไสย ศรีเล็ก ทุงเจริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40862. นายปรีชา กัลยา ทุงเจริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40863. นางสาวพไิลวรรณ ปใญญาประชุม ไทยรัฐวทิยา ๖๒ (บานนาหวับอบวัหนองเม็ก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40864. นายประดิษฐแ แสนภวูา ไทยรัฐวทิยา ๖๒ (บานนาหวับอบวัหนองเม็ก) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40865. นายดิเรก กลยนี บานกลางหนองดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40866. นางจันทรแเพญ็ สุภาชาติ บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40867. นางรสสุคนธแ บญุรักษา บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40868. นางวราภรณแ โมราราช บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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40869. นางสาวสุดาวดี สุรินทะ บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40870. นางอรัญญา ใกลฝน บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40871. นางอุไรวรรณ เหมะธลิุน บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40872. นายทวชีัย โมราราช บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40873. นายไพบรูณแ คําภมูี บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40874. นายอดิศร โมราราช บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40875. นายบญุจันทรแ เจริญไชย บานกุดตะกาบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40876. นางนาคแกว ธรุารัตนแ บานกุดนาขาม (เชิดชูวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40877. นางบวัลี ธรุารัตนแ บานกุดนาขาม (เชิดชูวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40878. นางปยิะฉัตร ยั่งยืนนาน บานกุดนาขาม (เชิดชูวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40879. นางรววิรรณ สมบติัดี บานกุดนาขาม (เชิดชูวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40880. นางวไิลวรรณ เปล่ียนคํา บานกุดนาขาม (เชิดชูวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40881. นายเกียรติศักด์ิ บญุคง บานกุดนาขาม (เชิดชูวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40882. นายประภาส กาญจนกัณโห บานกุดนาขาม (เชิดชูวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40883. นายอภรัิกษแ เปล่ียนคํา บานกุดนาขาม (เชิดชูวทิยาสาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40884. นางดารุณ ยืนนาน บานกุดแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40885. นายฉัตรชัย สมหมาย บานกุดแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40886. นายยศศักด์ิ ไตรทพิยแ บานกุดแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40887. นายไชยวษัฐแ ศรีสาคร บานแกดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40888. นางเจริญสุข ไสยกุล บานขาม (ขามเขตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40889. นางบรรจง พาดี บานขาม (ขามเขตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40890. นางปณิดา เทศประสิทธิ์ บานขาม (ขามเขตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40891. นายสมัย ดอกไมทอง บานขาม (ขามเขตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40892. นายสมศักด์ิ ศรีประทมุวงศแ บานขาม (ขามเขตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40893. นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร บานขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40894. นางยุพนิ กรุณานํา บานคอเขียวพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40895. นางสาวลําไพ พนัทะสา บานคอเขียวพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40896. นายคําภรีแ แพงศรี บานคอเขียวพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40897. นายศุภชัย วรจักร บานคอเขียวพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40898. นางชรินดา พมิพบตุร บานคอใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40899. นางจันทรแออน บญุมา บานคางฮุงเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40900. นางจํารัส สุวรรณรงคแ บานคางฮุงเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40901. นางสุวจันา โมราราษฎรแ บานคางฮุงเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40902. นายชานุพงษแ สุโข บานคางฮุงเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40903. นายลือชัย สุวรรณไตร บานคางฮุงเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40904. นายสุระชัย แกวกา บานคางฮุงเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40905. นายเสมอ บตุรศรี บานคางฮุงเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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40906. นางมลิวลัยแ บวัออน บานคํากาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40907. นางสาวณภทัร กิ้วภาวนั บานคํากาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40908. นายสถิ ภเูวยีนวงศแ บานคํากาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40909. วาที่รอยตรีจารึก จันทรแนามวงคแ บานคําขา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40910. นายสมยศ คําชมภู บานคําชนดงตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40911. นายสุริยา ฤาชากูล บานคําชนดงตอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40912. นางนิตยา สระแกว บานคําตานา (อรัญวาสวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40913. นางบญุชวย เฟืๆองฟู บานคําตานา (อรัญวาสวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40914. นางฤทยัทพิยแ สีวงษา บานคําบอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40915. นางอุไรวรรณ โฮมวงศแ บานคําบดิโคกโพนยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40916. นางชุติมณฑนแ รินทะชัย บานคําสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40917. นางเพยีรจิต ขุราษี บานคําสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40918. นางสาววนิดา ดาบพมิพแศรี บานคําสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40919. นางธญัลักษณแ ศรีสรอย บานคําแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40920. นางธดิาดาว วะชุม บานคําแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40921. นางภทัรา คุณธรรม บานคําแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40922. นางสาวนิตยา หริณรมยแ บานคําแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40923. นางหนูพร โฮมวงศแ บานคําแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40924. นางเทวา สาราโรจ บานโคก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40925. นางเยาวพกัตรแ โมราราษฎรแ บานโคก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40926. นางมะลิวลัยแ อารียแถนอมวงคแ บานโคกคอนดอนมวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40927. นางสาวแสงดาว แกวดวงสี บานโคกคอนดอนมวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40928. นางธนิษฐา อุดมลาภ บานโคกดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40929. นายปยิะ สุวรรณเขตตแ บานโคกดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40930. นางสุนทร วงศแประทมุ บานโคกมะนาวทนัสมัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40931. นางสาวระภีพันธแ แสนอุบล บานโคกศิลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40932. นายอธวิฒันแ แกวลอดหลา บานโคกศิลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40933. นางจิตราภรณแ เนื้อนา บานโคกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40934. นางพมิพกิา จันทรแฤาชัย บานโคกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40935. นางสาวมณีรัตนแ บรุาณเดช บานโคกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40936. นายชาญ นุนสวสัด์ิ บานโคกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40937. นายพมิล สีหราช บานโคกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40938. นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน บานโคกสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40939. นางมะลิวลัยแ เขื่อนศิริ บานโคกสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40940. นางดาวเรือง ธรรมวงศแ บานโคกสี (จตุรภมูิพทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40941. นางศศิธร อุปครราช บานโคกสี (จตุรภมูิพทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40942. นางอุไรวรรณ จุลราช บานโคกสี (จตุรภมูิพทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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40943. นายสมเกียรติ พนัธุแวนิากูล บานโคกสี (จตุรภมูิพทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40944. นางโชติกา คํานอย บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40945. นางรัตถยา แสงศรี บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40946. นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40947. นางศิริลักษณแ ภูระหงษแ บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40948. นางสาวเนตรนภา โพธิส์าวงั บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40949. นางสาวพรนิภา อินธจิันทรแ บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40950. นางสุภรณแ ทพิเนตร บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40951. นายบญุกาญจนแ รมวาปี บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40952. นายไพโรจนแ บรุาณสาร บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40953. นายรังสรรคแ มนดาล บานงอนหนองพะเนาวแมิตรภาพที่ ๑๒๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40954. นางอรุณ ขําเขมร บานง้ิวพงัฮอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40955. นายไชยยา วารินทรแ บานง้ิวพงัฮอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40956. นางจารุวรรณ ไชยศรี บานจําปาศิริราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40957. นางนฤศา เนาวรังสี บานชัยชนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40958. นางประไพร ชางสอน บานชัยชนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40959. นางปรารถนา ธอิัมพร บานชัยชนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40960. นางพจนา ทพิวนั บานชัยชนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40961. นางเอมอร มาลาศิลป บานชัยชนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40962. นายธรีะพงษแ จันทรแศรีโคตร บานชัยชนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40963. นายอํานาจ ประภาหาร บานชัยชนะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40964. นางรัตนา แกนจันทรแ บานชางมิ่ง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40965. นางนิรันดร จันลาวงศแ บานเชิงชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40966. นายพรชัย หสักรรจแ บานดงคําโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40967. นายสรพงษแ แกวอุนเรือน บานดงคําโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40968. นายสุพจนแ ทองอินที บานดงคําโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40969. นางเพชรา สุทธปิระภา บานดงบงั (คุรุราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40970. นางไพรินทรแ เผาพงษแ บานดงบงั (คุรุราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40971. นางภทัรภร หมื่นมะเริง บานดงบงั (คุรุราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40972. นางลักษแขิตรา สุขานนทแ บานดงบงั (คุรุราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40973. นายนิรุธ จันทะงาม บานดงบงั (คุรุราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40974. นางมณฑา สุทธพิบิลูยแ บานดงบาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40975. นางสาวนัยนา ศรีสมัย บานดงบาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40976. นางสาววจิิตรา บณัฑิต บานดงบาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40977. นายถวลิ คําอาจ บานดงบาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40978. นางสาวมาลีพร ดวงโตด บานดงสงา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40979. นางกรรณิการแ ฐานทองดี บานดงสวรรคแ (คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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40980. นางสาวพชันี มูลวรรณ บานดงสวรรคแ (คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40981. นางสุขคิด โอภาสทพิากร บานดงสวรรคแ (คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40982. นายบญุรักษา อาจหาญ บานดงสวรรคแ (คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40983. นายประจักร แกวกิจ บานดงสวรรคแ (คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40984. นายวรัิชตแ แสนเมือง บานดงสวรรคแ (คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40985. นายอนันตแสิทธิ์ โอภาสทพิากร บานดงสวรรคแ (คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40986. นายเสง่ียม นรสาร บานดงสวรรคแ (คุรุราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40987. นายนิรวลั เหลาพรม บานดงสวรรคแหนองนกกด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40988. นายอุทศิ จันทรังสี บานดงสวรรคแหนองนกกด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40989. นายยุทธพงษแ พจนา บานดงสวรรคแหนองนกกด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40990. นางวนิัฎดา เปงูคําภา บานดงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40991. นางสินทอง พจนา บานดงสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40992. นายศราวธุ เกษสะอาด บานดงแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40993. นางบญุลอม กลยนียแ บานดอนกอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40994. นางเบญจมาศ ธรรมศุภนิทรแ บานดอนกอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40995. นางวสัิย มาตราช บานดอนกอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40996. นางอภสัสร บาลลา บานดอนดู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40997. นายประยงคแ พนัธแเทยีม บานดอนมวงไข คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40998. นางมณีรัตนแ บญุยืน บานดอนมวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

40999. นายสราวฒิุ บญุยืน บานดอนมวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41000. นางภริูชญา หลักทอง บานดอนยานาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41001. นางบณัฑิต พรหมพนิิจ บานดอนยาวประชากรอุปการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41002. นางพสิมัย ยืนนาน บานดอนยาวประชากรอุปการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41003. นางศรีสุวรรณ แผนคํา บานดอนยาวประชากรอุปการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41004. นางสุกัญญา แกวทรายขาว บานดอนยาวประชากรอุปการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41005. นางหงษแทอง ศรีนุกูล บานดอนยาวประชากรอุปการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41006. นายหนูพร สุภาชาติ บานดอนยาวประชากรอุปการ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41007. นางสิริรัตนแ เจริญวงศแ บานดอนสมโฮงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41008. นางจิตรัตดาวรรณ ศิริสุวรรณ บานดอนหนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41009. นายนครชัย อุดมลาภ บานดอนหนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41010. นางชมพนูุช อาษาสรอย บานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41011. นางมาลี พรมฉวี บานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41012. นางวารีวนั นาใจคง บานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41013. นางสาวหนึ่งฤทัย บบัพาน บานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41014. นางอนงคแนารถ ไชยรา บานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41015. นายสมคิด อําไพ บานตนผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41016. นางวารุณี ออนยิ้ม บานตาดภวูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41017. นางอินเขียน ปาระพมิพแ บานตาดภวูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41018. นายนิวติัศักด์ิ โคตรปใญญา บานตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41019. นายวรีะศักด์ิ หลาชาญ บานตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41020. นางสาววชัรินทรแ ไชยเลิศ บานตาลโกน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41021. นางยุพนิ สุจริต บานตาลเลียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41022. นางอมร วงศแพรหม บานตาลเลียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41023. นายภาณุวฒันแ สัมฤทธคุิณากร บานตาลเลียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41024. นางทองคํา บตุรแสน บานเตาไหสรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41025. นางวรรณทภิา คําผง บานเตาไหสรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41026. นางสุภาภรณแ พนัธศรี บานเตาไหสรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41027. นางสาวอนงลักษณแ แสนโคตร บานถอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41028. นายธรียุทธ คําทพิยแ บานถอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41029. นางบงัอร แสนอุบล บานถอน (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41030. นางรุงนภา รัตนพนัธแ บานถอน (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41031. นางสุดใจ ทองเหลา บานถอน (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41032. นายปรีดี จุงไทย บานถอน (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41033. นายพเิชษฐ บญุคง บานถอน (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41034. นายยชอนันตแ อินธแิสง บานถอน (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41035. นายสุพจนแ คําชมภู บานถอน (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41036. นางสาวซญานิศ รัตนวรรณี บานถอน (คุรุราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41037. นางสาวสังเกต มีธรรม บานทาลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41038. นางวรางคณา สิงหแสัตยแ บานทุงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41039. นายบญุจันทรแ สุวรรณชัยรบ บานทุงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41040. นายสมศักด์ิ ศรีสําราญ บานทุงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41041. นางประภาพนัธแ เหมะธลิุน บานทุงเชือก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41042. นางสุดใจ ภาวงคแ บานทุงเชือก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41043. นางสุวฒันา เหมะธลิุน บานทุงเชือก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41044. นางเสง่ียม ภาวงศแ บานทุงเชือก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41045. นายบญุเถิง ภาวงศแ บานทุงเชือก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41046. นายพศิมัย ศรีสําราญ บานทุงเชือก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41047. นางสายเสนหแ แกวกันหา บานทุงปลากัด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41048. นายอากร บญุคง บานทุงปลากัด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41049. นางสาวลัดดา รักษาเงิน บานไทยเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41050. นางไพวลัยแ แสงดี บานธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41051. นางทองคํา เหมะธลิุน บานธาตุกุดพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41052. นางนงลักษณแ ศรีโกมลวลิาศ บานธาตุกุดพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41053. นางพศิมัย โตงาม บานธาตุกุดพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41054. นายวรีพงษแ เจริญไชย บานธาตุกุดพราว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41055. นางประทมุวนั เตียงพลกรัง บานนาตากาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41056. นางลักษณแลาวลัยแ ผาอินทรแ บานนาตากาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41057. นางจินดา มิตรจันทรแ บานนาถอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41058. นางประเพยีร สัพโส บานนาถอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41059. นางอรอุมา พมิพา บานนาถอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41060. นายจุลลา มาตะรักษแ บานนาถอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41061. นายประมวล ออนสุระทมุ บานนาถอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41062. นายไพศาล เพชรพรรณ บานนาลอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41063. นายเกรียงศักด์ิ สมจันทรแ บานนาลอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41064. นางสาวธิดาทิพยแ วดีิสา บานนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41065. นายวรีชาติ กาญจนกัณโห บานนาสีนวล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41066. นางกัณหา อินทรแคํานอย บานนาเหมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41067. นางบรรดา จันทรแเดช บานโนนขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41068. นางทพิณัฐ ขะพนิิจ บานโนนขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41069. นางสุมาลี ธวิะโต บานโนนทรายคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41070. วาทีร่อยโทไพโรจนแ กอนตาล บานโนนทรายคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41071. นางนวลอนงคแ สุนารักษแ บานโนนเสาขวญั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41072. นางราตรี สิทธไิชย บานโนนเสาขวญั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41073. นางมยุรี มะเดช บานบงใตโนนรังพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41074. นางวลิาวณัยแ มูลสาร บานบงใตโนนรังพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41075. นางสาวเย็นฤดี ธรรมศรี บานบงใตโนนรังพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41076. นายสํารวย เจริญทาว บานบงใตโนนรังพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41077. นายบญุศรี ตาเมือง บานบงใตโนนรังพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41078. นางสุภาพร กิณเรศ บานบะทองนาหวัชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41079. นายทองเปรียว จันทรแทองศรี บานบะหวัเมย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41080. นางรําไพ ผาพรหม บานบวั (สระพงัวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41081. นายประจักร โพธนิี บานบวั (สระพงัวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41082. นายปใญญาวธุ จันทรังษี บานบาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41083. นายธรีะยุทธ อุนวเิศษ บานบาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41084. นางพรเพชร กงลีมา บานบงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41085. นางสาวบวัพรรณ ฟองออน บานบงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41086. นางสาวอุไรวรรณ ฟองออน บานบงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41087. นางสุรพร มุงธสิาร บานบงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41088. นางอุทยัวรรณ สูเสน บานบงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41089. นายไพบลูยแ จันทรแมาลา บานบงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41090. นางชัชธรีา กองแกว บานเปอืยทานตะวนัพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41091. นางชุมพล พนัธุแทอง บานเปอืยทานตะวนัพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41092. นางณัฐฐิญา วงศแพพิฒัโนภาส บานเปอืยทานตะวนัพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41093. นางพรีภาวแ วรรณพงษแ บานเปอืยทานตะวนัพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41094. นางมัณฑนา กาญจนพงศแกิจ บานเปอืยทานตะวนัพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41095. นางสาวกาญจนา สุริยะวทิยะ บานเปอืยทานตะวนัพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41096. นายสุรจิต พงศแสิทธศัิกด์ิ บานเปอืยทานตะวนัพทิยาสรรพแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41097. นางจันจีรา ชมจันทรแ บานผักคําภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41098. นางจุฑารัตนแ สุวรรณ บานผักคําภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41099. นางศิริลักษณแ จรรยานุวฒันแ บานผักคําภู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41100. นางทรงสุดา วงศแประทมุ บานผักตบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41101. นางเพญ็สวาง ผิวบญุเรือง บานผักตบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41102. นางศรีพระจนัทรแ คําภแูสน บานผักตบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41103. นายสุเมธ ศรีนุกูล บานผักตบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41104. นางคําขอ สุวรรณไตร บานพอกใหญดอนตนมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41105. นางสุรางคนา เทพนิ บานพอกใหญดอนตนมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41106. นายประยุทธ เกตุวงศแษา บานพอกใหญดอนตนมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41107. นางธญัลักษณแ อัคพนิ บานพงัโคน (จําปาสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41108. นางพลชา พรมเวยีง บานพงัโคน (จําปาสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41109. นางพานิช พลศรีดา บานพงัโคน (จําปาสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41110. นางยุบล อาจไพรินทรแ บานพงัโคน (จําปาสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41111. นางสาวบงัอร เดชภมูี บานพงัโคน (จําปาสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41112. นายนฤนาถ กิณเรศ บานพงัโคน (จําปาสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41113. นายปยิะนันทแ ธโิสภา บานพงัโคน (จําปาสามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41114. นางเพญ็พมิล คําผิว บานโพนบกหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41115. นายจินดา สายคํา บานโพนบกหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41116. นางจรีพร เมืองมุงคุณ บานโพนไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41117. นางเพยีงจันทรแ นันทราช บานโพนไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41118. นางอุบล พจนา บานโพนไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41119. นายทนงศักด์ิ ผิวบญุเรือง บานโพนไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41120. นางประยอม โสสุทธิ์ บานโพนสวางกลางเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41121. นายวทิรู พรมสิทธิ์ บานโพนสวางกลางเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41122. นายเสด็จผล อัคพนิ บานโพนสวางกลางเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41123. นายสิงหแประเสริฐ นาคโคตรคํา บานโพนสวางกลางเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41124. นายชํานาญ ศิริบตุร บานโพนสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41125. นายอุทยั ริศจรจาก บานโพนสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41126. นางนิตยา สงฆแธรรม บานภตูะคาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41127. นางนิลุบล แสนวนัดี บานภตูะคาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41128. นางสาวยุวดี ศรีพรหมษา บานภตูะคาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41129. นายประดิษฐแ แกวคําแสน บานภตูะคาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41130. นายสิทธชิัย ขันธวชิัย บานภตูะคาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41131. นางรัตนแใจ บตุรศรี บานมวงไขบานเม็ก (โพธิช์ัยวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41132. นางฉววีรรณ นรัฐกิจ บานมวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41133. นางประยอม ภกูัน บานมวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41134. นางวภิาพรรณ ศิริคุณ บานมวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41135. นางสุพรรณแ คุตะโค บานมวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41136. นายณัฐ ศรีสรอย บานมวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41137. นายประวติั ศิริคุณ บานมวงคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41138. นายรังสรรคแ ธนะคําดี บานมา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41139. นางพมิาย เร่ิมรักษแ บานโมน (เกาะแกววทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41140. นายชัยระวี สรรพโส บานโมน (เกาะแกววทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41141. นายประกายแกว คันลาสิทธิ์ บานโมน (เกาะแกววทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41142. นายปราโมทยแ โคตรปใญญา บานโมน (เกาะแกววทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41143. นายยุทธศิลป อาษาเสน บานโมน (เกาะแกววทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41144. นายสุรพงษแ ศิริบรูณแ บานโมน (เกาะแกววทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41145. นางศรัณยแภทัร อินทรแธวิงศแ บานยางคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41146. นางจิราภรณแ ชาติชํานิ บานแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41147. นางปราณี ศรีลารักษแ บานแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41148. นางสาวศรีเวยีง บตุรแสน บานแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41149. นางสุดารัตนแ สัพโส บานแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41150. นางอุไรลักษณแ หสักรรจแ บานแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41151. นายสมมาตยแ เพยีรชนะ บานแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41152. นางทพิวรรณ หนัจางสิทธิ์ บานเลา (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41153. นางอุไร วงษแปใญญา บานเลา (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41154. นางจิตรลดา กอนแพง บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41155. นางจุฑามาศ ทองอวมใหญ บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41156. นางจุรีรัตนแ โคนจอหอ บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41157. นางประภสัสร ทศันพงศแ บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41158. นางพมิพชัรแ การุญ บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41159. นางมณีวลัยแ สาตะรักษแ บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41160. นางรัตนาภรณแ คําสวาง บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41161. นางสรอยทอง บญุศรี บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41162. นางสาวกัลยา จิกจักร บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41163. นายสมสมัครแ พลากุล บานวงัยาง (วงัยางวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41164. นางกาญจนา ศรีหนองหาง บานสมสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41165. นางสาววริาวรรณ พรหมกสิกร บานสมสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41166. นายณรงศักด์ิ จันทรังษี บานสมสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41167. นางนิศากร ติยะบตุร บานสรางขุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41168. นางวนัเพญ็ ฤาชากูล บานสรางแปนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41169. นายบญุหนัก ฤาชากูล บานสรางแปนู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41170. นางศุภารมยแ แกนจันทรแ บานสรางฟาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41171. นายเกริก นิยมสัตยแ บานสรางฟาก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41172. นางสาวรุงนภา ธศิรี บานสรางหนิวทิยานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41173. นายชัชวาล แกวกา บานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41174. นายพชิิต จันทรแโพธิ์ บานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41175. นายสิทธชิัย รอดอุด บานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41176. นางทพิสุดา ผิวบญุเรือง บานสุวรรณคาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41177. นางสาวธษิตยา ทองอินที บานสุวรรณคาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41178. นายพนูทวี ผิวบญุเรือง บานสุวรรณคาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41179. นายสุรพล เจริญไชย บานสุวรรณคาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41180. นางจุติมา ศรีประภา บานเสาขวญักุดกอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41181. นางนิภา นันตะสุข บานเสาขวญักุดกอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41182. นางสุมุนทา กางทอง บานเสาขวญักุดกอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41183. นายอดุลยแ นารินรักษแ บานเสาขวญักุดกอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41184. นางสาวกิตติกานตแ ดารา บานโสกวงัออยหนู (ประขาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41185. นางวมิลรัตนแ นันทราช บานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41186. นางอมรา วชิานนทแ บานหนองกุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41187. นางกองแกว ธรรมวงศแ บานหนองแคนโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41188. นางสุดารัตนแ ไชยรา บานหนองแคนโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41189. นางพสิดา พระราช บานหนองจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41190. นางโชติมณี พนัธุแแดง บานหนองชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41191. นางอัญชุลี แสงลี บานหนองชาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41192. นางยุวดี บญุลํ้า บานหนองดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41193. นางวไิลวรรณ ยันตะพนัธแ บานหนองดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41194. นางสมหมาย กอธวชั บานหนองดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41195. นายสุริยัน ไชยพะยวน บานหนองดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41196. นายโชคชัย สุรารักษแ บานหนองดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41197. นางกาญจนา คะสีทอง บานหนองตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41198. นางจรัสศรี วรบตุร บานหนองตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41199. นางทพิยแจินดา อุดมลาภ บานหนองตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41200. นางเปรมใจ พรหมพารักษแ บานหนองตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41201. นายสุนทร บรรหาราช บานหนองตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41202. นายอุเทน วงศแพพิฒัโนภาส บานหนองตาล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41203. นางเทวาจกัรศิลป โคตรคําหาญ บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41204. นางนุชรา โคตรวชิัย บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41205. นางบํารุง เหมิหอม บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41206. นางสาวพชัรี หลักทอง บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41207. นางสาวเอื้องไพร อาจาริยางกูร บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41208. นางสุนทรียา จรอนันตแ บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41209. นางอรดี ศุภรรัตนแ บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41210. นายเฉลิมชัย โคตรคําหาญ บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41211. นายมาลา เหมิหอม บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41212. นายสุทธนิันทแ สิงหแแกว บานหนองทุม (พทุธานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41213. นางกมลนัทธแ โคตะมี บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41214. นางจีราภรณแ แกนทาว บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41215. นางนุชนภา เดชภมูี บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41216. นางปใทมา พรหมสาขันธแ บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41217. นางพรทพิยแ คําทพิยแ บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41218. นางเพญ็ศรี งามราชจักร บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41219. นางสาวสุดาพร สุมาลัย บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41220. นางสาวอุดมลักษณแ คําเพชร บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41221. นางอราม ยศรักษา บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41222. นายทวศัีกด์ิ ยศรักษา บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41223. นายธรีะพล พรหมสาขันธแ บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41224. นายบรรจบ ธรรมลัย บานหนองทุมหนองโจด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41225. นางขนิษฐา จันทะนพ บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41226. นางจารุวรรณ บตุรศิริ บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41227. นางนวลจันทรแ นรบตุร บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41228. นางนารีรัตนแ ธรรมวงคแ บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41229. นางประไพ ศรีขวา บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41230. นางรุงทพิยแ สีหราช บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41231. นางวรรณวนารัตนแ จิตรเจริญ บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41232. นางวลัยพร เกษมสานตแ บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41233. นางศรีสุวรรณ ศรีสรอย บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41234. นางสนอง ศรีวงคแษา บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41235. นางสุรินทรแ นามวงศแ บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41236. นายพรศักด์ิ เกษมสานตแ บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41237. นายยงยุทธ บตุรแสน บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41238. นายสุรินทรแพร เสนาคํา บานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41239. นางวไิลวรรณ สุขเสริม บานหนองเบญจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41240. นายปรียะ สุพรมจักรแ บานหนองเบญจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41241. นายสุภาพ หสัจันทอง บานหนองเบญจ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41242. นางดารารัตนแ วารี บานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41243. นางดุษฎี ยืนยง บานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41244. นางสวางจิต โนนชัยยา บานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41245. นางสุจิตราภรณแ คุณมี บานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41246. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนคร บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41247. นายณรงคแศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41248. นายทวเีดช ยิ่งยืน บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41249. นายปใญญา สุระเสน บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41250. นายฟื็น พรหมวชิัย บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41251. นายเวยีงชัย นามวงษแ บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41252. นายชุมพร กรุณานํา บานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41253. นายชัชวาลยแ สาขามุละ บานหนองลาดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41254. นางเริงรักษแ ศรีระวรรณ บานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41255. นางสาวสุวสัดา คําผิว บานหนองแวงนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41256. นางสาวหทัยกาญจนแ สืบสําราญ บานหนองแวงนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41257. นายศุภวทันแ ปานนิล บานหนองแวงนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41258. นางผกากรอง ชินมาตยแ บานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41259. นายพมิล เทพนิ บานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41260. นางศรามา ศรีวพินัธุแ บานหนองหมากแซว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41261. นางสุจิตรา เมืองแสน บานหนองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41262. นายศุภชัย หงษแคํามี บานหนองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41263. นายสมพร พรมแสง บานหนองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41264. นายพนัณาราย เมืองแสน บานหนองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41265. นางประไพ สรรพโส บานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41266. นายสุภพ พลิาโสภา บานหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41267. นางแพงศรี คําภแูสน บานหนองหอยคัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41268. นายมาลาทอง เปงูคําภา บานหนองหอยคัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41269. นายจักรเพชรแ แฝงจันทรแ บานหนองหอยคัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41270. นางแจมจันทรแ แสนอุบล บานหนองฮังแหลว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41271. นายทวศัีกด์ิ แสนอุบล บานหนองฮังแหลว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41272. นางศิรินทรแทพิยแ สัตถาผล บานหนามแทง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41273. นางนิตยดา ดวงมาลยแ บานหวยบาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41274. นางเรืองรอง วะชุม บานหวยบาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41275. นางสุภาภรณแ ใจเปรียว บานหวยบาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41276. นางเอมอร ทองเปีๆยม บานหวยบาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41277. นางสาวเพลินพิศ ดาศักด์ิ บานหวยบุนนาทนั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41278. นางภรินทร อัคนิจ บานหวยเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41279. นางมุทติา เหมะธลิุน บานหวยเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41280. นางรําไพ หนูกลาง บานหวยเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41281. นายพรีะพงษแ หนองหารพทิกัษแ บานหวยเหล็กไฟ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41282. นางพาริพนัธแ ราชโสภา บานหนิโงมโนนสรางไพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41283. นางอาภรณแ แกวคําแสน บานเหลาโพนทองขอนขวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41284. นายจุมพล พรพพิฒันแเพญ็ บานเหลาโพนทองขอนขวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41285. นายอารมณแ เหมะธลิุน บานอุมไผไผทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41286. นางสาวสุดารัตนแ พรหมกสิกร บานอุมเหมา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41287. นางกรองจิตตแ โลหแคํา บานอูนโคก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41288. นางกุหลาบ ฮังกาสี บานอูนโคก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41289. นายทองเพชร การุญ บานอูนโคก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41290. นายเอกวดั ถานะลุน บานอูนโคก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41291. นายยุทธชัย หศักรรจแ บานไฮปลาโหล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41292. นางขันแกว โฮมวงศแ บานไฮหยอง (ภเูงินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41293. นางบษุราพรรณ ปอูสาย บานไฮหยอง (ภเูงินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41294. นางรําพรรณ สุวรรณชัยรบ บานไฮหยอง (ภเูงินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41295. นางสาววิลาวัณยแ เทศประสิทธิ์ บานไฮหยอง (ภเูงินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41296. นางสาวสุจิตรา แกวกา บานไฮหยอง (ภเูงินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41297. วาที่ ร.ต.หญิงวชิราพร ทมุมา บานไฮหยอง (ภเูงินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41298. นางสกุนา แสงชาติ บานไฮหยอง(ภเูงินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41299. จาเอกชวตัร ปาละวงคแ ปารวรรณศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41300. นางดํารงคแ ธรุารัตนแ มารียแพทิกัษแพงัโคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41301. นางพชัริดา ตองตาสี มารียแพทิกัษแพงัโคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41302. นางรุจิลา วรรณทอง มารียแพทิกัษแพงัโคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41303. นางสาวศศิธร สมแสน มารียแพทิกัษแพงัโคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41304. นางสาวสลักจิต สัพโส มารียแพทิกัษแพงัโคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41305. นายวราวธุ อินธแิสน มารียแพทิกัษแพงัโคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41306. นางกรรณิการแ ศุภษร มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41307. นางขวญัใจ งอกงาม มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41308. นางขวญัตา ผาใต มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41309. นางไขนภา เพริศแกว มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41310. นางฐิติมา เศรษฐาชัย มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41311. นางดารัตนแ งามสันเทยีะ มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41312. นางธนากร ทกัษแเตชาภคั มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41313. นางนงคแลักษณแ เสือสา มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41314. นางมนวภิา วงษแประชุม มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41315. นางยุพยงคแ โนนคําพนัธแ มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41316. นางละเอียด ไชยรบ มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41317. นางวรางคณา แคมพแเบลลแ มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41318. นางวภิารัตนแ คําชมภู มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41319. นางสถิตยแ พลสีลา มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41320. นางสาวกิตติยา โพธสิาเกตุ มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41321. นางสาวกิตศิริ กายราช มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41322. นางสาวดวงใจ อากอสตา มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41323. นางสาวยุวดี สุรินทรแเลิศ มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41324. นางสุมาลี แสนอุบล มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41325. นายณรงคแ จันทะรักษแ มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41326. นายสุเนตร วรบตุร มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41327. นายอภรัิกษแ โนนคําพนัธแ มารียแพทิกัษแสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41328. นายนรงณแ เหน็หลอด วดัสุทธมิงคล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41329. นางยุพาวรรณ อัมรัตนแ วาริชภมูิพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41330. นางสมใจ ระจันทกึ วาริชภมูิพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41331. นางรัชฎาพร คุณละ วทิยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41332. นางสาววราภรณแ บญุศล วทิยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41333. นางสาวสมัตรา กันทะมา วทิยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41334. นางสาวสุพตัรา โพธริาช วทิยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41335. นายจักรกฤษณแ เวยีงนนทแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41336. นายพนูเกียรติ ศุภรัตนกูล วทิยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41337. นางปลาทอง อัยวรรณ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41338. นายสนธยา หลักทอง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41339. นายไพบลูยแ ธโิสภา หนองหลวงวทิยานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41340. นายวฒันารัตนแ ศรีระวรรณ อนุบาลเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41341. นางสุรินทรแ จันฤาไชย อนุบาลพรรณานิคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41342. นางวราภรณแ พรหมดีราช อนุบาลวาริชภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41343. นางสาวทัศฎาพร จันทรแเต็ม อนุบาลวาริชภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41344. นางสาวนิภาพร แกวคําสอน อนุบาลวาริชภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41345. นางเสาวคนธแ ทมุประพนัธแ อนุบาลวาริชภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41346. นายรุงโรจนแ พรหมดีราช อนุบาลวาริชภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41347. นางทรรศนียแ สุระโคตร อนุบาลสวางแดนดิน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41348. นางวไลลักษณแ นันทราช อนุบาลสุรียาพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41349. นางชนัญญา ชินจักร อนุบาลสุวรรณเทน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒
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41350. นางวราพร สนิทรัมยแ อนุบาลสุวรรณเทน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41351. นางสาวรัตนาภรณแ แกวบณัฑิต อนุบาลสุวรรณเทน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41352. นางเปรมฤดี กาญบตุร อุดมสังวรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41353. นางรุงนภา มุลฑา อุดมสังวรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41354. นางลาวลัยแ พทิกัษแ อุดมสังวรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒

41355. นางชลนิดา หมื่นแพน โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41356. นางพวัพนัธแ วงศแอุดมศิลป โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41357. นางสมหมาย วงศแอุดมศิลป โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41358. นางสาวพชันี กาสุริยแ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41359. นางอุไรวรรณ เวยสาร โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41360. นายคําฟอง เคนไชยวงคแ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41361. นายปใญญา ศรีสมยา โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41362. นายอัมรินทรแ กอนแพง โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41363. นางสาววาริณี ไชยภมูิ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41364. นายสมพงษแ แสนโคตร โรงเรียนชมุชนนาเตาสุขสวรรคแ(ประชาราษฎรแ ๓๔๗) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41365. นางดารุณี ขันตะราช โรงเรียนชุมชนบานกลางนาโน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41366. นางหวานเบา แสงวงคแ โรงเรียนชุมชนบานกลางนาโน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41367. นายมาย เจินยุหะ โรงเรียนชุมชนบานกลางนาโน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41368. นายวไิล เบญจรูญ โรงเรียนชุมชนบานกลางนาโน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41369. นายอมร ทนุิจ โรงเรียนชุมชนบานกลางนาโน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41370. นางถาวร ศรีละคร โรงเรียนชุมชนบานโพธิต์าก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41371. นางบปุผา วงศแสงา โรงเรียนชุมชนบานโพธิต์าก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41372. นางเพญ็ประภา นารินรักษแ โรงเรียนชุมชนบานโพธิต์าก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41373. นายปรีชา ฝุายรียแ โรงเรียนชุมชนบานโพธิต์าก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41374. นางสาวเบญญา สัพโส โรงเรียนชุมชนบานโพธิต์าก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41375. นางนาฏยา สุขจร โรงเรียนชุมชนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41376. นางพรรณี สนขู โรงเรียนชุมชนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41377. นางเสาวนียแ ชวยรักษา โรงเรียนชุมชนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41378. นายพรสวรรคแ บงคแบตุร โรงเรียนชุมชนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41379. นางจิราภรณแ ขาวนาเข โรงเรียนชุมชนบานมาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41380. นางดวงประทมุ วรรณพนัธแ โรงเรียนชุมชนบานมาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41381. นางนิภาพร ชิงชัย โรงเรียนนาขาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41382. นางอุไรวรรณ แงพรหม โรงเรียนนาจานกลวยนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41383. นายสราวธุ สุพรมอินทรแ โรงเรียนนาจานกลวยนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41384. นางพรนิภา สกุลเดช โรงเรียนบานกุดจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41385. นางอราม ใจแนน โรงเรียนบานกุดจาน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41386. นางทวิาภรณแ โพธิไ์ชยรัตนแ โรงเรียนบานกุดเรือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
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41387. นางสาวเนตรนุช พงศแศรี โรงเรียนบานกุดเรือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41388. นางสุมัจชา ศรีสําราญ โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41389. นายติง สืบสิงหแ โรงเรียนบานขัวกาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41390. นางกฤษณา จันทรแทองศรี โรงเรียนบานขาวแปงู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41391. นางจินตนา ศรีพรหม โรงเรียนบานขาวแปงู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41392. นางนวลสวาท กลยนียแ โรงเรียนบานขาวแปงู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41393. นางสมสะอาด สุวรรณพนัธแ โรงเรียนบานขาวแปงู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41394. นางสาวระวพีร บตุรสุวรรณ โรงเรียนบานขาวแปงู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41395. นางสาวทศัศินา ทพิยแสุริยแ โรงเรียนบานคอนศรีบะสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41396. นางปรียา สารผล โรงเรียนบานคําตากลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41397. นางสาวนิตยา อินธโิคตร โรงเรียนบานคึม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41398. นางพพิาพนัธุแ เขื่อนกองแกว โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41399. นางนงคราญ วรสาร โรงเรียนบานโคกแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41400. นายสนั่น วรสาร โรงเรียนบานโคกแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41401. นายพชิิต อุดมมา โรงเรียนบานเซือม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41402. นายวิทยาลงกรณแ ชูพนัธแ โรงเรียนบานเซือม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41403. นางลาวลัยแ อุนเสนียแ โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41404. นายชาญชัย ปริตวา โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41405. นายปยิะ วงศแคําจันทรแ โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41406. นายบญุสงคแ ชวยรักษา โรงเรียนบานดงสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41407. นายยุทธชิัย เครือจันผา โรงเรียนบานดงสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41408. นายสุวรรณ บงศแบตุร โรงเรียนบานดงสาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41409. นายวบิรูณแ สิงหแคราม โรงเรียนบานดงเสียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41410. นายแสงบญุ เถาโคตรศรี โรงเรียนบานดงเสียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41411. นายพรอมพรรณแ สุกเหลือง โรงเรียนบานดงหมอทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41412. นางนิสิตรา สุทธอิาจ โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41413. นางวดิาวรรณ ไขแสง โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41414. นางบญุลาภ ลุนไชย โรงเรียนบานดอนแดง (อากาศอํานวย) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41415. นางสาวภทัราวดี อุปทมุ โรงเรียนบานดอนแดง (อากาศอํานวย) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41416. นางบรูณกิจ โคตรหานาม โรงเรียนบานดอนแดงคําออ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41417. นายปรวตัร แกวฝุาย โรงเรียนบานดอนทอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41418. นายสมจิตร เรืองทอง โรงเรียนบานดอนทอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41419. นางรัชนียแ อินทรสิทธิ์ โรงเรียนบานดอนมูยหนองแฝก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41420. นางกรองแกว กองวงศแ โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41421. นางประภสัสร รัตนโคตร โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41422. นางพรรณทพิยแ ประทมุรัตนแ โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41423. นางพรสวาท ศรีสรอย โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
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41424. นางสาวพศิมัย สายแสน โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41425. นางสุพร สัพโส โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41426. นางอัญชลี ศศิธรานนทแ โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41427. นายทวี ศรีละคร โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41428. นายนิกุล คุณมี โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41429. นายผดุงศักด์ิ บตุรชาติ โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41430. นายสุพรรณ โพธพินัธแ โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41431. นางหนูกาญจนแ คุณมี โรงเรียนบานเด่ือศรีคันไชย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41432. นางยุพนิ งามนา โรงเรียนบานตาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41433. นางไมตรี นิสวงศแ โรงเรียนบานตาดโตน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41434. นางศศิธร นาเมืองรักษแ โรงเรียนบานตาดโตน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41435. นายเดนณรงคแ มาลาทอง โรงเรียนบานตาดโตน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41436. นางณีรนุช แกวบวัสา โรงเรียนบานถ้ําเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41437. นางพมิูล ไชยศรี โรงเรียนบานถ้ําเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41438. นางศรีสุดา ชวยรักษา โรงเรียนบานถ้ําเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41439. นางจินตนา ใจซ่ือ โรงเรียนบานทากอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41440. นางพรเพญ็ ภวูงศแ โรงเรียนบานทากอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41441. นางสาวราดาวัลยแ ทองนํา โรงเรียนบานทางาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41442. นางเฉลิมขวญั นรสาร โรงเรียนบานทาแร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41443. นางสุกัญญา บณัฑิต โรงเรียนบานทาศรีไคล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41444. นายประพนัธแ พรมเภา โรงเรียนบานทาศรีไคล คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41445. นางคําไพ ฮาบสุวรรณ โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41446. นางนติยา ง้ิวไชยราช โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41447. นางสุนันทา กอนแพง โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41448. นางสุมาลี พละกรต โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41449. นายสมชาย โคตรคํา โรงเรียนบานทุงโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41450. นางทพิยแนภา นอยโสมศรี โรงเรียนบานนากะทาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41451. นางสาววรภรณแ เหงาละคร โรงเรียนบานนากะทาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41452. นางสาวศรีจันทรแ เพื่อนใจมี โรงเรียนบานนากะทาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41453. นางววิรรัตนแ สีมา โรงเรียนบานนาจาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41454. นางสาวสุจินดา ศรีไทย โรงเรียนบานนาจาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41455. นายบญุรักษแ ศรีระวงศแ โรงเรียนบานนาดอกไม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41456. นายศุภกฤต นนตะแสน โรงเรียนบานนาดอกไม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41457. นายสุพจนแ แสนภวูา โรงเรียนบานนาดอกไม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41458. นายบญุเติม พรมอารักษแ โรงเรียนบานนาแต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41459. นายวรีะศักด์ิ ปอูมไชยา โรงเรียนบานนาแต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41460. นายวฒันา อุประ โรงเรียนบานนาแต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
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41461. นายวไิชย แจงโห โรงเรียนบานนาถอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41462. นางจารุวรรณ ขันละ โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41463. นางพสิมัย เฮียงราช โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41464. นางศิริพร พละจิตตแ โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41465. นางสากุน พรรณภกัดี โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41466. นางสาววริิยา บาลตําบล โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41467. นางสุพตัรา ทอนฮามแกว โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41468. นายอุดร ขันละ โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41469. นางรติยา โพชะราช โรงเรียนบานนาหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41470. นายนิยม เถายะบตุร โรงเรียนบานนาหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41471. นายประจักษแ แสนพนันา โรงเรียนบานนาอวนนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41472. นางมณฑิชา ทมถา โรงเรียนบานนาฮี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41473. นายชวลิต วรเมธานนทกุล โรงเรียนบานนาฮี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41474. นายสนิท มุสิกะพนัธแ โรงเรียนบานนาฮี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41475. นายจอมใจ บญุสินชัย โรงเรียนบานนาฮี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41476. นางประภาพร ธงหาร โรงเรียนบานโนนเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41477. นายประพรชัย ฮาบเมืองซอง โรงเรียนบานโนนเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41478. นายภญิโญ ศรีถาพร โรงเรียนบานโนนเจริญศิลป คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41479. นายเสถียร ศรีประทมุ โรงเรียนบานโนนแต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41480. นางลัดดาพร อุดมมา โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41481. นางฉัณรดา ชูตระกูล โรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41482. นางนิสาชน ลานสา โรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41483. นางบงัอร มานะพาณิชยแ โรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41484. นางสาวรณิดา เครือบดุดี โรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41485. นางบงัอร ดีคํายอย โรงเรียนบานโนนอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41486. นางสมดี ผายทอง โรงเรียนบานโนนอุดม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41487. นางบรรจง วเิชียร โรงเรียนบานบะนกทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41488. นางบงัอร กาญบตุร โรงเรียนบานบะนกทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41489. นางเพยีงจันทรแ ไชยยศ โรงเรียนบานบะนกทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41490. นายเกียรติศักด์ิ ไชยยศ โรงเรียนบานบะนกทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41491. นายไกรศักด์ิ อินทรสิทธิ์ โรงเรียนบานบะนกทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41492. นายนิพนธแ เถายบตุร โรงเรียนบานบะนกทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41493. นางสาวรุจิกร ศรีสรอย โรงเรียนบานบะยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41494. นายจรัสพงศแ สุวรรณวงษแ โรงเรียนบานบะยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41495. นายชัดเจน กุลอัก โรงเรียนบานบะยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41496. นางสุชาลี เขื่อนกองแกว โรงเรียนบานบะหวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41497. นายสิทธชิัย ไตรโยธี โรงเรียนบานบะหวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
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41498. นายสมชัย ไตรโยธี โรงเรียนบานบะหวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41499. นางกรรณิการแ ใครลามเมา โรงเรียนบานปลาหลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41500. นางฉววีรรณ กลางชมภู โรงเรียนบานปลาหลาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41501. นางพชัณี แกวบวัสา โรงเรียนบานผาศักด์ิทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41502. นายพทุธา ศรีสุราช โรงเรียนบานผาศักด์ิทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41503. นายตรีชนนทแ แสนอุบล โรงเรียนบานผาศักด์ิทรัพยแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41504. นายจรูญ อุณหะโชติ โรงเรียนบานพทุธรักษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41505. นายสายัน บตุรละคร โรงเรียนบานพทุธรักษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41506. นางบรรยาย วชิา โรงเรียนบานโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41507. นายเสกสันตแ จูมจันทา โรงเรียนบานโพนกอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41508. นางสาวจริยา แกวไพทรูยแ โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41509. นายสมศักด์ิ ศรีพรหมทตั โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41510. นางวภิาพรรณ สุทธปิระภา โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41511. นางศุภกาญจนแ สุขสวน โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41512. นางสาวทกัษณิา ศิริฟอง โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41513. นางอนงคแศรี พลภกัดี โรงเรียนบานโพนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41514. นายสายันตแ วะเกิดเปงู โรงเรียนบานเมนนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41515. นายกิติพร สัพโส โรงเรียนบานยางคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41516. นายพรุิณ ออนสุระทมุ โรงเรียนบานยางคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41517. นายชัยณรงคแ วงศแสงา โรงเรียนบานยางคํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41518. นางกัณญภทัร สิงหแปใ็น โรงเรียนบานวงับง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41519. นางศศิธร ฤทธโิยธี โรงเรียนบานวงับง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41520. นายกิติชัย สมบติัดี โรงเรียนบานวงับง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41521. นางเดือนเพญ็ อัครจันทรแ โรงเรียนบานวงับง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41522. นายไมตรี สัพโส โรงเรียนบานวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41523. นางนิตยา แสนชัย โรงเรียนบานวงัเยี่ยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41524. นางสาวพชัรี กลยนียแ โรงเรียนบานวงัเยี่ยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41525. นางพศิมัย นนทะวงษแ โรงเรียนบานวงัเวนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41526. นางอําไพ สมบรูณแ โรงเรียนบานวงัเวนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41527. นายสมศักด์ิ สุติบตุร โรงเรียนบานวงัเวนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41528. นางบญุเรือน พานาดา โรงเรียนบานวงัหวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41529. นางมัลลิกา สุขเกษม โรงเรียนบานวงัหวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41530. นางศศิธร ใยพนัธแ โรงเรียนบานวงัหวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41531. นางสาวภาวนิี มาตราช โรงเรียนบานวงัหวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41532. นางสาวอภญิญา ฤทธโิยธี โรงเรียนบานวงัหวา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41533. นางราศี ไชยโคตร โรงเรียนบานวาใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41534. นางจิรภทัรแ พลศรีดา โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
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41535. นางทศันียแ แวนแกว โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41536. นายสันทดั ธรุะนนทแ โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41537. นายไกรเดช คะลีลวน โรงเรียนบานสงเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41538. นางพทัจรี ชูพนัธแ โรงเรียนบานสันติสุขสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41539. นางวรรณวภิา เฒาอุดม โรงเรียนบานสันติสุขสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41540. นางเทวา ไชยเชษฐแ โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41541. นางนงเยาวแ พรมวงั โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41542. นางนิตยา พลซ่ือ โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41543. นางปนิดดา พมิพสิาร โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41544. นางรัศมี ไชยบญุตา โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41545. นางวไิลรัตนแ ไพชยนตแ โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41546. นางสาวพรรณนิภา ศรีทาว โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41547. นายพรมมา นามจันโท โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41548. นายววิฒันแ ชูจิต โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41549. นายศักด์ิดา อุปฌาใต โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41550. นายอุลิต ทอนฮามแกว โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41551. นายเนตร แสนอุบล โรงเรียนบานสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41552. นางสุภคั ปะทะโก โรงเรียนบานเสาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41553. นายสมปอง จันทรแมาลา โรงเรียนบานเสาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41554. นางนันทวรรณ บญุโพธิ์ โรงเรียนบานหนองกวัง่หนองกุงศรี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41555. นางน้ําเพชร หสัรินทรแ โรงเรียนบานหนองตากวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41556. นายยุทธนา หมื่นแพน โรงเรียนบานหนองตากวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41557. นางทองมี ธรรมวงศแ โรงเรียนบานหนองทมทากระดัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41558. นางเมตรา ชรินทรแ โรงเรียนบานหนองทมทากระดัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41559. นางสาวปนัดดา ฤทธิท์านันทแ โรงเรียนบานหนองทมทากระดัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41560. นางเบญจมาศ จักรดา โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41561. นางไพวรรณ ชาติผา โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41562. นางวไิลวรรณ สมบติัดี โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41563. นายสุรชัย สมบรูณแ โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41564. นายไพทรูยแ วลิาไชย โรงเรียนบานหนองปลาหมัดบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41565. นายภทัราวธุ โคตรเรือง โรงเรียนบานหนองปลาหมัดบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41566. นายสุรพล ศรีษะโคตร โรงเรียนบานหนองปลาหมัดบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41567. นางนงคลักษณแ ทพินนทแ โรงเรียนบานหนองพอกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41568. นายเหรียญชัย ภริูษี โรงเรียนบานหนองพอกนอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41569. นางเครือวลัณแ มังธานี โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41570. นางพรรณนิภา สุทธจิักรแ โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41571. นายวทิรู ศรีนุกูล โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
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41572. นางสาวจงรัก มังธานี โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41573. นางสาวจารุนียแ อินทรแคํานอย โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41574. นายศักด์ินรินทรแ ผาอินทรแ โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41575. นางสาวนวลอนงคแ ไชยวงศแคต โรงเรียนบานหนองแสงดงอีบาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41576. นายอดิศร ไชยเทพ โรงเรียนบานหนองแสงดงอีบาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41577. นายธรีะพนัธแ เนตรกันหา โรงเรียนบานหนองแอกดอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41578. นายวฒันศักด์ิ แสงโพธิ์ โรงเรียนบานหนองฮาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41579. นายศักดินนทแ ภาคี โรงเรียนบานหนองฮาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41580. นายสุรสิทธิ์ ขันบรรจง โรงเรียนบานหนองฮาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41581. นางจงรัก บตุรแสนคม โรงเรียนบานหวยโทงดอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41582. นางพฒันา แสนพงศแ โรงเรียนบานหวยโทงดอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41583. นางทตัวรรณ ไชยพรม โรงเรียนบานหวยแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41584. นายปฏวิตัร นารินรักษแ โรงเรียนบานหวยแสง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41585. นางสาวพมิพแใจ ไขลาเมา โรงเรียนบานหวยหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41586. นายกมลภพ พนิิจมนตรี โรงเรียนบานหวยหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41587. นายเสรี พลาชัย โรงเรียนบานหวยหนิลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41588. นางมยุรา มิ่งใจดี โรงเรียนบานหวานสหวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41589. นางสาวกาญจนา ถาบตุร โรงเรียนบานหวานสหวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41590. นางสาวมยุริญ บญุเมืองแสน โรงเรียนบานหวานสหวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41591. นางสุธาชินี พทุธนาวงคแ โรงเรียนบานหวานสหวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41592. นางสาวสุรัชดา ภรัูบพา โรงเรียนบานหวานสหวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41593. นางภคัฐิญา ภลูวรรณ โรงเรียนบานหนิเหบิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41594. นายสมชาย สุมังคะ โรงเรียนบานหนิเหบิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41595. นางคํากอง ประสงคแเงิน โรงเรียนบานเหลาผักใส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41596. นายสาทติยแ พอขันชาย โรงเรียนบานเหลาผักใส คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41597. นางนิรัตนแ เหงาละคร โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41598. นางเยาวภา สายธไิชย โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41599. นางรักเลหแ ริยะบตุร โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41600. นางสมศรี กิติศรีวรพนัธุแ โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41601. นางสาวพนา วริิยะเจริญกิจ โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41602. นางสาวอภญิญา ธริาวรรณ โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41603. นางหทยัทพิยแ ทอนฮามแกว โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41604. นายชยันตแ กิติศรีวรพนัธุแ โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41605. นายประดิษฐแ คิอินธิ โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41606. นายสุขสันตแ หตัถสาร โรงเรียนบานอากาศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41607. นางสุวมิล โพสาวงั โรงเรียนบานอินทรแแปลง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41608. นางธดิารัตนแ บรูณะเนตร โรงเรียนแพดพทิยารัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
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41609. นางสาวจันทรแหอม หลุมทอง โรงเรียนแพดพทิยารัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41610. นางดนารัตนแ ถาบตุร โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41611. นางพรทพิยแ เฮียงราช โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41612. นางเพยีรพศิ กวานดา โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41613. นางมณทพิยแ เครือคํา โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41614. นางวราภรณแ พสุิราช โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41615. นางวภิาพกัตรแ บตุรกูคําภู โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41616. นางสาวมารศรี ถาบตุร โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41617. นางสุทธลัิกษณแ โคตรลาคํา โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41618. นางสุนันทแ เสโนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41619. นางอรวรรณ อุนวเิศษ โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41620. นายทองเพชร กวานดา โรงเรียนอนุบาลบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41621. นางจิราภรณแ เหาะเหนิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41622. นางสาวนริศรา ปใญญาประชุม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41623. นางสุชาดา ทาวเพชร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41624. นางสุภชัชา แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41625. นายเชาวนา เฮียงราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41626. นายเทอดศักด์ิ บษุบงคแ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41627. นายธรีะวฒันแ เฮียงราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓

41628. นางกัลยกร กิมาคม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41629. นางจันทรา ซังชาสิทธิ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41630. นางชลธชิา ภาณุวฒันากร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41631. นางแนงนอย อัมพรพงศแ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41632. นางปริณดา ณ ถลาง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41633. นางปยิะรัตนแ จิ๋วเจริญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41634. นางพฑัฒิดา เขียวจีน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41635. นางภนัทติา อมรการ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41636. นางวรวลัญชแ ณวภิาส โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41637. นางสาวบญุพา นิลเพช็รแ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41638. นางสาวเพญ็แข เพชรฤทธิ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41639. นางสาวสิรินดา เจียรบตุร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41640. นางสาวสุรีรัตนแ ปในทรัตนแ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41641. นางสาวเสาวลักษณแ ปิๆนสุข โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41642. นางสุกัญญา ยีหวงัเจริญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41643. นางเสาวลักษณแ ทองขาว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41644. นางอัญชลี ร่ืนระวฒันแ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41645. นางนิฤมล สุขาทอน โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑



1127

41646. นางพวงนอย อเปสริยาโย โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41647. นางพชัรินทรแ อุบลจินดา โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41648. นางเพญ็ศรี เพช็รชําลิ โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41649. นางภริมยแ สังขแกุล โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41650. นางมณฑิชา นางาม โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41651. นางวณีา เจียมสกุล โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41652. นางศิวาพร สุวรรณบณัฑิตยแ โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41653. นางสราภรณแ บญุศิลป โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41654. นางสาวนิรันยแ รัตนโชติ โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41655. นางสาวพรรณี เกษตรสกุล โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41656. นางสาวอุบล ภมูี โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41657. นางสุพศิ แจมศรี โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41658. นางอุไรพรรณ กานุวงศแ โรงเรียนจุลสมัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41659. นางกชนิภา ศรีสลับ โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41660. นางชนิดา บริรักษแ โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41661. นางชื่นกล่ิน เวชโช โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41662. นางณัฏฐรี รัตนคันทรง โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41663. นางดวงอมร โปตะวฒันแ โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41664. นางนงลักษณแ กุลสิทธาวเิวท โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41665. นางเบญจาภรณแ ปิๆนแกว โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41666. นางปยิะนาตยแ บลิสมล โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41667. นางเพชรรัตนแ เพช็รมณี โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41668. นางวนัดี บวักิ่ง โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41669. นางวาริน ไชยพลู โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41670. นางศิริพร ใสสอาด โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41671. นางสาโรจนแ จันทรพล โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41672. นางสาวเตือนจิต เศรษสระ โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41673. นางสาวภษูติ เสนหา โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41674. นางสาวศรีสุข เพญ็แกว โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41675. นางสาวสุธดิา นิ่มมา โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41676. นางสาวเสริมสุข ฟองประพนัธแ โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41677. นางอัจฉราพร ปยิะชาติ โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41678. นางอุบลรัตนแ กปลิกาญจนแ โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41679. นางอุษา ปิๆนแกว โรงเรียนแจงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41680. นางนภาพรรณ นิ่มตรง โรงเรียนชุมชนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41681. นางเรณุมาศ หวงัพฒันกุลชัย โรงเรียนชุมชนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41682. นางสุไม จุลแกว โรงเรียนชุมชนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑
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41683. นางอรวรา ทพิยแดนตรี โรงเรียนชุมชนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41684. นางประภาพรรณ เดชดี โรงเรียนชุมชนบานบอประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41685. นางสาวขจีพรรณ จันทระ โรงเรียนชุมชนบานบอประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41686. นางสุพตัรา ศรีออน โรงเรียนชุมชนบานบอประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41687. นางพวงเพญ็ สังขแคง โรงเรียนชุมชนวดัสามบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41688. นางรจนา บษุบงคแ โรงเรียนชุมชนวดัสามบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41689. นางสาวสมใจ ขวดใส โรงเรียนชุมชนวดัสามบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41690. นางธญัวรินทรแ โทธรัตนแ โรงเรียนทาบอนมิตรภาพที่๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41691. นางเรณู สุบรรพวงศแ โรงเรียนทาบอนมิตรภาพที่๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41692. นางสาวผกาวดี ปใญญวรรณศิริ โรงเรียนทาบอนมิตรภาพที่๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41693. นางอุไร ดํามี โรงเรียนทาบอนมิตรภาพที่๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41694. นางปญิา ประชุมทอง โรงเรียนทุงหวงัใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41695. นายประเสริฐ เพชรฤทธิ์ โรงเรียนทุงหวงัใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41696. นางประภา สายชุมพนัธแ โรงเรียนในเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41697. นางเกศินี เขมะศิริ โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41698. นางจารุวรรณ สุขแปนู โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41699. นางเตือนใจ เหลาสุวรรณ โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41700. นางสาวอภญิญา คงสุวรรณ โรงเรียนบานกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41701. นางพรทพิยแ ใจแจง โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41702. นางละเอียด วรรณเพช็ร โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41703. นางสาววนัทนา ปาลานุพนัธแ โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41704. นางสาววนัเพญ็ ตามพะปใณณะ โรงเรียนบานขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41705. นางสาวรุงนภา บศุดีวงศแ โรงเรียนบานขี้นาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41706. นางสุนียแ สุวรรณพนัง โรงเรียนบานขี้นาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41707. นางจินตนา ซุนซ่ิม โรงเรียนบานเขาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41708. นางเมธญิา กาญจนรัตนแ โรงเรียนบานเขาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41709. นางพรทพิยแ เหมวเิชียร โรงเรียนบานควนจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41710. นายอําพล นิรันดรแพฒุ โรงเรียนบานควนจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41711. นายกันตินันทแ วชัระวรพงศแ โรงเรียนบานจะทิ้งพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41712. นางจําเนียร แกวสลํา โรงเรียนบานชะแม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41713. นางสาวสมถวลิ อดทน โรงเรียนบานชะแม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41714. นางสาวอมรรัตนแ ไกรสุข โรงเรียนบานชะแม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41715. นางพรพมิล พรหมสุทธิ์ โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41716. นางหนูพสิ จิรานุกรม โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41717. นายนพรัตนแ วฒันกุล โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41718. นางกชพรรณ คงถาวร โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41719. นางเพลินจิต พงษแธญัญะวริิยา โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑
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41720. นางไพลิน สิงหแวงศแ โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41721. นางภทัราพร พรรคเสือ โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41722. นางวรรณิภา มุสิกะศิริ โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41723. นางวรรณี ดิษยบตุร โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41724. นางวนัดี ชิตเชี่ยว โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41725. นางศิริวรรณ เหมบปุผกะ โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41726. นางสาวสมเพยีร หนูขาว โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41727. นางโสมน ชวยจวน โรงเรียนบานน้ํากระจาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41728. นางปยิะวลัยแ ศิริ โรงเรียนบานบางดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41729. นางพรีพรรณ บญุทอง โรงเรียนบานบางดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41730. นางพิมพแพาวรรณ นิยมเดชา โรงเรียนบานบางไหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41731. นายเอกชัย ซังชาสิทธิ์ โรงเรียนบานบางไหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41732. นางกาญจนา มะอักษร โรงเรียนบานมวงงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41733. นางดารารัตนแ เพชรมณี โรงเรียนบานมวงงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41734. นางสุนันทแ สอนคง โรงเรียนบานมวงงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41735. นางอุดมศรี ศรีนวล โรงเรียนบานมวงงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41736. นายมนู ซุนสุวรรณ โรงเรียนบานมวงงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41737. นางธชัสินี อนันตแประเสริฐ โรงเรียนบานมวงพุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41738. นางพมิพรรณ นุธรรมโชติ โรงเรียนบานมวงพุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41739. นางจงดี สุวรรณรักษา โรงเรียนบานมหาการเฉียงพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41740. นางภฏัพร ศรีกฤษณแ โรงเรียนบานมหาการเฉียงพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41741. นางสาวสุธาสินี มุณีศรี โรงเรียนบานมาบหวัทงี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41742. นางบญุศรี ไพจิตรแ โรงเรียนบานระโนต(ธญัเจริญ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41743. นางวไิล ปานซาย โรงเรียนบานระโนต(ธญัเจริญ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41744. นายวสุิทธิ์ สถิตดํารงกุล โรงเรียนบานระโนต(ธญัเจริญ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41745. นางมรกต ฉัตรจินดา โรงเรียนบานระโนต(ธญัเจริญ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41746. นางนุกูล คงบางปอ โรงเรียนบานรับแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41747. นางสุณีพร หนูเขง โรงเรียนบานรับแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41748. นางฐาวณีิ กาญจนา โรงเรียนบานวดัใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41749. นางไพราหแ ศีลบตุร โรงเรียนบานวดัใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41750. นางสมมิต พวงสอน โรงเรียนบานวดัใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41751. นางพรรณี สังขแสุวรรณ โรงเรียนบานหนาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41752. นางอรุณ ธรีะบญัชร โรงเรียนบานหนาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41753. นางเชาวมาศ กาญจนไพโรจนแ โรงเรียนบานหวัเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41754. นางปิๆนเแกว บริสุทธิ์ โรงเรียนบานหวัเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41755. นางมะลิวรรณ อิสโร โรงเรียนบานหวัเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41756. นางวาสนา ตรีแกว โรงเรียนบานหวัเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑
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41757. นางสาวจารี แสงอรุณ โรงเรียนบานหวัเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41758. นางสาวอาซีซะ คงคาลิหมีน โรงเรียนบานหวัเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41759. นางอัจจิมา อินทรแดํา โรงเรียนบานหวัเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41760. นางวมิลทพิยแ หนูเล่ียม โรงเรียนบานหวัเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41761. นางเรืองรอง รัตนปฐม โรงเรียนพรหมเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41762. นางสมปอง ธรรมโชติ โรงเรียนพรหมเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41763. นางสาววาสนา บวัมล โรงเรียนพรหมเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41764. นางสาวสุณี จันดํา โรงเรียนพรหมเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41765. นางอุราพร หยูทองอินทรแ โรงเรียนพรหมเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41766. นางบงัอร เพช็รขาว โรงเรียนพรหมเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41767. นายสมพงศแ พละไชย โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41768. นางสาวสมร กาลรักษแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41769. นายทวศัีกด์ิ สงแสง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41770. นายเรวชั ดวงฉีด โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41771. นางกนกรพี ตนคํา โรงเรียนวชิรานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41772. นางจันทนี จิตละเอียด โรงเรียนวชิรานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41773. นางจารึก ประพณิพงศแ โรงเรียนวชิรานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41774. นางสาวดวงเดือน ศรีอินทรแ โรงเรียนวชิรานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41775. นางสาวเสาวนียแ อินทรแจักรแ โรงเรียนวชิรานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41776. นางเสียงแข สะกวี โรงเรียนวชิรานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41777. นางอรุณ คุมชุม โรงเรียนวชิรานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41778. นายชาตรี ทกัษนิายนตแ โรงเรียนวชิรานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41779. นายพชิัย แกวเขียว โรงเรียนวชิรานุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41780. นางพรรณี ศรีนวลขาว โรงเรียนวดักระดังงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41781. นางสมพร รัตนะ โรงเรียนวดักระดังงา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41782. นางวมิล แกวศรี โรงเรียนวดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41783. นายปริญญา สายชุมพนัธแ โรงเรียนวดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41784. นางเกศราภรณแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนวดัเกาะถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41785. นางมยุรี สังขรัตนแ โรงเรียนวดัเกาะถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41786. นางวราภรณแ เจริญยิ่ง โรงเรียนวดัเกาะถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41787. นางสุนงนาถ ธาระบญุ โรงเรียนวดัเกาะถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41788. นางประณีต สุขแกว โรงเรียนวดัขนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41789. นางสาววไิลลักษณแ พรหมมนตรี โรงเรียนวดัเจดียแงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41790. นางอนงคแ รัตนกันทรากร โรงเรียนวดัเจดียแงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41791. นางอุบล สุวรรณมณี โรงเรียนวดัเจดียแงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41792. นางเบญจวรรณ เนื่องแกว โรงเรียนวดัแชมอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41793. นางสุจิตรา จันทรแอุดม โรงเรียนวดัแชมอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑
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41794. นางสุภาณี นิลวตัร โรงเรียนวดัดีหลวงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41795. นางจรรยา วรรณเวช โรงเรียนวดัดีหลวงนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41796. นางเฉลิม สันติสุขวงศแ โรงเรียนวดัตาหลวงคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41797. นางแฉลม เต็มรัตนแ โรงเรียนวดัตาหลวงคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41798. นางระววิรรณ สองแกว โรงเรียนวดัตาหลวงคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41799. นางสาวเจดิจรรยแ พรหมอินทรแ โรงเรียนวดัตาหลวงคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41800. นางพรรณี บญุพนัธแ โรงเรียนวดัตาหลวงคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41801. นางสาวจุไรรัตนแ สมบรูณแมาก โรงเรียนวดัเถรแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41802. นางอรพนิ มณีชวง โรงเรียนวดัเถรแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41803. นางวรรณี สุกใส โรงเรียนวดัทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41804. นางสาวโชติกา สะอาดจันทรแ โรงเรียนวดัทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41805. นายฉัตรชัย จันทโท โรงเรียนวดัทุงโตนด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41806. นางผกาพรรณ ไชยวงศแ โรงเรียนวดัทุงบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41807. นางอรรนแฉพร แกวทอง โรงเรียนวดัทุงบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41808. นางสาวอุทยั ชูเชิด โรงเรียนวดัทุงสงวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41809. นางอารี โรจนเกษตร โรงเรียนวดัทุงสงวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41810. นางสาววรนาถ ไพโรจนแภกัด์ิ โรงเรียนวดัธรรมโฆษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41811. นายเพยีร ลองเซง โรงเรียนวดัธรรมโฆษณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41812. นางสาวภทัรณวดี ประนอม โรงเรียนวดันางเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41813. นางสาววราภรณแ นวลสงคแ โรงเรียนวดันางเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41814. นายสมศักด์ิ เลิศสําราญชัย โรงเรียนวดันาหมอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41815. นายบญุลอม สุวรรณรัตนแ โรงเรียนวดันาหมอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41816. นางเบญจรัตนแ แสงงาม โรงเรียนวดัเนินพจิิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41817. นางจุไรรัตนแ หนูมิตร โรงเรียนวดับอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41818. นางภญิญา ไชยชนะ โรงเรียนวดับอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41819. นางสาวสุภี นวลชื่น โรงเรียนวดับอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41820. นางสุภาภรณแ ผอมนะ โรงเรียนวดับอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41821. นางอุบลรัตนแ ฤทธิเ์ดช โรงเรียนวดับอแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41822. นางจริยา สังขพนัธแ โรงเรียนวดับอทรัพยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41823. นางวนัเพญ็ สุวรรณโณ โรงเรียนวดับอทรัพยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41824. นางศลิษา มานะศิริ โรงเรียนวดับอทรัพยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41825. นางสาวนิมิตร เพชรคง โรงเรียนวดับอทรัพยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41826. นายประพชันแ ยอดเพชร โรงเรียนวดับอทรัพยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41827. นางสุกัญญา ทองคํา โรงเรียนวดับอทรายเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41828. นายสมคิด ศรีพมิาน โรงเรียนวดับอปาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41829. นางปรีชา แสงจันทรแ โรงเรียนวดับางเขียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41830. นางศรีไพ เทพทอง โรงเรียนวดับางเขียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑
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41831. นางนฤมล ชูชีพ โรงเรียนวดัประเจียก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41832. นางสาวภทัราวรรณ ทองอยู โรงเรียนวดัประเจียก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41833. นางดารา รัตนอุไร โรงเรียนวดัประดูหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41834. นางสุมล สังขพนัธุแ โรงเรียนวดัประดูหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41835. นางสาวจุรีวรรณ คําสุวรรณ โรงเรียนวดัประตูเขียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41836. นางอรพนิทแ หนูฟอง โรงเรียนวดัประตูเขียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41837. นางอรุณศรี สงเคราะหแ โรงเรียนวดัประตูไชย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41838. นางพวงทพิยแ จํานง โรงเรียนวดัปะโอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41839. นายธรีะยุทธแ ราชนานนทแ โรงเรียนวดัปะโอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41840. นางประโลม หุยยอง โรงเรียนวดัปาุขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41841. นางรติรัตนแ หนูทอง โรงเรียนวดัปาุขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41842. นางละมัย คงทน โรงเรียนวดัปาุขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41843. นางสาวปาริชาติ รัตนภมูิ โรงเรียนวดัปาุขาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41844. นายนพพร เดชทองจันทรแ โรงเรียนวดัผาสุกาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41845. นางประลอม สังขวรรโณ โรงเรียนวดัพรหมประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41846. นางจิราภรณแ รัตตโอภาส โรงเรียนวดัพงักก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41847. นายไสว ศรีเกตุ โรงเรียนวดัพงัยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41848. นางสาวผลธรรม หนูคง โรงเรียนวดัโพธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41849. นางสาวพรรณี แกวพบิลูยแ โรงเรียนวดัโพธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41850. นางสาววชัรี หนูสงคแ โรงเรียนวดัโพธิก์ลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41851. นางอารยา อนันตพนัธแ โรงเรียนวดัโพธิก์ลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41852. นายวชิิต ซุนสุวรรณ โรงเรียนวดัโพธิก์ลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41853. นางสมถวลิ ภูเพชร โรงเรียนวดัมะขามคลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41854. นางนฑีทพิยแ ตันตระรุงโรจนแ โรงเรียนวดัแมเปยีะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41855. นางปรารถนา ปใญโญ โรงเรียนวดัแมเปยีะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41856. นางพนัธแฐาน ววิฒันศิลป โรงเรียนวดัแมเปยีะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41857. นายชวน บวัชื่น โรงเรียนวดัแมเปยีะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41858. นางสาวปภาวี จันทรแแดง โรงเรียนวดัเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41859. นางสาวพจนา จิระกาล โรงเรียนวดัเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41860. นางสุรัตนแษา เพชรหบั โรงเรียนวดัเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41861. นางขวญัฤทยั ชางสาร โรงเรียนวดัโลกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41862. นางสาวพตจรี สุวรรณรัตนแ โรงเรียนวดัโลกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41863. นางกฤษณา คําใส โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41864. นางนีรนุช กองกิตตแไพศาล โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41865. นางพวงพรทพิยแ ชวยแกว โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41866. นางสาวทรรศนธร โปบูญุสง โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41867. นางสาวปรียา หมัดอาหลี โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑
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41868. นางสุพศิา พรีธรากุล โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41869. นายชัยยุทธ ทองสันตต์ิ โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41870. นายปรีชา ศรีพบิลูยแ โรงเรียนวดัสถิตยแชลธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41871. นายวชิาญ นะมาเส โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41872. นางจิราพร นวลศิลป โรงเรียนวดัสามกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41873. นางสุธวีรรณ แกวมณี โรงเรียนวดัสามกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41874. นายโอภาส สังขรัตนแ โรงเรียนวดัสามกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41875. นางลักษมณ ชางสาน โรงเรียนวดัสีหยัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41876. นางปราณี แกวมโน โรงเรียนวดัหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41877. นางสาวณิชกุล ศรีวโิรจนแ โรงเรียนวดัหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41878. นางสาวสมบติั สังขภญิโญ โรงเรียนวดัหนองหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41879. นางอุไร เจิมขวญั โรงเรียนวดัหนาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41880. นายสมพงศแ เทพสุริวงศแ โรงเรียนวดัหนาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41881. นางสุด้ิน นาควารี โรงเรียนวดัแหลมบอทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41882. นายสุวรรณ พฒุคง โรงเรียนวดัแหลมบอทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41883. นางสุมน ศรีแกว โรงเรียนวดัแหลมวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41884. นางวชัรี อภยัรัตนแ โรงเรียนวดัอางทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41885. นางสายอํามร ดิสระ โรงเรียนวดัอาวบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41886. นางกฤษณา วรรณจิตตแ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41887. นางจันทริา นนทกิาล โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41888. นางชุติมา แกวพนัธแ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41889. นางดรุณี รัตนวมิล โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41890. นางดารารัตนแ ประยูรทอง โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41891. นางทวิา คงเปยี โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41892. นางนงลักษณแ สัมภาวนะ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41893. นางประทมุ ขันติกุลานนทแ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41894. นางโปรยมาศ ศรีไชยรัตนา โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41895. นางพนิดา ปยิะรัตนแ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41896. นางยุวดี รองเดช โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41897. นางวราภรณแ ศรีสุวรรณวเิชียร โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41898. นางวาสนา พรหมคลาย โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41899. นางวภิาสิริ สุวรรณเพชร โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41900. นางวลิาวณัยแ สาลีสังขแ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41901. นางสาวสุขสมจินตนแ ผลบญุ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41902. นางสาวอรวรรณ เชาวแบวร โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41903. นางสิริรัตนแ อมตเวทยแ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41904. นางสิริลักษณแ เนคะมัชชะ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑
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41905. นางสุดารัตนแ กรรไพเราะ โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41906. นางอังคลักษณแ พละไชย โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41907. นางอารี ชูศรี โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41908. นางสาวณัฐกฤตา ขวญัแกว โรงเรียนวเิชียรชม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41909. นางกาญจนา ประทมุวลัยแ โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41910. นางสาวสุมาลี จันทรแโร โรงเรียนศรีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41911. นางสาวสุนียแ มากเอียด โรงเรียนศิริพงศแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41912. นางอวยพร นฤพงศแ โรงเรียนศิริพงศแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41913. นางสาวชนินนาถ แกวดีเลิศ โรงเรียนสมเด็จเจาพะโคะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41914. นางชนากานตแ บญุศรี โรงเรียนหวงัดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41915. นางธนาพร ลองแกว โรงเรียนหวงัดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41916. นางสุคนธแ ใจบํารุง โรงเรียนหวงัดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41917. นายสุทธพิงศแ ขุนชิตร โรงเรียนหวงัดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41918. นางกัญวรา อุดมรัตนแ โรงเรียนอนุบาลบานทาสะอาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41919. นางสายทพิยแ มาระเสนา โรงเรียนอนุบาลบานทาสะอาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41920. นางเสาวณียแ แกวพบิลูยแ โรงเรียนอนุบาลบานทาสะอาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41921. นางจุฑามาศ พนัธรัุตนแ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41922. นางจุรีวรรณ บลิยะพนัธแ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41923. นางเฉลียว อินทศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41924. นางดรุณี เปยีฉิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41925. นางเตือนใจ หนูแกว โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41926. นางนริศา มีมงคล โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41927. นางนิตยา ศิริจริยานนทแ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41928. นางนิภา ขวญัแกว โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41929. นางบงกชธร วฒิุธติิธาดา โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41930. นางเพลินพศิ สุวรรณเดโช โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41931. นางเย็นใจ จันทระ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41932. นางเยาวดี นิตยแโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41933. นางเยาวนา สิทธเิชนทรแ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41934. นางศิริรักษแ ราชนานนทแ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41935. นางสาวนรินทรแทิพยแ เสนรุย โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41936. นางสุณี สุวรรณขํา โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41937. นางสุดา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41938. นางสุนันตแ พทิกัษแวงศแ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41939. นางสุภาภรณแ มาลยารม โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41940. นางเสาวภา สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41941. นางอารียแ บรรจงรัตนแ โรงเรียนอนุบาลสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑
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41942. นางธติิมา สนิท วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41943. นางนิทยา จันทร วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41944. นางบญุศิริ แสวงเงิน วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41945. นางวภิา ไชยรักษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41946. นางสาวกาญจนา เหล่ีอมแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41947. นางสาวชัญญานุช ละออกอ วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41948. นางสาวดุษดิา แกวทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41949. นางสาวปยินันทแ กั่วพานิช วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41950. นางสาวสถาพร คิญชกวฒันแ วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41951. นางสุปรียา ปลอดทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41952. นายไชยพฒันแ จันทร วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41953. นายเอกพล ศรีสุวรรณ วทิยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41954. นางกานตแสิรี ฟาราจ วทิยาลัยเทคโนโลยีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41955. นางพรรณี สอิ้งทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41956. นางสาลี เนินพรหม วทิยาลัยเทคโนโลยีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41957. นายประเวส สุขแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41958. นายสิริ พวงสอน วทิยาลัยเทคโนโลยีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41959. นางจินตนา รักขา วทิยาลัยเทคโนโลยีสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41960. นางนพรัตนแ สุวรรณโณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธรุกิจวทิยาสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41961. นางนุสรา ปยิะศาสตรแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธรุกิจวทิยาสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41962. นางศรินทพิยแ หนูชัยแกว วทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธรุกิจวทิยาสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41963. นางสาวพรธนา ชวยต้ัง วทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธรุกิจวทิยาสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41964. นางอรทยั ศรียะพนัธุแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธรุกิจวทิยาสงขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41965. นายธนัวา ล่ิมสถาพร สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๑

41966. นางกรรณิการแ มัชฌิมาภโิร คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41967. นางนฤมล จันจุฬา คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41968. นางนุชรี สุนทรวจิิตร คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41969. นางปทมุกาญจนแ ศรีสุวรรณ คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41970. นางพริดา คําเจริญ คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41971. นางวราภรณแ เพชรกาญจนแ คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41972. นางวมิลฉวี หนอพนัธุแ คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41973. นางสมนึก มณียม คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41974. นางสาวนิพทัธแ อุไรรัตนแ คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41975. นายธนูศักด์ิ บญุสุวรรณแ คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41976. นายเอกชัย กังวาลเกียรติ คลองนกกระทงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41977. นางสมจัย เย็นใจ ชุมชนบานนํานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41978. นางสมพร หลุยยะพนัธแ ชุมชนบานนํานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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41979. นางกิติยา นิลโชวาท โณงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41980. นางจินดา วชัรสมพร โณงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41981. นางจีรภญิญา ชุมชู โณงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41982. นางเจตนิพฐิฐแ จุมพฎสุวรรณ โณงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41983. นางชวนชม ปวณีขจรวงศแ โณงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41984. นางฐิติมา สังฆะโร โณงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41985. นางภทัรนิษฐแ จารุธนกุล โณงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41986. นางสาวสุพร ฉวนกล่ิน โณงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41987. นางไพริน นิลสุวรรณ โณงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41988. นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภแ ทุงปรือพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41989. นางรีนา ภมูิระวิ ทุงปรือพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41990. นางสาวปใทมา จันทมณี ทุงปรือพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41991. นางจิราพร ทองนวลเลิศ นิคมสรางตนเองรัตภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41992. นางชุลีกร ซ่ิวหวน นิคมสรางตนเองรัตภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41993. นางนิจธอิร สุขใส นิคมสรางตนเองรัตภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41994. นางจินดา มาไข บวดัควนลังมิตรภาพที่ ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41995. นางบญุลือ รัตนะชัย บวดัควนลังมิตรภาพที่ ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41996. นางระเบยีบ ชลสุวรรณ บวดัควนลังมิตรภาพที่ ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41997. นางสาววัชราภรณแ จุลนวล บวดัควนลังมิตรภาพที่ ๑๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41998. นางอาทชิา แสงเสหแ บานกรอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

41999. นายสม ชุมชาติ บานกรอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42000. นางธาราทพิยแ วไิลรัตนแ บานกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42001. นางมณฑาทพิยแ พรามณีโชติ บานกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42002. นางมะลิ นุวรรณแ บานกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42003. นางสาวสุนี เรืองดํา บานกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42004. นายธนกร นพสุวรรณ บานกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42005. นางประณีต เหมือนทพิยแ บานเกาะใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42006. นางสาวศิริพร สุวรรณการณแ บานเกาะใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42007. นางพศิพร บญุตามชวย บานเขาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42008. นางสาวฝารีดะหแ บนิลาเต฿ะ บานเขาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42009. นางสุนิตา หลีโส฿ะ บานเขาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42010. นางอารี ไหมฉิม บานเขาพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42011. นางภญิโญ โลหกาญจนแ บานเขารักเกียรติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42012. นางเกวลี แกวหอทอง บานคลองคลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42013. นางสมร อาสดละ บานคลองตอ(ทวรัีตนแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42014. นายมุขตารแ อาสะกะละ บานคลองตอ(ทวรัีตนแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42015. นางนงคแนุช ราชรองวงันุชิต บานคลองปอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42016. นางฐาณิชญาณแ มาคะมาโน บานควนขัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42017. นางจุไรภรณแ จันทรแจิตตะการ บานควนนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42018. นางวไิลวรรณ กายพนัธแ บานควนสะตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42019. นางจินตนา ชอบแตง บานควนโส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42020. นางสาวอรณิชชา ไชยพลู บานควนโส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42021. นางจรวย สุทธชิาติ บานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42022. นางชลิดา เพช็รสุริยา บานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42023. นางทพิยา สุวรรณมณี บานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42024. นางวมิล สุขมาตยแ บานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42025. นางวลิาวณัยแ วมิิตตะนันทกุล บานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42026. นางศิริพร สุขอนันตแ บานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42027. นางสาวภาวณีิ อัมโร บานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42028. นางสุภคั เบญ็นุย บานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42029. นางอารียา ดําแสงสวสัด์ิ บานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42030. นางสาวสมใจ โสพกิุล บานโคกเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42031. นางจุฑามาศ หวงัสวาสด์ิ บานฉลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42032. นางพเยาวแ อังกสิทธิ์ บานฉลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42033. นางสุกันยา นุขุนครู บานฉลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42034. นางสุภาพร สุวรรณวณิช บานฉลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42035. นางสุไหวบ฿ะ ฤทธเิดช บานฉลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42036. นางกญัจนแฐนภทัรแ ดําเกิงเกียรติ บานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42037. นางฟอง เพช็รแบญุ บานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42038. นางศศิมา ชูพล บานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42039. นางอุมาภรณแ พาหมุันโต บานชายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42040. นางปราณี กาฬวงศแ บานชุมชนบานนาสีทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42041. นางยุวดี ถวลิรมยแ บานดินลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42042. นางกรกนก สมนาค บานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42043. นางลดาวลัล์ิ ดํารงนุกูล บานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42044. นางสมศรี ชูศรี บานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42045. นางสาวธนัยพร อรามเรือง บานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42046. นางสาวเสาด็ะ หมัดบนิเฮด บานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42047. นางสุจิตรา ศรีสมบติั บานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42048. นางเสง่ียม นิลวสุิทธิ์ บานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42049. นางสาวอารี ยีบลิละ บานทุงคมบาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42050. นางบพุผา เจียมสวสัด์ิ บานทุงงาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42051. นางวลัลียแ จันทรแศรี บานทุงงาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42052. นางศิริสรณแ เอกะโรหติ บานทุงงาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42053. นางศรีรัตนา พรหมศิลา บานทุงจัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42054. นางศิริรัตนแ ทองสงโสม บานทุงตําเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42055. นายประยุทธแ เรืองแกว บานทุงมะขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42056. นางปยิะดา เทพรัตนแ บานทุงเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42057. นางณัฐณิช ศิริรัตนแ บานทุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42058. นางนนทกร โอภาส บานนาสีทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42059. นางอัมพนั ทองศรี บานนาแสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42060. นางสาวธดิา บญุมากปาน บานเนินนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42061. นายอดิสศักด์ิ คชสงคราม บานเนินนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42062. นางโสภดิา คงสุจริต บานบอหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42063. นางยินดี บญุทอง บานบางกลํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42064. นายววิติ รุกขพนัธแ บานบางกลํ่า คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42065. นางดวงกมล จินดารัตนแ บานบางแฟบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42066. นางสมศรี ชูพทิกัษแธรรม บานบางแฟบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42067. นางสาวรวสิรา อินทาสิทธิ์ บานบางแฟบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42068. นางอัญชลี แกวทวี บานบางแฟบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42069. นายทวี อนทอง บานบางแฟบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42070. นางจิยาลักษณแ ศรีประสม บานบางเหรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42071. นางบหุงา กัลยาศิริ บานบางเหรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42072. นางพรทพิา สุวรรณรัตนแ บานบางเหรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42073. นางสงบ พะสริ บานบางเหรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42074. นางโสภณ ละงู บานปลายละหาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42075. นางสาวระเบยีบ แสงวจิิตร บานปาุยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42076. นางฉววีรรณ ศรีพงษแ บานโปะหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42077. นางบญุญา สูคง บานโปะหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42078. นางบญุทอง เกษรพนัธุแ บานโปะหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42079. นางสมจิต ทองจันทรแ บานโปะหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42080. นางเครือวลัยแ วฒันคีรี บานพรุพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42081. นางจามรี นาคทมิ บานพรุพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42082. นางพรทพิยแ สังขชาติ บานพรุพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42083. นางศุภรัตนแ ศิริมุสิกะ บานพรุพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42084. นางสวาสด์ิ รวมสุข บานพรุพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42085. นางสาวฟองนภา หมวดเอียด บานพรุพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42086. นายระวิ ทองศรีจันทรแ บานพรุพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42087. นายอุดมศักด์ิ รวมสุข บานพรุพอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42088. นางปรีดา คชสงคราม บานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42089. นางสมนึก จันทบรีุ บานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42090. นางชนาฎา แกวชนะ บานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42091. นางปรียดา สุวรรณชาตรี บานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42092. นางประไพ อัตนะ บานลานควาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42093. นางระดา สังขแไพฑูรยแ บานลานควาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42094. นางสุรีรัตนแ สุวรรณชาตรี บานหนองนายขุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42095. นางสุกัญญา สุขมิ่ง บานหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42096. นางงามตา เหลาตระกูล บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42097. นางจินตนา บญุรัตนแ บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42098. นางเบญ็จา อินทรวงศแ บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42099. นางรุงรัตนแ ชูมณี บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42100. นางวรรณี คงอนุวฒันแ บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42101. นางศิริลักษณแ เหล็มหมาด บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42102. นางสาวสุนทรี รัตนโชเต บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42103. นางสุนียแ บญุรังษี บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42104. นางโสภา ธวิงคแ บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42105. นายบณัฑิต เสวพีงศแ บานหนาควนลัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42106. นางอาจินตแ บญุศรี บานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42107. นางอุทยัวรรณ ภริมยแ บานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42108. นางปราณี รัตนไชย บานหวยสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42109. นางซีดา เบญ็สลามัน บานหวยโอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42110. นางเพญ็ศรี ปลอดทอง บานหวยโอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42111. นางมาเรียม อนันตัง บานหวยโอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42112. นางขนิษฐา จันทรศรี บานหวัปาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42113. นางสาวสมพศิ สุขสวาง บานหวัปาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42114. นางธรีภทัร จันทะสะเร บานหนิผุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42115. นางสมสุข นวนวลัิย บานหนิผุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42116. นางสาวปราณี วรรณสะโร บานหนิผุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42117. นางละออง จันทราช รักเมืองไทย๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42118. นางสิริมา รัตนโกสม โรงเรียนคลองหอยโขง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42119. นายดํารงคแ สายแกว โรงเรียนคลองหอยโขง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42120. นางจุฑามาศ ชมเชย โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42121. นางพรศิริ รุกขพนัธแ โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42122. นางเพราพลิาส นิสสระ โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42123. นางสาวคณีรัตนแ พนูจันทรแ โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42124. นางสาวจิรารัตนแ ไหมสวสัด์ิ โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42125. นางสาวนฤมล เหย็มโหนง โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42126. นางสาวปใทมาพร คงเมือง โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42127. นางสาวปิยะรัตนแ ยานะวมิุติ โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42128. นางสาววมิล เตชะวรรณโต โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42129. นางสาวศิริพร จันทรมงคล โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42130. นางสาวสิริยา แกวบตุร โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42131. นางสาวสุมารินทรแ พทุธสะโร โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42132. นางสาวสุรัชฎาภรณแ ขาวชุม โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42133. นางสาวอบุลรัตนแ สุขพนัธแ โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42134. นางสุกัญญา ทองจันทรแ โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42135. นายนุกรณแ รัตนมุณี โรงเรียนคุณธรรมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42136. นางฉววีรรณ ปาโต โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42137. นางสาวอาภรณแ ทองสลับลวน โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42138. นายสุธน แกวบตุร โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42139. นางกิ่งกมล เบญ็จพนัธแ โรงเรียนทวรัีตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42140. นางจุไรรัตนแ ผิวเหลือง โรงเรียนทวรัีตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42141. นางแฉลม ปานเมือง โรงเรียนทวรัีตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42142. นางโพธิง์าม ทรงเจริญ โรงเรียนทวรัีตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42143. นางมยุรียแ ยิ่งถาวร โรงเรียนทวรัีตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42144. นางวรรณดี ดําอําภยั โรงเรียนทวรัีตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42145. นางสาวจุรีวรรณ เพช็รแสุวรรณ โรงเรียนทวรัีตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42146. นางสาวปทมุ มณีนวล โรงเรียนทวรัีตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42147. นางอําภรณแ จันทเลิศ โรงเรียนทวรัีตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42148. นางสาริพร ชวยแทน โรงเรียนทาจีนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42149. นางอําไพ คําแสน โรงเรียนทาจีนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42150. นายอมรเทพ สุพงษแ โรงเรียนทาจีนอุดมวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42151. นางจินตนา วงศแศราวทิยแ โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42152. นางตองหทยั เกื้อกอบญุ โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42153. นางพจนารถ คงเผือก โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42154. นางรจณียแ มุกดา โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42155. นางรัตนา สัตยวนิิจ โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42156. นางวรรณา ดาเระหมีน โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42157. นางสาวภาณี สุวรรณรักษา โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42158. นางสาวศรัณยา ศรัณยแบณัฑิต โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42159. นางสาวสรัญญา สุริโย โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42160. นางสาวอภญิญา จรูญศิริเสถียร โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42161. นางสุชฎา จันทขวญั โรงเรียนธดิานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42162. นายดํารง จันทรแประทปี โรงเรียนบานเการาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42163. นายอุทศิ อมรมณี โรงเรียนบานคลองตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42164. นางฐิติกมณฑแ จันทโกศล โรงเรียนบานคลองหวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42165. นางราณีกูล ธรรมชาติ โรงเรียนบานคลองหวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42166. นางสาวสมพศิ กีรติโสภณ โรงเรียนบานคลองหวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42167. นางสุนันทา คลายมณี โรงเรียนบานคลองหวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42168. นางเสาวลักษณแ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานคลองหวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42169. นายสมจบ เสียงออน โรงเรียนบานคลองหวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42170. นางสุณิสา นกแกว โรงเรียนบานควนนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42171. นางทศันียแ สวางวรรณ โรงเรียนบานโคกพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42172. นางนิตยา จันทวดี โรงเรียนบานโคกพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42173. นางสาวกัญญา พรามณีโชติ โรงเรียนบานโคกพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42174. นางณัชชา บญุสิริธนา โรงเรียนบานโคกพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42175. นายภมูิพงศแ สุรินราช โรงเรียนบานโคกเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42176. นางสวลัยา ชูเชิด โรงเรียนบานตนสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42177. นายธนัช เทพรัตนแ โรงเรียนบานตนสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42178. นายฉลอง พลากุล โรงเรียนบานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42179. นางสุเมตตา ดําสงแสง โรงเรียนบานทาไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42180. นายเสวยีง มูลติไชย โรงเรียนบานทุงจัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42181. นายจันทแสน วงศแชนะ โรงเรียนบานทุงตําเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42182. นางจันทมิา อินทสัโร โรงเรียนบานทุงน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42183. นางปยินาถ ชูแกว โรงเรียนบานทุงน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42184. นางพรวภิา ทองอนันตแ โรงเรียนบานทุงน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42185. นางวมิล กันยาเทพ โรงเรียนบานทุงน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42186. นางสาวสาหรอ หวงัสวา โรงเรียนบานทุงน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42187. นางสิริพมิล พพิฒันแวระกุล โรงเรียนบานทุงน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42188. นางโสภี ไลสาม โรงเรียนบานทุงน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42189. นายอานัส สินเบญจพงศแ โรงเรียนบานทุงน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42190. นายถาวร สุวรรณพฤกษแ โรงเรียนบานบอหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42191. นางนงคแนุช ขาวศรี โรงเรียนบานบางแฟบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42192. นางประไพ วงษแวจิารณแ โรงเรียนบานบงึพชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42193. นางสาวกาญจนา กุณทะโก โรงเรียนบานยวนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42194. นางอรอนงคแ เกษตรสมบรูณแ โรงเรียนบานยวนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42195. นางสาวสุธดิา คชรัตนแ โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42196. นางอุบล วรรณเพชร โรงเรียนบานวงัหรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42197. นางณัฐยา ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานหนองนายขุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42198. นางวชัรี มุกดา โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42199. นางกานดา ชายเกตุ โรงเรียนบานหนาควน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42200. นางวมิาลา ณ  วาโย โรงเรียนบานหนาควน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42201. นางผองศรี เกื้อกูล โรงเรียนบานหนาวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42202. นางสาวการเกด ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานหนาวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42203. นางสาวผองภกัด์ิ จันทรภาพ โรงเรียนบานหนาวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42204. นางสาวพรศรี ออนดี โรงเรียนบานหนาวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42205. นายประสิทธิ์ พงศแประยูร โรงเรียนบานหนาวดัโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42206. นางสาวนวพร จุทอง โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42207. นางน้ําทพิยแ มวงปลอด โรงเรียนบานหวัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42208. นายสุนทร สํากําปใง โรงเรียนบานหวัปาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42209. นายมนูญ สุวรรณชาตรี โรงเรียนบานหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42210. นางกฤษฎา รัตนภริมยแ โรงเรียนบญุเลิศอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42211. นางสาววนิดา กายพนัธแ โรงเรียนบญุเลิศอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42212. นางสาวอารมยแ จุลนิล โรงเรียนบญุเลิศอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42213. นายจตุพล ศรีทองแกว โรงเรียนบญุเลิศอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42214. นายประเสริฐ สุขมาก โรงเรียนบญุเลิศอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42215. นายวเิชียร พลอยดํา โรงเรียนบญุเลิศอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42216. นางเอมพธิา จิตตแเสนา โรงเรียนพลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42217. นางสาวกรรณิกา ชื่นแกว โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42218. นางสาวมณสุนงศุจี ณัฐพลศิระ โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42219. นางสาวอารมยแ มณีประวติั โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42220. นางโสภติ พรหมอินทรแ โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42221. นางหรัิญญา สวสัดี โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42222. นายณรงคแฤทธิ์ จิตสุทธปิระเสริฐ โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42223. วาที่รอยตรีสาธยิา หนูเสน โรงเรียนพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42224. นางทพิยแวรรณ สุขราช โรงเรียนวรพฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42225. นางสาวขนิฐา หนูเมียน โรงเรียนวรพฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42226. นางสาวณัฏฐวดี สวนกุล โรงเรียนวรพฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42227. นายรวศัิกด์ิ ศิริแสงเพช็ร โรงเรียนวรพฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42228. นายธนู สีดํา โรงเรียนวดัคงคาวดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42229. นายสมยศ สะรุโณ โรงเรียนวดัคลองแห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42230. นางสาวจริาพิชญแ ขวญัพรหม โรงเรียนวดัโคกมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42231. นางนันทา ภูเพชร โรงเรียนวดัโคกเหรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42232. นางสาวสมพศิ โคพชิัย โรงเรียนวดัทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42233. นางสุนันทา สุวรรณมณี โรงเรียนวดัทาแซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42234. นางเสาวคนธแ มีบญุ โรงเรียนวดัทาแซ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42235. นางพชัรียแ คีรีโชติ โรงเรียนวดัทานางหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42236. นางสกาวรัตนแ ชูมัง โรงเรียนวดัทาเมรุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42237. นางยินดี สุขเอียด โรงเรียนวดัทุงลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42238. นางสุภสิริ สีหมัด โรงเรียนวดัทุงลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42239. นางณัฏฐนิช เลาะปนสา โรงเรียนวดัเทพชุมนุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42240. นายสมพร แกวเสถียร โรงเรียนวดัเนินพชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42241. นายสุรินทรแ ชนะดัสกร โรงเรียนวดับางทงี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42242. นางสาวพนิิตยแ ชูสุวรรณ โรงเรียนวดับางหยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42243. นางนันทนา เอี่ยวเจริญ โรงเรียนวดัปรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42244. นางวนิษา เรืองกูล โรงเรียนวดัปรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42245. นางอรพนิทรแ บญุกําเหนิด โรงเรียนวดัปรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42246. นายวรวชิ ศรีระสันตแ โรงเรียนวดัปรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42247. นางเยาวนิตยแ บษุยะชีวนิ โรงเรียนวดัพรุเตาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42248. นางสาวศุจิรัตนแ ไชยบรูณแ โรงเรียนวดัพรุเตาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42249. นางวดี พงศแอักษร โรงเรียนวดัโพธธิรรมาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42250. นางเกษร คงชะนะ โรงเรียนวดัเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42251. นางจําเนียร ธรรมวาโร โรงเรียนวดัเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42252. นางวรรณี คภะสุวรรณ โรงเรียนวดัเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42253. นางสาวกันติชา จันทพฒันแ โรงเรียนวดัเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42254. นางสาวยุวดี แกนจันทรแ โรงเรียนวดัเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42255. นางสุนี พลูเทพ โรงเรียนวดัเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42256. นางเบญจมาศ พงศแวทิยารักษแ โรงเรียนวดัหแูร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42257. นางวรรณดี สุทธนิุน โรงเรียนวดัหแูร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42258. นางอรนุช บวัรักษแ โรงเรียนวดัหแูร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42259. นางอําภยั จันทพฒันแ โรงเรียนวดัหแูร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42260. นายมิตร ศิริธรรม โรงเรียนวดัหแูร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42261. นางกฤติยา อุเทนะพนัธุแ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42262. นางชัญรัสสรแ ไชยศรณแปรมะ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42263. นางวชิราภรณแ จึงสมศักด์ิ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42264. นางศจีพรรณ นอยแกว โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42265. นางสาววรรณดี แกลวทนงคแ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42266. นางสุนียแ สุวรรณมณี โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42267. นางอมรรัตนแ อรนพ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42268. นางอรชร จันทวงศแ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42269. นางสุวรรณา สุขะพนัธแ โรงเรียนศรีสวางวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42270. นางกรองทพิยแ ไชยบบุผา โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42271. นางกานดา อินทมณี โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42272. นางจิณหแนิภา พรหมสกุล โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42273. นางดุจดาว ธนบตัร โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42274. นางพศิดาพร เคลาดี โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42275. นางมนิดา สวยรูป โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42276. นางวรรณดี วมิลรัตนแ โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42277. นางสาวชนิตสิรี โยกทรัพยแ โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42278. นางสาวปยิาภรณแ ศรีจันทรแ โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42279. นางสาวพวงทิพยแ สังขแขาว โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42280. นางสาวมลฤดี พวงจันทรแ โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42281. นางสาวสรินรัตนแ ชัยประภา โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42282. นางสาวอนัญญา คงแกว โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42283. นางสุพศิ มอกมา โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42284. นางสุวรรณี คีรี โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42285. นางอรอนงคแ รอดประดิษฐแ โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42286. นายเสรี อทนิโณ โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42287. นายอานันทแ วสิมิตะนันทนแ โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42288. นางเกศรา ฤทธิเ์ทวา โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42289. นางสาวจุฑาภรณแ สุวรรณสิง โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42290. นางสาวดวงเดือน ทองแกมแกว โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42291. นางสาวน้ําทพิยแ ทวมเพช็ร โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42292. นางสาวบุญประเสริฐ วงษแแปลง โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42293. นางสาววราภรณแ จันทรแสังขแ โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42294. นางสาวสุกานดา ยูงทอง โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42295. นางสาวสุดาพร สิมมา โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42296. นางสิริพร สิทธพิงศแ โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42297. นายสุบนิ พดุแกว โรงเรียนสวสัด์ิบวร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42298. นางขวญัเรือน สังขกุล โรงเรียนสหศาสตรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42299. นางบงกชกาญจนแ พชัรพล โรงเรียนสหศาสตรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42300. นางพาวดี เทพสําเริง โรงเรียนสหศาสตรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42301. นางเรวดี วาระเพยีง โรงเรียนสหศาสตรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42302. นางวรรณดี นารีหวานดี โรงเรียนสหศาสตรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42303. นางสาวฐะปะนียแ ถวนถวลิ โรงเรียนสหศาสตรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42304. นางอังสนา วะสีคง โรงเรียนสหศาสตรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42305. นายนิพฒันแ วาระเพยีง โรงเรียนสหศาสตรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42306. นายอภญิญา สิทธพินัธแ โรงเรียนสหศาสตรแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42307. นางกฤตยาภรณแ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42308. นางจําเนียร ขุนภบิาล โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42309. นางชมพนูุท ไขสง โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42310. นางชุติมณฑนแ แซเลียว โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42311. นางนงคแรัก เสนาจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42312. นางมานัสดา มิ่งแกว โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42313. นางยุราภรณแ เพช็รมณี โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42314. นางวภิา สหวรพนัธุแ โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42315. นางสาวกนกวรรณ ศรีไชย โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42316. นางสาวกิ่งอร สิทธสิาร โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42317. นางสาวงามตา แกวนวล โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42318. นางสาวจุฑาพร แซฟุุง โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42319. นางสาวปริศนา พทุธสุภะ โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42320. นางสาวพรพไิล ขุนเพช็ร โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42321. นางสาวรังสิมา หนูแกว โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42322. นางสาวศิริพร สรรเพช็ร โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42323. นางสาวสมพศิ บญุชวย โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42324. นางสาวสุจิตรา หนูดํา โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42325. นางสาวสุพนิ บานแสน โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42326. นางสุปราณียแ บญุโยดม โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42327. นางสุวรรณา อัมพร โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42328. นายปราโมทยแ มั่นคง โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42329. นายศุภฤกษแ แซเชา โรงเรียนสุวรรณวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42330. นางนงนุช กัจฉปานันทแ โรงเรียนเสนาณรงคแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42331. นางวไิลลักษณแ พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ (นะ สุวรรณวงศแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42332. นางสาวณัฐภทั ขุนจิตใจ โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ (นะ สุวรรณวงศแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42333. นางสาวเบญจกันยแ แซคิว โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ (นะ สุวรรณวงศแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42334. นางสาวสุธารัตนแ จันทรเกต โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ (นะ สุวรรณวงศแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42335. นางกตพร สุวรรณกิจ วดัคงคาวดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42336. นางหฤทยั สังขแสวสัด์ิ วดัคงคาวดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42337. นายเจริญ พะมณี วดัคงคาวดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42338. นางวริมล แกวจันทรแ วดัคลองแห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42339. นางอมร สุวรรณชาตรี วดัคลองแห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42340. นางอุไร อินทานนทแ วดัคลองแห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42341. นางสวาง วรีะธรรมโม วดัควนเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42342. นางสาวรังสิมา รุงเรือง วดัควนเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42343. นางกชามาศ อรุณรัตนแ วดัโคกสมานคุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42344. นางกัลยา จันทรสวสัด์ิ วดัโคกสมานคุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42345. นางนัยนา ทวสุีวรรณศักด์ิ วดัโคกสมานคุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42346. นางวรรณา ทองเกล้ียง วดัโคกสมานคุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42347. นางนิภรณแ พรหมดํา วดัจังโหลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42348. นางจุไร สุขศาล วดัเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42349. นางสุชาดา ผลบญุ วดัทาขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42350. นางกมลวรรณ ชูสกูล วดัทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42351. นางจุฬาพร สงวนวงศแ วดัทานางหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42352. นางสุวรรณ รัตนภมูิ วดัทาเมรุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42353. นางสาวปทติตา ติวงคแ วดัทาหยี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42354. นางนิตยา จันทรแแกว วดัทุงคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42355. นางสมประดี วจิะสิกะ วดัทุงคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42356. นางสาววมิล บญุเจริญ วดัทุงคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42357. นางสุรียแ เวชสิทธิ์ วดัทุงคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42358. นายภาณุพงศแ ไตรทพิยานนทแ วดัทุงคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42359. นางจิราภรณแ สินธพุาชี วดัเทพชุมนุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42360. นางนิยมาศ ศรีวุน วดัเทพชุมนุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42361. นางประคอง รักษแวงศแ วดัเทพชุมนุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42362. นางปราณี แกวประชุม วดัเทพชุมนุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42363. นางรักใจ จันทรแสวาง วดัเทพชุมนุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42364. นางกววีรรณ ทองดํา วดันารังนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42365. นางชฏนิี แกวมาก วดันารังนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42366. นางนันทวรรณ พนัธแเพชร วดันารังนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42367. นางปาริสุทธิ์ พรหมรักษแ วดันารังนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42368. นางยุพา นอยเสม วดันารังนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42369. นางสมจิตร บตุรราษฎรแ วดันารังนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42370. นางสาวจรัสศรี ทองเลิศ วดันารังนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42371. นางกนกวรรณ เหมมัน วดัเนินพชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42372. นางละมุน ทองวเิศษ วดัเนินพชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42373. นางสุทธลัิกษณแ สิทธปิระการ วดัเนินพชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42374. นางอุบลรัตนแ อุยสกุล วดัเนินพชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42375. นางนพภาพร บญุญะสุวรรณ วดับางศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42376. นางวรรณี แกวชูศรี วดัปากจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42377. นางยุพณิ จริยเพยีรพนัธุแ วดัมวงคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42378. นางรมณียแ หนูอุไร วดัมวงคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42379. นางวจิิตรา เพชรคง วดัมวงคอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42380. นางประภา บญุศิริ วดัรัตนวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42381. นางสาวนันทวนั ศรีเฉลิม วดัรัตนวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42382. นางสาวสุภา เทพมณี วดัหนิเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42383. นายอัมพร ผดุงศักด์ิ วดัหนิเกล้ียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42384. นายธนวฒันแ พรหมจินดา วทิยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42385. นางเตือนใจ สาสุธรรม วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒
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42386. นางสาวเกศแกว ทองเรือง วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42387. นางสาวจีรนาฏ ปานจันทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42388. นางสาวนิภาพร ปลอดทองสม วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42389. นางสาวนุชรี โลพะกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42390. นางสาวศรุตยา ชนะสินธุแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42391. นายพรีช เสมวโิรช วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42392. นายอภเิจษฎแ ปานเจี้ยง วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42393. นายโอภาส ขวดแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42394. นางเกยูร จําปาเทศ วทิยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42395. นางเพยีงสวาท ทองแกมแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42396. นางสาวอาพร ประทมุทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42397. นางอุไรวรรณ รอดทองแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42398. นายไชโย จันทรแวนิ วทิยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42399. นางณัชสญา เจี้ยนเซง วทิยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42400. นางสาวจันทริา ภวูมโนนาถ วทิยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42401. นางสาวจริาภรณแ ทองออน วทิยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42402. นางสาวชอเพชร สงเคราะหแ วทิยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42403. นางสาวดวงใจ วโิรจนแสกุลพร วทิยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42404. นายจิต เพง็พุม สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกาสงขลา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42405. นายวสุิทธิ์ ชูมัง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกาสงขลา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42406. นางสาวศศิกาญจนแ รัตนศรี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกาสงขลา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42407. นายทวี จันทรัตนแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกาสงขลา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42408. นายประกอบ มณีโรจนแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกาสงขลา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42409. นายยุทธ บญุรัศมี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกาสงขลา เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๒

42410. นางกัณหา นราวชิญแนิติธร โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42411. นางจันทรา โสรัตินนทแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42412. นางนิรมล แสงสะนุ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42413. นางเนาวรัตนแ แสงจันทรแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42414. นางประดับ แซฉั่ว โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42415. นางยุวดี รัพยูร โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42416. นางราตรี อิตัน โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42417. นางวรรณนี ศรีบญุคง โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42418. นางวนัเพญ็ ไพโรจนแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42419. นางวสัสานแ คงมา โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42420. นางสมบรูณแ ชูชวย โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42421. นางสาวกรองทพิยแ ฉั่วสกุล โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42422. นางสาวกิ่งแกว ฉั่วสกุล โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42423. นางสาวกุลยา ปราณีจิตตแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42424. นางสาวจิดาภา จิตจํา โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42425. นางสาวฉลอม ธรรมสุวรรณ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42426. นางสาวชลิดา แดหวา โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42427. นางสาวชุติภา หมอราช โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42428. นางสาวเนาวดียแ ชายสงคแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42429. นางสาวระเบยีบ ปใญญาณียแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42430. นางสาวลักขณา รัตนจํานงคแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42431. นางสาวศรีสุดา ยุทธโกศา โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42432. นางสาวศุภกญัญา พรมทองขวญั โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42433. นางสาวสุชาดา ใจสมุทร โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42434. นางสาวสุดจินดา แกวทกัษณิ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42435. นางสาวสุทธดิา เพชรศรี โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42436. นางสาวสุภรัตนแ ต้ึงโลเจริญวงศแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42437. นางสาวอภริดี ชอบงาม โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42438. นางสาวอาภรณแ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42439. นางสุภาณี กาญจนถาวร โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42440. นางอนุสรา อุมา โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42441. นายธนาธรณแ ศรีประเสริฐ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42442. นายวทิยา กิติโชติ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42443. นายอดุลยแ หมานหมิด โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42444. นายอนันตแ ไวโรจนแพนัธุแ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42445. นายสรินทรแ ศรีสุริยะ โรงเรียนกฤษณาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42446. นางยุวนันทแ กล่ินเลขา โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42447. นางวนัดี วฒิุประดิษฐแ โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42448. นางสมพศิ ไชยพยัญ โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42449. นางสาวปลายรุง พทุสมสู โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42450. นายฉลอง ศรีไตรรัตนแ โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42451. นางละออง แกลวทนงคแ โรงเรียนชุมชนบานนากัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42452. นางวไิลลักษณแ ทพิยแเสนา โรงเรียนชุมชนบานนากัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42453. นางศรินญา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนบานนากัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42454. นางอุไร เพง็ลาย โรงเรียนชุมชนบานนากัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42455. นายวรัิตนแ รัตนะ โรงเรียนชุมชนบานนากัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42456. นางทพิเยาวแ พพิทิธภณัฑแ โรงเรียนชุมชนบานนาทบั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42457. นายสมจิตร อุทยัรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานนาทบั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42458. นางกานดา ชัยชนะ โรงเรียนชุมชนบานปาดัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42459. นางพมิล แสงพรหม โรงเรียนชุมชนบานปาดัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42460. นางรัชนี คงศรี โรงเรียนชุมชนบานปาดัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42461. นางราตรี แกวทอง โรงเรียนชุมชนบานปาดัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42462. นางแวนาปเีส฿าะ ยีตูวา โรงเรียนชุมชนบานปาดัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42463. นางสาวนับ บริกล โรงเรียนชุมชนบานปาดัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42464. นางสาวสมศรี สหะกะโร โรงเรียนชุมชนบานปาดัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42465. นางอาภรณแ เหมรัญ โรงเรียนชุมชนบานปาดัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42466. นายชิบ คํามณี โรงเรียนชุมชนบานปาดัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42467. นางตรีรัตนแ ทองไฝ โรงเรียนชุมชนบานสะทอน(วนัครู๒๕๐๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42468. นางบญุญา ฉิมหนู โรงเรียนชุมชนบานสะทอน(วนัครู๒๕๐๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42469. นางเบญจมาศ วงษแสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบานสะทอน(วนัครู๒๕๐๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42470. นางสุวนิัย ขวญัแกว โรงเรียนชุมชนบานสะทอน(วนัครู๒๕๐๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42471. นายนิยม พมิลไทย โรงเรียนชุมชนบานสะทอน(วนัครู๒๕๐๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42472. นางยุพณิ ชวยคง โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42473. นางรอเหวยีน ดอหล฿ะ โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42474. นางกอบกิต แกวอรุณ โรงเรียนชุมชนวดัควนมีด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42475. นางจิราภรณแ มูลจันทรแ โรงเรียนชุมชนวดัควนมีด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42476. นางนิตยแ รอดชู โรงเรียนชุมชนวดัควนมีด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42477. นางอารียแ มาเอียด โรงเรียนชุมชนวดัควนมีด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42478. นางอุษา วงษแงาม โรงเรียนชุมชนวดัควนมีด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42479. นางมณฑา เร็มเสม โรงเรียนชุมชนวดัปลักชะเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42480. นายปราถนา สุพรรณศิริ โรงเรียนชุมชนวดัปลักชะเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42481. นายพนัธุแ ขวญัทอง โรงเรียนชุมชนวดัปลักชะเมา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42482. นางปราณี ฐิติกิตต์ิ โรงเรียนทองอยูนุตยกุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42483. นางปใทมา เหมรัตนแ โรงเรียนทองอยูนุตยกุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42484. นางสาวจิรัชยา ขันทอง โรงเรียนทองอยูนุตยกุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42485. นางสาวนริศรา แกนชัย โรงเรียนทองอยูนุตยกุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42486. นางตรีนุช คงคาเนรมิตร โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๐ วงัปริงเพช็รไพศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42487. นางสุพรรณี ณรงคแกูล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๘๐ วงัปริงเพช็รไพศาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42488. นางสมศรี ประกอบศรี โรงเรียนธรรมศาสตรแ-จุฬา ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42489. นางสาวนอริยะ สะอะ โรงเรียนธรรมศาสตรแ-จุฬา ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42490. นางผอื้น ชาติวฒันา โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42491. นางวรรณี ราชแกว โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42492. นางสมเสริญ สังขแไข โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42493. นางสาวฐายวดี สังขแอน โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42494. นางสาววลัยเพญ็ ไฝเสน โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42495. นางสาวสุภาภรณแ หลี โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42496. นายจรูญ ปณิฑโก โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42497. นางนฤมล สงเสริมสุข โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42498. นางปาริชาติ ชูสุวรรณ โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42499. นายปรีชา ไชยวงศแ โรงเรียนบอเกดวจิิตรวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42500. นางสาววรรณี วริิโย โรงเรียนบานกรงอิตํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42501. นางอาอิเซาะ ซาหมีซา โรงเรียนบานกรงอิตํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42502. นางกมลลักษณแ นนทะสร โรงเรียนบานกระอาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42503. นางอาสะหน฿ะ มิน โรงเรียนบานกระอาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42504. นางศลิษา ยอดนุย โรงเรียนบานกะทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42505. นางสมสวน ชุมวาส โรงเรียนบานกะทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42506. นางสาวเดือนเพญ็ ทองไฝ โรงเรียนบานกะทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42507. นางสาวอารียแ ศรีทววีฒันแ โรงเรียนบานเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42508. นายทรงศักด์ิ หอมอุทยั โรงเรียนบานเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42509. นายไพสณฑแ เพชรทรรศนะ โรงเรียนบานเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42510. นายวฒิุพงศแ รัตนะ โรงเรียนบานเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42511. นายวสุิทธิ์ ทองจินดา โรงเรียนบานเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42512. นางภทัรียา หะยีหวงั โรงเรียนบานเกาะแลหนัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42513. นางสาวมยุรี โส฿ะหดั โรงเรียนบานเขานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42514. นายถนัด ศักด์ิแสงโสภา โรงเรียนบานเขานอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42515. นางสาวสุภาพร ยอดเพชร โรงเรียนบานคลองกวางเขาวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42516. นายสมโชค ศิริประภา โรงเรียนบานคลองกวางเขาวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42517. นายชาญชัย โชติมณี โรงเรียนบานคลองขุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42518. นางนิตยา แซลุง โรงเรียนบานคลองประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42519. นายลิขิต สนิ โรงเรียนบานควนตีหมุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42520. นางปริยานุช พรหมรวมแกว โรงเรียนบานควนเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42521. นางสาวยุพา คงกระพนัธแ โรงเรียนบานควนเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42522. นางสาวนาวยี฿ะ เหล็มดี โรงเรียนบานควนหรัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42523. นายกอเดรแ สาแลหมัน โรงเรียนบานควนหรัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42524. นายแวหะมะ แวสุหลง โรงเรียนบานควนหรัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42525. นางนูราณี ฮาบู โรงเรียนบานคอลอมุดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42526. นางภนัทลิา ยอดสคุณ โรงเรียนบานคอลอมุดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42527. นางยูวยัรีย฿ะหแ หง฿ะเจะแอ โรงเรียนบานคอลอมุดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42528. นางวรรณดี สาหมี โรงเรียนบานคอลอมุดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42529. นางสาวนัสรียะฮแ อะลีหะ โรงเรียนบานคอลอมุดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42530. นางสาวโสรัยยา กะเส็มมิ โรงเรียนบานคอลอมุดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42531. นางสิรินดา เกิดศิริ โรงเรียนบานคอลอมุดอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42532. นางมะลิ แกวเพชร โรงเรียนบานคูนายสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42533. นางสาวบษุดี อิทธฤิทธิ์ โรงเรียนบานคูนายสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42534. นางสาวยูด฿ะ ขุนจันทรัตนแ โรงเรียนบานคูนายสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42535. นางสุกัญญา ชนะสิทธิ์ โรงเรียนบานคูนายสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42536. นางสุไหวน฿ะ ชูเพชร โรงเรียนบานคูนายสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42537. นางกาญจนา จิตนุกูล โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42538. นางณัฐณิชา คําพทุ โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42539. นางณิชนันทนแ ชูชื่น โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42540. นางนงเยาวแ กลับวงศา โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42541. นางนิภาภรณแ ซ้ือจาง โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42542. นางสุริยาพร นวลทอง โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42543. นางอรุณ เพง็โฉม โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42544. นางอังคณา หนูแสง โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42545. นายวชิิต พรหมทอง โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42546. นายวเิชียร ปล้ืมใจ โรงเรียนบานเคลียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42547. นางคอรีย฿ะ มะมิง โรงเรียนบานโคกตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42548. นางพชัรี คงอุป โรงเรียนบานโคกตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42549. นางสาวนริศรา ปาละกุล โรงเรียนบานโคกตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42550. นางอรวรรณ คงเพช็ร โรงเรียนบานโคกตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42551. นางฮาบเีย฿าะ โต฿ะหดั โรงเรียนบานโคกตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42552. นายสุเมธ หนูเล็ก โรงเรียนบานโคกตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42553. นางนิสรีน มะดิเย฿าะ โรงเรียนบานโคกสิเหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42554. นางวรรณพร ศรีทองสุข โรงเรียนบานโคกสิเหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42555. นางสาวพนารัตนแ ฤทธกิาญจนแ โรงเรียนบานโคกสิเหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42556. นางละมาย เงินนาค โรงเรียนบานโคกสิเหรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42557. นางปยิะพรรณ สุวรรณชาตรี โรงเรียนบานฉลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42558. นายสาคร แกวเพช็ร โรงเรียนบานฉลุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42559. นางสุดารัตนแ ตรีตรง โรงเรียนบานชางคลอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42560. นางสาวเสาดะ สันเจริญ โรงเรียนบานแซะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42561. นางอรรจมาภรณแ บญุพพิฒันแ โรงเรียนบานแซะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42562. นางสารภี ออนรอด โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42563. นางสุนิศา จันอิ โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42564. นางโสภา สายจันทรแ โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42565. นางหามีด฿ะ ชํานาญวารี โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42566. นายเกษม ตะลุง โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42567. นางฐาปนี มะลี โรงเรียนบานตูหยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42568. นางสาวผะอบ ปานเมือง โรงเรียนบานโตนนทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42569. นางสุภาพ ทองจินดา โรงเรียนบานโตนนทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42570. นางกอบขวญั แดงบํารุง โรงเรียนบานโตนนทแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42571. นางทพิาพร อภจิิตตแดํารง โรงเรียนบานถ้ําตลอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42572. นางอิสรา แกวพรหม โรงเรียนบานถ้ําตลอด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42573. นางสาวฉลองรัตนแ คงเขียว โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42574. นางอารี จิตรแสุริวงศแ โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42575. นายเอกพจนแ นราพนัธุแ โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42576. นางกิ่งแกว ไชยสองสี โรงเรียนบานทพัหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42577. นางพรรณศิลป วงศแสําราญ โรงเรียนบานทพัหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42578. นางจิรวรรณ ทติยแพรมทอง โรงเรียนบานทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42579. นางเจะมาสีเต฿าะ อิยุโสะ โรงเรียนบานทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42580. นางสาวนูรียแ ขุนดํา โรงเรียนบานทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42581. นางอรดา เมืองเกษมรัตนแ โรงเรียนบานทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42582. นายสมพงศแ ไชยเอียด โรงเรียนบานทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42583. นายสมบรูณแ ทองเหลือง โรงเรียนบานทาขอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42584. นางธดิา ทองทรัพยแ โรงเรียนบานทาคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42585. นางบดัรียะรแ เยะหมัน โรงเรียนบานทาคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42586. นางปติิยา บญุสราง โรงเรียนบานทาคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42587. นางอาภรณแ จุลอดุง โรงเรียนบานทาคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42588. นางระรวย อิสโร โรงเรียนบานทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42589. นางอรุณศรี เพช็รแทอง โรงเรียนบานทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42590. นายสมเกียรติ ฤทธศัิกด์ิ โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42591. นางสาวกัญญารัตนแ แกวคง โรงเรียนบานทาหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42592. นางวรรณา เจริญศรี โรงเรียนบานทําเนียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42593. นายเจริญ แกวบญุ โรงเรียนบานทุงนาเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42594. นางละมัย ปล้ืมใจ โรงเรียนบานทุงน้ําขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42595. นางนิตยแ จันทรแนวล โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42596. นางปณิตา แกวจังหวดั โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42597. นางมรรยาท มณีนวล โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42598. นางวรรณา พระไพรี โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42599. นางสาวเนาวรัตนแ รามัญเซะ โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42600. นางสาวยุพนิ สุขะบญุพนัธแ โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42601. นางอมรรัตนแ สวนจันทรแ โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42602. นายเทพ มากชูชิต โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42603. นายสมพร แกวซัง โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42604. นางจีราภรณแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42605. นางแฉลม นําอุทศิ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42606. นางดวงพร โชติรัตนแ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42607. นางบณุยวรีแ ณ พทัลุง โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42608. นางปยิวรรณ จินตปวชิ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42609. นางพนูสุข สุวรรณรัตนแ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42610. นางลดา ประกอบพนัธุแ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42611. นางละไมยแ กิตติวรุณโรจนแ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42612. นางลัดดา กิจนุรักษแ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42613. นายเฉลียว พรหมมณี โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42614. นายจรันทรแ มูลจันทรแ โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42615. นางชื่นใจ เทพมณีไชย โรงเรียนบานนาจะแหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42616. นางสาวรัชนี เลาะเหม โรงเรียนบานนาจะแหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42617. นางอรพนิทแ ขินจากพรรด์ิ โรงเรียนบานนาจะแหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42618. นายมนัส จันทรแแกว โรงเรียนบานนาจะแหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42619. นายสัมพนัธแ ทองรมยแ โรงเรียนบานนาจะแหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42620. นางจรวยพร บรรจงรัตนแ โรงเรียนบานนาจะแหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42621. นางกล่ินกมล เพช็รแกว โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42622. นางดวงพร เนียมคง โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42623. นางปฏมิา เรืองอราม โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42624. นางประวศิา แกวขาว โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42625. นางวรรณาพร สุขเวทยแ โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42626. นางสมกิจ เพช็รแสุวรรณแ โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42627. นางสาวแนงนอย ทองปลอด โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42628. นางสาวเสาวนียแ คงยุนุย โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42629. นางสุนียแ แกวไฝ โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42630. นายนิภาส ยอสม โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42631. นายพงคแศักด์ิ แกวเพช็รแ โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42632. นายวรีวฒันแ ทองจินดา โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42633. นางอารียแ จันทรแทอง โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42634. นายสมชาย ยอดเมฆ โรงเรียนบานนาทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42635. นางจินตนา ไชยสุขัง โรงเรียนบานนาปรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42636. นางปราโมทยแ รําจวนจร โรงเรียนบานนาปรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42637. นางปยิะรัตยแ หนูสวสัด์ิ โรงเรียนบานนาปรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42638. นางสาวสมจิต เพชรทอง โรงเรียนบานนาปรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42639. นางณฐกมล ทองเทยีบ โรงเรียนบานน้ําลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42640. นางเพลินใจ ดวงสุวรรณ โรงเรียนบานน้ําลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42641. นางสุภา ทองเจริญ โรงเรียนบานน้ําลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42642. นางสาวจันจิรา หมุดหวนั โรงเรียนบานบอเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42643. นางสาวสุขนิจ เส็มหมาด โรงเรียนบานบอเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42644. นางอารีวรรณ ศรีสุข โรงเรียนบานบอเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42645. นางวนิดา เปาะแม โรงเรียนบานบอเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42646. นางประยูร บญุจริง โรงเรียนบานบอน้ําสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42647. นางสารุณียแ สังขแเจริญ โรงเรียนบานบอน้ําสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42648. นางสาวพจนา บญุสนอง โรงเรียนบานบาโหย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42649. นางสาวรัตติรส ไชยทวไีชย โรงเรียนบานบาโหย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42650. นายขจรศักด์ิ แดงวงัหมาก โรงเรียนบานบาโหย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42651. นายนิรัตนแ คงยอด โรงเรียนบานบาโหย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42652. นางบษุกร ขวญัทอง โรงเรียนบานประกอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42653. นางสายใจ จันทรแสุขโข โรงเรียนบานประกอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42654. นางสาวเนตรยา วรรณทอง โรงเรียนบานประกอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42655. นางรัตติยา จันทลักขณา โรงเรียนบานปริก(กุกองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42656. นางสุจิรา ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานปริก(กุกองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42657. นายธงไชย อนันตพรรค โรงเรียนบานปริก(กุกองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42658. นางกนกวรรณ เหย็บหมัด โรงเรียนบานปริกใต(นําราษฎแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42659. นางนัตตรีเซีย เต฿ะหมาน โรงเรียนบานปริกใต(นําราษฎแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42660. นางจิราพร ศรีแกว โรงเรียนบานปๅอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42661. นางสาวปราณี แกวประสม โรงเรียนบานปๅอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42662. นางสุนียแ คงนุย โรงเรียนบานปๅอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42663. นายอภริมยแ พรหมเทพ โรงเรียนบานปๅอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42664. นางจินตนา ศรีไชย โรงเรียนบานปากบางนาทบั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42665. นางจุฑารัตนแ ตันติวเิชียร โรงเรียนบานปากบางนาทบั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42666. นางบําเพญ็ จันทรัตนแ โรงเรียนบานปากบางนาทบั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42667. นางบญุเรือน จันทขัมมา โรงเรียนบานปากบางนาทบั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42668. นางปราณี ลักษณะ โรงเรียนบานปากบางนาทบั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42669. นายกําชัย ผองผุด โรงเรียนบานปากบางนาทบั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42670. นายสมบติั หลีเจริญ โรงเรียนบานปากบางนาทบั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42671. นางปาณิศา หลังชาย โรงเรียนบานปากบางสะกอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42672. นางยุวรี เอียดหดั โรงเรียนบานปากบางสะกอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42673. นางสาวแวฬารแตีฟใส สะแลแม โรงเรียนบานปากบางสะกอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42674. นายใจ เกื้อขํา โรงเรียนบานปากบางสะกอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42675. นายศักรินทรแ ยาเล฿าะ โรงเรียนบานปากบางสะกอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42676. นางจรวย เพชรสุวรรณ โรงเรียนบานปาุกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42677. นางริมสิน พนมอุปการ โรงเรียนบานปาุกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42678. นางมนัสวาสด์ิ หนูสอน โรงเรียนบานปาุงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42679. นางวไิลวรรณ และหวงั โรงเรียนบานปาุงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42680. นายมานพ หมากปาน โรงเรียนบานปาุงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42681. นายสวสัด์ิ คงประดิษฐแ โรงเรียนบานปาุงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42682. นางคมขํา แกวออน โรงเรียนบานปาุชิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42683. นางณัฏฐนันทแ บญุทรง โรงเรียนบานปาุเร็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42684. นางธนิสสรา ยีเอาะ โรงเรียนบานปาุเร็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42685. นางศรัยฉัตร อัตมณียแ โรงเรียนบานปาุเร็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42686. นายก็หาส หมัดบู โรงเรียนบานปาุเร็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42687. นายดนรอซัค เหล฿าะเร฿ะ โรงเรียนบานปาุเร็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42688. นางเครือวรรณ คําสังขแ โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42689. นางนงเยาวแ มากชูชิต โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42690. นางปราณี แกวซัง โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42691. นางวไิล โต฿ะมุสอ โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42692. นางสมสมร นิภริมยแ โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42693. นายประเสริฐ โต฿ะขา โรงเรียนบานพระพทุธ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42694. นางนิจิตร สุโนคบตุร โรงเรียนบานพรุตู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42695. นางพรีฉัตร หมวกใสเพช็ร โรงเรียนบานพรุตู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42696. นางอรุณรัตนแ โสพกิุล โรงเรียนบานพรุหลุมพี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42697. นางยินดี บญุแสน โรงเรียนบานพรุหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42698. นายพเิซต และหลี โรงเรียนบานพอบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42699. นายกมล จันแกว โรงเรียนบานพอบดิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42700. นางพรพรรณ ถาวร โรงเรียนบานมวงถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42701. นางดรุณี สวางรุงเรือง โรงเรียนบานมางอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42702. นางยารอด฿ะ กิ่งเกาะยาว โรงเรียนบานมางอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42703. นายบญุโชค จุลแกว โรงเรียนบานมางอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42704. นายพศิมัย คงศรี โรงเรียนบานมางอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42705. นางนัพซีย฿ะ โอ฿ะเจ โรงเรียนบานเมาะลาแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42706. นางไลลา เกือเจ โรงเรียนบานเมาะลาแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42707. นางสมนึก ชายะพนัธแ โรงเรียนบานเมาะลาแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42708. นายกิตติ เดชวราวจิิตร โรงเรียนบานเมาะลาแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42709. นายมูฮําหมัด หมะมุสอ โรงเรียนบานเมาะลาแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42710. นางกูรูหานี ขวญัเพชร โรงเรียนบานแมที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42711. นางแกวใจ แสงอรุณ โรงเรียนบานแมที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42712. นางธญัสิริ มูนี โรงเรียนบานแมที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42713. นางวมิลมาศ เดชาวฒิุกุล โรงเรียนบานแมที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42714. นางสาวสาธุ รัตนพนัธแ โรงเรียนบานแมที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42715. นายกนกศักด์ิ คงประดิษฐแ โรงเรียนบานแมที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42716. นางคณิตา มีสุวรรณ โรงเรียนบานโมย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42717. นางรานี อินทภมูิ โรงเรียนบานโมย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42718. นางสมนึก เทพธญัญแ โรงเรียนบานโมย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓



1156

42719. นางหรอกีหย฿ะ หมูเก็ม โรงเรียนบานโมย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42720. นางแคทลียา บลิมะหนุด โรงเรียนบานยางเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42721. นางจําเรียง ทองหนัก โรงเรียนบานลําชิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42722. นางวลิญดา เพช็รนิล โรงเรียนบานลําชิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42723. นางสาวพฏัชรี สุขจรุง โรงเรียนบานลําเปา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42724. นางสาวอาอเีสาะ มูละ โรงเรียนบานลําเปา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42725. นายทวี สีชมภู โรงเรียนบานลําเปา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42726. นางสุดสวาท คณะทอง โรงเรียนบานลําไพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42727. นางปใทมา สาและ โรงเรียนบานลําลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42728. นายสะมะแอ สาและ โรงเรียนบานลําลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42729. นางสาวลี ล่ิมวนั โรงเรียนบานเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42730. นายปรีชา สุขธรณแ โรงเรียนบานเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42731. นางกันยา วรรณสมาน โรงเรียนบานเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42732. นางวสิยา เทพศรี โรงเรียนบานวงับวบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42733. นางสุปรียา ปยิะกาญจนแ โรงเรียนบานวงับวบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42734. นางอุษา ศิริเมฆ โรงเรียนบานวงับวบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42735. นางนงลักษณแ มากนวล โรงเรียนบานวงับวบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42736. นางนิพาท สุวรรณมณี โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42737. นายพงศแศักด์ิ จันทสุบรรณ โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42738. นายวนิัย รัตนเสถียร โรงเรียนบานวงัใหญปลายรํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42739. นางสาวสุกัญยา จิตรภษูา โรงเรียนบานสม็อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42740. นางสาวสุรินทรแธร จันเสน โรงเรียนบานสม็อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42741. นายเกษม หวงัแดง โรงเรียนบานสม็อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42742. นายสาธติ แกวศรี โรงเรียนบานสม็อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42743. นายหมะนาวี หมะอิ โรงเรียนบานสม็อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42744. นายอับดุลเลาะ สาฮะ โรงเรียนบานสม็อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42745. นางสาวสุวดิา ไชยสวสัด์ิ โรงเรียนบานสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42746. นางอรสา โต฿ะเส็น โรงเรียนบานสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42747. นางฮาสาน฿ะ สาหสั โรงเรียนบานสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42748. นางณัฏฐิรา สังหาด โรงเรียนบานสะกอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42749. นางยุวดี ไชยสุวรรณแ โรงเรียนบานสะกอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42750. นางสาวสุนียแ ถีราวฒิุ โรงเรียนบานสะกอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42751. นายกอสาลี นุยสมัน โรงเรียนบานสะกอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42752. นางทศันัย ต้ิงมุข โรงเรียนบานสะพานเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42753. นางประคอง จันคง โรงเรียนบานสะพานเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42754. นางรุงฤดี ชัยเชื้อ โรงเรียนบานสะพานเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42755. นางลําไย รุงเรือง โรงเรียนบานสะพานเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42756. นางสิริยา หนูสีคง โรงเรียนบานสะพานเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42757. นางนูรี มะยีดี โรงเรียนบานสุโสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42758. นางสมิตรา ศรีทนัตแ โรงเรียนบานสุโสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42759. นางสาวนูรา ลังแร โรงเรียนบานสุโสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42760. นางสาวมนัสดา เจะมะสอง โรงเรียนบานสุโสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42761. นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬี โรงเรียนบานสุโสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42762. นางสาวแวเสาะหแ มาหงิตะ โรงเรียนบานสุโสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42763. นายธาํรง สาแล฿ะหมิน โรงเรียนบานสุโสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42764. นายนูเซ็น ดีสะธรรม โรงเรียนบานสุโสะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42765. นางสาวณัฐนี หง฿ะเจะแอ โรงเรียนบานหวยบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42766. นางสาวฮาบบี฿ะ เล฿าะลอ โรงเรียนบานหวยบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42767. นางอวยพร ทองทวี โรงเรียนบานหวยบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42768. นายสุนทร ไชยขวญั โรงเรียนบานหวยบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42769. นางสาวอรพนิทแ แซล่ิม โรงเรียนบานหวัถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42770. นางสุดา ไตรสกุล โรงเรียนบานหวัถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42771. นางพมิล จันทรแทอง โรงเรียนบานโหนด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42772. นางสุพรรณี หนิแส฿ะ โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42773. นางสุวรรณา คงมณี โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42774. นายสําราญ แสงจันทรแ โรงเรียนประสิทธิท์วสิีน ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42775. นายอนันตแ แดงเหมือน โรงเรียนประสิทธิท์วสิีน ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42776. นางรวย ชวยสกุล โรงเรียนมหดิล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42777. นางสาววชัรี ยกรัตนแ โรงเรียนวดัขุนตัดหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42778. นางจันเพญ็ คงศรี โรงเรียนวดัคงคาสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42779. นายจันทโรจนแ กี้ต๊ิก โรงเรียนวดัคงคาสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42780. นางจินตนา เกื้อกอยอด โรงเรียนวดัคลองยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42781. นางบวัพนั เดชะพนัธแ โรงเรียนวดัคลองยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42782. นางประภาพร นะมะณี โรงเรียนวดัคลองยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42783. นางเสริมสุข ศรีกอเกื้อ โรงเรียนวดัคลองยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42784. นายพงศธร นุยสมัน โรงเรียนวดัคลองยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42785. นายณัฐวฒิุ เกื้อกอยอด โรงเรียนวดัคลองยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42786. นางกาญจนา ยอดชัย โรงเรียนวดัทาประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42787. นางลัดดา พริกเบญ็จะ โรงเรียนวดัทาประดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42788. นางกัลยา เพง็เซะ โรงเรียนวดัทุงขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42789. นางประภาพร ฐานะพนัธุแ โรงเรียนวดัทุงขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42790. นางผุสดี จินดามณี โรงเรียนวดัทุงขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42791. นางพศุิทธแ จันทรศรี โรงเรียนวดัทุงขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42792. นางเนตรชนก ขวญัทองยิ้ม โรงเรียนวดันาปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42793. นางสุนียแ จันทรแแกว โรงเรียนวดันาปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42794. นางชะเอม ศรีบญุยืน โรงเรียนวดันาหมอศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42795. นายวลิาศ ชินนาพนัธแ โรงเรียนวดันาหมอศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42796. นางเพลินพศิ ยอดสกุล โรงเรียนวดันิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42797. นางมลิวรรณ บญุจริง โรงเรียนวดันิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42798. นางมินา อาญาพทิกัษแ โรงเรียนวดันิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42799. นางสาวฐิฏมิาศ คงไดสิทธิ์ โรงเรียนวดันิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42800. นายธม บญุธรรม โรงเรียนวดันิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42801. นางยินดี หนูมาก โรงเรียนวดับานลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42802. นางวนัวสิา พรหมสุวรรณแ โรงเรียนวดับานลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42803. นายจํานันทแ สิงประจิม โรงเรียนวดับานลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42804. นายยงยุทธ อําไพ โรงเรียนวดับานลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42805. นางขนิษฐา มูสา โรงเรียนวดัยางทอง(รัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42806. นางสิริมาศ ทองเหลือง โรงเรียนวดัยางทอง(รัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42807. นางสุกัญญา โต฿ะเส็น โรงเรียนวดัยางทอง(รัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42808. นายวรัิต โต฿ะเส็น โรงเรียนวดัยางทอง(รัตนประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42809. นางสุวรรณา สารพนัธแ โรงเรียนวดัลําพดจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42810. นายถาวร รักชุม โรงเรียนวดัลําพดจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42811. นายปานเลิศ ณ แกว โรงเรียนวดัลําพดจินดาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42812. นางวรรณา ศรีสุวรรณ โรงเรียนวดัวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42813. นายฐากูร สังเพช็รแ โรงเรียนวดัวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42814. นายทนง เหมรัตนแ โรงเรียนวดัวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42815. นายมโนธรรม ศิริรัตนแ โรงเรียนวดัวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42816. นางนิภา สุภาพ โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42817. นางบปุผา ศิริพร โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42818. นางบษุกร หล฿ะโส฿ะ โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42819. นางพนิดา รัตนแนอย โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42820. นางพทิยา อนันตแ โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42821. นายฐิติวฏัฏแ กลํ่าจีน โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42822. นายทริเทศ พรมสะอาด โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42823. นายนพรัตนแ ชุติจิรัฐิติกาล โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42824. นายววิฒันแ รัตนมุสิทธิ์ โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42825. นายศุภวงศแ แกนทอง โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42826. นายสมคิด เพยีรกิจ โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42827. นางบญุชื่น ณ นรงคแ โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42828. นางมยุรี ลักษณเลิศ โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42829. นางวไิลวรรณ สุวรรณกาญจนแ โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42830. นางสมนึก หมาดหลี โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42831. นางอัมพร กาฬสินธุแ โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42832. นายสุทศ มลิพนัธแ โรงเรียนวดัหวยคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42833. นางจินตนา บวัผัน โรงเรียนสะบายอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42834. นางนิตยา อินทรชุมนุม โรงเรียนสะบายอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42835. นางสุดาวดี แฟบกระโทก โรงเรียนสะบายอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42836. นางสุพชิญแนันทแ ไชยพยันตแ โรงเรียนสะบายอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42837. นางอรพนิ ญานุปติิศักด์ิ โรงเรียนสะบายอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42838. นางปราณี หลําเบน็สะ โรงเรียนสังคมอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42839. นางศิริมา อับดุลอารี โรงเรียนสังคมอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42840. นางสรอย ชุมเดชา โรงเรียนสังคมอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42841. นางสรินณา บลิหมี โรงเรียนสังคมอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42842. นางสาวปารีนา บญุมาศ โรงเรียนสังคมอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42843. นางสาวรอหานียแ มะลี โรงเรียนสังคมอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42844. นางสาวอุษณียแ ปใญจพรอุดมลาภ โรงเรียนสังคมอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42845. นางสุดา อิตัน โรงเรียนสังคมอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42846. นายรมหลี หมูดงาม โรงเรียนสังคมอิสลามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42847. นางสาวมารียา หากมุสา โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42848. นางอรพร เกื้อสกุล โรงเรียนสังวาลยแวทิ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42849. นางเฉลียว มะลิแกว โรงเรียนสายชล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42850. นางดวงนภา ยี่โชติชวง โรงเรียนสายชล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42851. นางประภสัสร ทองดียิ่ง โรงเรียนสายชล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42852. นางรําพวน หมุกหมาก โรงเรียนเสนพงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42853. นางศรีสุรางคแ วชิิสโร โรงเรียนเสนพงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42854. นางสาวจีรรัตนแ ทองแกว โรงเรียนเสนพงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42855. นางสาววาสนา สุทธสิะโร โรงเรียนเสนพงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42856. นางสาวอมรรัตนแ ปานขาว โรงเรียนเสนพงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42857. นางอมร ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนเสนพงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42858. นางอาภรศรี คลังจันทรแ โรงเรียนเสนพงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42859. นายนพดล แกวอักษร โรงเรียนเสนพงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42860. นางรววีรรณ ภวูชัรแวรานนทแ โรงเรียนเสนพงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42861. นางกัญญา ไชยสุวรรณ โรงเรียนอายุรกิจโกศล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42862. นายมะแอ หะ โรงเรียนอุทยานอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42863. นายวราธร แกวกุล โรงเรียนอุทยานอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42864. นางสาวเรืองไร ผดุงศักด์ิ โรงเรียนอุทยานอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42865. นางปราณี สุวรรณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42866. นางรัตนา ซุนจาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓
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42867. นางสโรชา ประพฤติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42868. นางสาวชนิสา คชาทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา เขต ๓

42869. นางสาวอาทิตญา รัตนมนตรี โรงเรียนนิคมพฒันา ผัง ๒๐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42870. นายเจนวทิยแ อุสสวโิร โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42871. นางชนิดา แจมจันทา โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42872. นางพนิตนาฏ ยืนยง โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42873. นางวรรธดิา คมขํา โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42874. นางสาวจิราพร ดําชวย โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42875. นางสาวละเมียด ไชยวงศแ โรงเรียนนิคมพฒันาภาคใต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42876. นางประไพ มุสิกพงศแ โรงเรียนบานกลุม ๕ ประชารัฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42877. นางสุคนธแ เรืองจันทรแ โรงเรียนบานกลุม ๕ ประชารัฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42878. นางยุวนิตยแ ชางสาน โรงเรียนบานกาเนะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42879. นางศมนวรรณ สุจริตธรุะการ โรงเรียนบานกาเนะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42880. นางสุวรรณี บพุศิริ โรงเรียนบานกาแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42881. นางบญุชวย ชิตทะวงศแ โรงเรียนบานกาลันยีตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42882. นางสาวสายหนาบ มะสมัน โรงเรียนบานกาลันยีตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42883. นายพพิฒันแ ธรีชาติอนันตแ โรงเรียนบานกาลันยีตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42884. นางซาฟนีะหแ เกอากะ โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42885. นางบญุเจือ เตสวน โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42886. นายเลิศ เตสวน โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42887. นางจารี แสงชูด โรงเรียนบานเขาไคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42888. นางพนิดา พมุมณี โรงเรียนบานเขาไคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42889. นางสาวมารีหวนั ดํามากอ โรงเรียนบานคลองน้ําเค็ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42890. นางสาววรรณี หวนัสู โรงเรียนบานคลองน้ําเค็ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42891. นายประเวช จิ้วจวบ โรงเรียนบานคลองน้ําเค็ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42892. นางสุกัญญา แนบเนียด โรงเรียนบานควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42893. นางสุดา นิสาและ โรงเรียนบานควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42894. นางอรวรรณ หมิมา โรงเรียนบานควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42895. นางอุฬาลิน สุวรรณวงศแ โรงเรียนบานควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42896. นายธานินทรแ สุขสงา โรงเรียนบานควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42897. นายธาตรี ยีปในจอ โรงเรียนบานควน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42898. นางซาร฿ะ สุมาลี โรงเรียนบานควนขัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42899. นางนันทพรรณ คงแข็ง โรงเรียนบานควนขัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42900. นางธญัชนก ยอดสวสัด์ิ โรงเรียนบานควนขัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42901. นายประสิทธิ์ ฤทธรัิตนแ โรงเรียนบานควนลอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42902. นางอารบี ปใงหลีเส็น โรงเรียนบานควนสตอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42903. นางสาวเสาวณียแ รัตนฐากูร โรงเรียนบานคายรวมมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
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42904. นายอับดลบาสีด หมัดเบญ็สา โรงเรียนบานคายรวมมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42905. นางจิรัชยา รักษารักษแ โรงเรียนบานดาหลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42906. นางวรวตี เหร็มดี โรงเรียนบานดาหลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42907. นางสุพรรณ ขุนราษฎร โรงเรียนบานดาหลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42908. นางวนัทนียแ ทบัทดั โรงเรียนบานดูสน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42909. นางสาวอรอุมา ทองนาค โรงเรียนบานตะโละใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42910. นางสุณียแ ปใงหลีเส็น โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42911. นายจักรี วฒันะ โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42912. นางปาริดา บอเน฿าะ โรงเรียนบานตํามะลังใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42913. นางสายใจ เยี่ยมสาร โรงเรียนบานตํามะลังใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42914. นางรัชฎาพร อาคาสุวรรณ โรงเรียนบานตูแตหลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42915. นางสาวโรจนา อาหลี โรงเรียนบานโตนปาหนัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42916. นางกัญญาภคั บรูพฒั โรงเรียนบานทาน้ําเค็มใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42917. นางชนมน อักโขสุวรรณ โรงเรียนบานทาน้ําเค็มใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42918. นางสาวฟารีฮัน เจ฿ะเลาะ โรงเรียนบานทาแลหลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42919. นายสวสัด์ิ ศิริพนัธแ โรงเรียนบานทาแลหลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42920. นางพชิชาภรณแ มีขํา โรงเรียนบานทุงตําเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42921. นางนิพา บณัฑิตยแ โรงเรียนบานทุงนุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42922. นางเยาวเร฿าะ สตอหลง โรงเรียนบานทุงนุย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42923. นายประดิษฐแ จันทรแเสง โรงเรียนบานทุงนุย "มิตรภาพที่ ๔๙" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42924. นายอรุณ โต฿ะหวนัหลง โรงเรียนบานทุงนุย "มิตรภาพที่ ๔๙" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42925. นางซาวยี฿ะ เหมสลาหมาด โรงเรียนบานทุงพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42926. นางจําเรียง คงนวล โรงเรียนบานทุงวมิาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42927. นางฝาตีมะ หวงัผล โรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42928. นายนที ศรีภวูดล โรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42929. นายวชิัย แทงทอง โรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42930. นางบศุรา สําเร โรงเรียนบานทุงไหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42931. นายวรวฒิุ ปาละสัน โรงเรียนบานทุงไหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42932. นายฮาเสด ยาบา โรงเรียนบานทุงไหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42933. นางสาวกุลติยา บสินุม โรงเรียนบานไทรงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42934. นางนิตยา จิ้วจวบ โรงเรียนบานนางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42935. นางสาวสุนิษา แกวขุนทอง โรงเรียนบานนางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42936. นางสุจิตรา อับดุลลาหแ โรงเรียนบานนางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42937. นายสมศักด์ิ วงศแหรัิญเดชา โรงเรียนบานนางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42938. นายบญุสง เอียดสุย โรงเรียนบานนางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42939. นางนิตยา มณีโส฿ะ โรงเรียนบานนาพญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42940. นางกัลยาณี เทพกูล โรงเรียนบานน้ํารอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
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42941. นายอนันตแ สุขสงา โรงเรียนบานน้ํารอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42942. นางสุมนรัตนแ มาสินธุแ โรงเรียนบานน้ําหรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42943. นางอุไร นาคสงา โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42944. นายอาลี วฒันะ โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42945. นางทศันียแ นิโกบ โรงเรียนบานบอหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42946. นางสมศรี คลังของ โรงเรียนบานบอหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42947. นางอุไร ดวงเอียด โรงเรียนบานบนันังปเุลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42948. นายธรีพงศแ นาคสงา โรงเรียนบานบากันโต฿ะทดิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42949. นางจิตราภรณแ ขาวเฉาะ โรงเรียนบานบากันโต฿ะทดิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42950. นางจุฑาพร สันจิตร โรงเรียนบานบโุบย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42951. นางวลัิยรัตนแ เหลาโสด โรงเรียนบานบโุบย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42952. นางสาววาสนา แสงขาว โรงเรียนบานบโุบย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42953. นางสาวอรุนา ตาเดอิน โรงเรียนบานปลักหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42954. นายนพดล ดาเร฿ะหมีน โรงเรียนบานปากปงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42955. นางเพญ็ศรี แซล่ิม โรงเรียนบานปากละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42956. นางสาวนริณี หมาดเหยด โรงเรียนบานปากละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42957. นายสราวธุ ปองอนุสรณแ โรงเรียนบานปากละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42958. นางจันทรา พทัยัง โรงเรียนบานปาุแกบอหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42959. นางศุภางคแ เพชรทอง โรงเรียนบานปาุแกบอหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42960. นายวทิยา มาราสา โรงเรียนบานปาเต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42961. นายนิคม กันตวชิญแวงศแ โรงเรียนบานปาเต฿ะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42962. นางศิวพร โขวฒันกุล โรงเรียนบานปใิหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42963. นางนูรียา อาลี โรงเรียนบานแป-ระเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42964. นางสุไวดา หลาดี โรงเรียนบานแป-ระเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42965. นายธรีวฒันแ สาดีน โรงเรียนบานแป-ระเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42966. นายอรุณ แสงขาว โรงเรียนบานแป-ระเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42967. นายอารียแ ตาเอ็น โรงเรียนบานแป-ระเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42968. นางปรียาพรรณ ศิวลักษณแ โรงเรียนบานลาหงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42969. นายพพิฒันแ หวนัสู โรงเรียนบานลาหงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42970. นางฮาสาน฿ะ ยีปในจอ โรงเรียนบานลาหงา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42971. นางกอบกาญจนแ กาญจนรัตนแ โรงเรียนบานวงัสายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42972. นางสมศรี เอียดสุข โรงเรียนบานวงัสายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42973. นางสาวอลัวาณียแ มณีโสะ โรงเรียนบานวงัสายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42974. นายวรัิต สวสัดี โรงเรียนบานวงัสายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42975. นางกัณฐิรัตนแ เกษา โรงเรียนบานหวยมะพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42976. นางปรีดา ปะดุกา โรงเรียนบานหวักาหมิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42977. นางแหมะโสม เกษมสัน โรงเรียนบานเหนือคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
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42978. นายกรวนิยแ ดวงตา โรงเรียนบานเหนือคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42979. นางอารี เรืองสง โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42980. นายโกมล ยุนุย โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42981. นายอนุสรณแ สองเมือง โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42982. นายสมศักด์ิ อาหลี โรงเรียนผังปาลแม ๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42983. นายสมาน บลิละเต฿ะ โรงเรียนผังปาลแม๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42984. นางดลดา เกิดศรี โรงเรียนวรรธนะสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42985. นางไลลา ลายู โรงเรียนอนุบาลควนโดน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42986. นายเอกวทิยแ สินวรพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลทุงหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42987. นางจิราภรณแ เกิดดํา โรงเรียนอนุบาลละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42988. นางตีก฿ะ ดํากระบี่ โรงเรียนอนุบาลละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42989. นางพนารัตนแ มิ่งมาก โรงเรียนอนุบาลละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42990. นางศิริพร ไสยฉิม โรงเรียนอนุบาลละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42991. นางสุภา ชยโสภฏัฐแ โรงเรียนอนุบาลละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42992. นางสุภาภรณแ เกื้อเสง โรงเรียนอนุบาลละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42993. นางอารอบ จินดารัตนแ โรงเรียนอนุบาลละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42994. นางสุจินธรา สุธากุล โรงเรียนอนุบาลละงู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42995. นางกมลทพิยแ ประชุมรัตนแ โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42996. นางขนิษฐา อาษาชํานาญ โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42997. นางจิรัชฎา ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42998. นางประไพ คงยอด โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
42999. นางวนิดา ศิริวฒันแ โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43000. นางสาวธนิสร โภชนุกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43001. นางสาวศศิธร เดชานนทแ โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43002. นางสุธาวลัยแ เหมหมาด โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43003. นางหนึ่งฤทยั ดอล฿ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43004. นางหนึ่งฤทยั วจิิตรจรรยา โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43005. นางอภษิฎา ทองเนื้อแข็ง โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43006. นางอัสสาเร฿าะ เส็นเด โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43007. นายขจรศักด์ิ ธงัดิน โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43008. นางสาวนิตยา แซอึ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43009. นายสุทธิ สายสุนียแ โรงเรียนอนุบาลสตูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
43010. นางวงเดือน สรอยมณี โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43011. นางวรรณี ล้ิมฉุน โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43012. นางศิรินภา อีสา โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43013. นางสาวนันทวรรณ เหลาวานิช โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43014. นางสาวพลูสุข แสงบรรลือฤทธิ์ โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43015. นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43016. นางสาวอราคิน สงเมือง โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43017. นางจินตนา แหวนสวางคลาย โรงเรียนคลองนาเกลือนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43018. นางบปุผา บญุธรรม โรงเรียนคลองนาเกลือนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43019. นางเปรมิกา ตนโพธิธ์รรม โรงเรียนคลองนาเกลือนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43020. นางสุวรรณี กิจสมโภชนแ โรงเรียนคลองนาเกลือนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43021. นางอนงคแ ตาลประสาท โรงเรียนคลองนาเกลือนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43022. นางอุไรวรรณ หอมชื่นชม โรงเรียนคลองนาเกลือนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43023. นางสาวพวงผกา นันทไชย โรงเรียนคลองมหาวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43024. นางสุชาดา โชติชวง โรงเรียนคลองมหาวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43025. นางสุภาพ สืบสําราญ โรงเรียนคลองมหาวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43026. นางอารียแ รติพชิญแพร โรงเรียนคลองมหาวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43027. นางสมถวลิ รัตนมาลัย โรงเรียนคลองมหาวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43028. นายชัชวาลยแ ทองจันทรแ โรงเรียนคลองมหาวงกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43029. นางธนพร สายสอน โรงเรียนคลองสองพี่นอง (ใจดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43030. นางสาวอัจฉรา ทววีรรณ โรงเรียนคลองสองพี่นอง (ใจดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43031. นายวทิยา ปล้ืมศรี โรงเรียนคลองสองพี่นอง (ใจดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43032. นางจริยา ดวงเนตร โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารี ดีนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43033. นางบปุผา ดาวกระจาง โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารี ดีนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43034. นางสุรีรัตนแ เจริญแสง โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารี ดีนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43035. นางทศันียแ อินทรแสุคนธแ โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธไิชยบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43036. นางพชัรี สุขนิยม โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธไิชยบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43037. นางสมผิว อ่ําดวง โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธไิชยบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43038. นางสาวชวลัรัตนแ แจมสุข โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธไิชยบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43039. นางสาวรัตนา วาที โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธไิชยบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43040. นางสาวอรุณ สุกปล่ัง โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธไิชยบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43041. นายสมชาย เพง็ลาภ โรงเรียนคลองใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43042. นางศิวพร กุลมงคล โรงเรียนเฉลิมไฉไลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43043. นางสมพศิ ศรีรัตนเพยีร โรงเรียนเฉลิมไฉไลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43044. นางสาวเกศรินทรแ สวางศรี โรงเรียนเฉลิมไฉไลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43045. นางสาวจินดารัช วลิาทอง โรงเรียนเฉลิมไฉไลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43046. นางสาววนัเพญ็ เดชอภชิัยศรี โรงเรียนเฉลิมไฉไลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43047. นางปาริชาติ เกาอุดม โรงเรียนชุมชนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43048. นางวภิาสินี กิจเกวยีน โรงเรียนชุมชนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43049. นางสมบติั นาคมอญ โรงเรียนชุมชนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43050. นายธวชั เกาอุดม โรงเรียนชุมชนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43051. นางพจนา ริมปรัิงษี โรงเรียนชุมชนวดัสาขลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43052. นางละไม สุวรรณปาล โรงเรียนชุมชนวดัสาขลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43053. นางสาวสายทอง เทพสงวน โรงเรียนชุมชนวดัสาขลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43054. นายกําจัด สุวรรณปาล โรงเรียนชุมชนวดัสาขลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43055. นางจรัสพมิพแ ทรงเส่ียงไชย โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43056. นางดารารัตนแ จันทรัตนแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43057. นางนวลจันทรแ มีมานะ โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43058. นางเนาวรัตนแ มั่งมีสุข โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43059. นางมาลี ยินดีสุข โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43060. นางสาวกนกวรรณ ปะนา โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43061. นางสาวณสิกาญจนแ ดําริวฒันเศรษฐแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43062. นางสาวณัฏฐแรดา ปะนา โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43063. นางสาวพชัรี พฒุสาย โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43064. นางสาวมัณฑนา บญุมี โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43065. นางสาวยุพาพนิ วองไว โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43066. นางสาวลํายอง อินทรบญุ โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43067. นางสาววมิล นิราพาธ โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43068. นางสาวสิริมา พมิพาภยั โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43069. นางสาวสุทธมิา มิระสิงหแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43070. นางสุรีรัตนแ สุขยิ่ง โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43071. นางอนงคแ สินธศิุริ โรงเรียนเซนตแโยเซฟทพิวลั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43072. นางงามตา วงศแภกัดี โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43073. นางจรัสศรี ทมิละมอม โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43074. นางจามีกร คุมประดิษฐ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43075. นางดวงเนตร ชางชาวนา โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43076. นางธนิดา บางโรย โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43077. นางนพพร นะวะบตุร โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43078. นางภาณี คามวลัยแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43079. นางมิ่งขวญั กิจติถานนทแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43080. นางเรืองโรจนแ ไพรวรรณ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43081. นางลักษมี เอี่ยมวงคแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43082. นางลาวลัยแ ชูประเสริฐ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43083. นางวฒันศิริ บญุมี โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43084. นางวารีรัตนแ พมิพา โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43085. นางสมบรูณแ จําวนั โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43086. นางสาวจุฬารัตนแ หร่ังชะเอม โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43087. นางสาวชนิกานตแ กลึงกลางดอน โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43088. นางสาวนวลจันทรแ เกตุโชติ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43089. นางสาวปนัดดา หมัดสะและ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43090. นางสาวผอบขวัญ บญุชวย โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43091. นางสาวยุวดี เปล้ืองทกุขแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43092. นางสาววรรัตนแ ธรรมคําสอน โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43093. นางสาววรัชยา แยมเกษร โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43094. นางสาววนัดี ทดัเปีๆยม โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43095. นางสาวศรีกัลยา ศรีพชัรานุกูล โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43096. นางสาวสุนันทา เชื่อมสุวรรณ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43097. นางสาวอรัญญา คํายนตแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43098. นางสุมาลี เขียนทอง โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43099. นายนิทสันแ พวงผกา โรงเรียนเซนตแโยเซฟบางนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43100. นางจิตตานันทแ อธนินทแธนากรณแ โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43101. นางดารินทรแ ปานนพภา โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43102. นางนารีรัตนแ อันชนะกรกิจ โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43103. นางพรรณี เอมประดิษฐ โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43104. นางมาลี รักแผน โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43105. นางรัชนี ชาญตะกั่ว โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43106. นางศศินันทแ รุงรัตนแวรนนทแ โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43107. นางสมลักษณแ จันทรแทอง โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43108. นางสาวสุกัญญา เรืองวชิาธร โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43109. นางอารียแ โภคินรวโีรจนแ โรงเรียนทรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43110. นางนลินรัตนแ พริิยภทัรานนทแ โรงเรียนทรงสรรพวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43111. นางเยาวรัตนแ อมรศรีวรากุล โรงเรียนทรงสรรพวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43112. นางสาวพนิดา มิลินทะภาส โรงเรียนทรงสรรพวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43113. นายอธวิฒันแ อั๋นประเสริฐ โรงเรียนทรงสรรพวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43114. นางนฤมล แจมสวาง โรงเรียนเทพกรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43115. นางสาวสุภารัตนแ ชนะภยั โรงเรียนเทพกรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43116. นางสาวอรุณศรี มีฉลาด โรงเรียนเทพกรศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43117. นางยุภรีแ สายประดิษฐแ โรงเรียนนาคดีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43118. นางอารียแ เทพรัสมี โรงเรียนนาคดีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43119. นายสมชาย ธรีะโชติ โรงเรียนนาคดีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43120. วาทีเ่รือตรีทรงธรรม พลับพลา โรงเรียนนาคดีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43121. นางยุรี อินทรพนัธแ โรงเรียนนาคดีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43122. นายครรชิต เผ่ือนดวง โรงเรียนนาคดีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43123. นางปใทมาวรรณ สิงหแจันทรแ โรงเรียนนิลรัตนแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43124. นางสาวมุกดา นาคทอง โรงเรียนนิลรัตนแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43125. นายพล จี้มูล โรงเรียนนิลรัตนแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43126. นายเจริญ ภมูิเรศสุนทร โรงเรียนบานขุนสมุทร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43127. นางสาวสุกัญญา กิจแกว โรงเรียนบานขุนสมุทรไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43128. นางรัตนา โตกทอง โรงเรียนบานขุนสมุทรไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43129. นางกิ่งแกว ชูเชิด โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43130. นางธนัชภรณแ มูลภกัดี โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43131. นางนฤมล ต้ังจิตตแธรรม โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43132. นางนิตยา เสกรัมยแ โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43133. นางมณี เชี่ยวพานิชยแ โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43134. นางสาวกนกฉัตร โกมลมณี โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43135. นางสาวยินดี อนถาวร โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43136. นางสาววรียา แทนขํา โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43137. นางสาวสุพฒันแ งามขํา โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43138. นางอัฉรา ขจรไพร โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43139. นายสุวทิยแ เชี่ยวพานิชยแ โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43140. นางปานแกว ปิๆนพยงคแ โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43141. นายณัฐพล นุชอุดม โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43142. นางมาลินี สาตสุข โรงเรียนบานบางจาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43143. นางวนัสนันทแ เหลืองธนกุล โรงเรียนบานบางจาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43144. นางสมพศิ กุลพกัตรพงษแ โรงเรียนบานบางจาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43145. นายปพงศแ พานิชยแ โรงเรียนบานบางจาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43146. นางจินตนา ดอกรัก โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43147. นางนภสร วฒันพานิช โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43148. นางประภาวดี เทยีมฮอ โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43149. นางพชัรี ราชแพทยาคม โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43150. นางมยุรี ปวงคํา โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43151. นางวนิดา ราชแพทยาคม โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43152. นางวรารักษแ มาอุน โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43153. นางวารดี เสนวีงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43154. นางสาวนันทแนภัส บญุเพง็ โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43155. นางสาวมยุรา พงษแไพทรูยแ โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43156. นางสิรพร มาฬมงคล โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43157. นางสุมลยา เกยพดุซา โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43158. นางอาภรณแ คุมไพรันตแ โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43159. นายทวศัีกด์ิ รอดภยั โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43160. นายธนวฒันแ โปรงทะเล โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43161. นายธนะชัย ภวงัครัตนแ โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43162. นายธรีวฒันแ ชูคํา โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43163. นายสายันตแ สระแกว โรงเรียนบรุารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43164. นางบญุสม อินทรแเจริญ โรงเรียนประภามนตรี ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43165. นางรมณียแ เกษมสุขภมูิ โรงเรียนประภามนตรี ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43166. นางรัชณีกรณแ ศรีเลิศ โรงเรียนประภามนตรี ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43167. นางสาวรัชฎาภรณแ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43168. นางสาววรรณงาม ประภาวงษแ โรงเรียนประภามนตรี ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43169. นางสุณีภสัรแ กลัดงาม โรงเรียนประภามนตรี ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43170. นายคํานึง พรหมอยู โรงเรียนประภามนตรี ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43171. นายณัฐวฒันแ ปล้ืมจิตร โรงเรียนประภามนตรี ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43172. นางกาญจนา โยธาทพิยแ โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43173. นางเตือนใจ ศิริโรจนแ โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43174. นางพวงสรอย กันเผือก โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43175. นางมณีวรรณ สาบตุร โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43176. นางวชิราภรณแ นอระกา โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43177. นางสาวกชนันทแ ชางปใด โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43178. นางสาวดวงฤทยั หมงประเสริฐ โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43179. นางสาวเทพอนงคแ ทบัทมิแสง โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43180. นางสาวนิตยา แยมเจริญ โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43181. นางสาวปราณี จันทรแนาคา โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43182. นางสาวพิกลุทอง สรอยแสงแดง โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43183. นางสาวมาริสา อวรุิทธโิยธนิ โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43184. นางสาววจุรี แสนทวสุีข โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43185. นางสาววรินทร ไชยะสม โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43186. นางสาวสรัลชนา กานกลาง โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43187. นางสาวสุกัญญา มรกตคันโธ โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43188. นางสาวสุภาวดี ภมรมงคล โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43189. นางสาวอัมภาพรรณแ ศรีบตุร โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43190. นางสุริสา ภมูิศาสตรแ โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43191. นางอรัญญา เจริญบรรเลง โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43192. นางอารยา วงคแษา โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43193. นายทวศัีกด์ิ กันเผือก โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43194. นายธานินทรแ เทยีนเจริญ โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43195. นายธรีะ ขอบรูป โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43196. นายสุพรรณ ทําสุนา โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43197. นายวลัลภ เกิดภู โรงเรียนปวูยฮ้ัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43198. นางสาวนันธดิา แกวเกตุ โรงเรียนปอูมพระจุลจอมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43199. นางสุภาพร นาคแท โรงเรียนปอูมพระจุลจอมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43200. นางอาภรณแ แจมแจง โรงเรียนปอูมพระจุลจอมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43201. นายกิตติ จันทรแสูตรแ โรงเรียนปอูมพระจุลจอมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43202. นายฐาปนันทแ ยางธสิาร โรงเรียนปอูมพระจุลจอมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43203. นายสมชาย ทองสุทธิ์ โรงเรียนปอูมพระจุลจอมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43204. นางจงรัก โพธสิิทธิ์ โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43205. นางชูศรี ไกรลาสสุวรรณ โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43206. นางนันทยิา ศักด์ิโฆษติ โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43207. นางมณเฑียร นารถอุดม โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43208. นางรัชนี สุขฉ่ํา โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43209. นางสาวนยิาวรรณ พกุบญุมี โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43210. นางสาวประนอม แซเซียว โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43211. นางสุนันทแ บญุถนอม โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43212. นางอัญชลี มณีเล็ก โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43213. นายอัครเดช พมุมา โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43214. นางสาววชัรีพร จับเกตุ โรงเรียนพรานีลวชัระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43215. นางชมภนูุช เจริญสุข โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43216. นางพรพรรณ วรีโรจนแ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43217. นางสาวนฤมล อุณานิภากร โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43218. นางอมรพนัธแ พุมภชาติ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43219. นางจําลอง ตะกรุดแกว โรงเรียนพบิลูประชาบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43220. นางสาวฑิฆัมพร พทุธธนศิริ โรงเรียนพบิลูประชาบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43221. นางอรพนิทรแ สุทธกิุลสมบติั โรงเรียนพบิลูประชาบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43222. นางอาลัย ศรีคํา โรงเรียนพบิลูประชาบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43223. นายจรูญ ธนาเจริญศรี โรงเรียนพบิลูประชาบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43224. นายชูชาติ แสนสุข โรงเรียนพบิลูประชาบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43225. นายสากล บวัแยม โรงเรียนพบิลูประชาบาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43226. นางเยาวเรศ สอนสังขแ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43227. นางสงวนศรี หอมสุวรรณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43228. นางสมรวม สังขแทอง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43229. นางสาวภัทรานิษฐแ ฉิ่งทองธนะสิทธิ์ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43230. นางอัญชลี วณีะคุปตแ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43231. นางอําไพ เมืองปล้ืม โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43232. นายยอดยิ่ง ทองรอด โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43233. นายเอกนรินทรแ เผือกผอง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43234. นายสมพงษแ ต้ังประยูรเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43235. นางภทัรศรี ไกรพนิิจ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43236. นางวาทนิี ดะหแลัน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43237. นางวภิวานี แกวขาว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43238. นางสาวนวลจันทรแ อุนเรือน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43239. นางสาวสุภามาส สุวรรณศรี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43240. นางสาวกันทมิา คณิตกุล โรงเรียนวดัครุใน (ปตีะนีลานนทศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43241. นางสาวชุติญา เจริญสุข โรงเรียนวดัครุใน (ปตีะนีลานนทศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43242. นางสาวเสาวณียแ พงษแนัยรัตนแ โรงเรียนวดัครุใน (ปตีะนีลานนทศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43243. นายสนั่น ถือมั่น โรงเรียนวดัครุใน (ปตีะนีลานนทศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43244. นายเรวตั บญุธรรม โรงเรียนวดัคลองมอญ (บญัญัติราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43245. นางพรทพิยแ แกวหราย โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43246. นางสาวกัญชลี บญุญนันทแ โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43247. นางสาวรัตนแชณี พุมเจริญ โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43248. นายทองศูนยแ สิมมา โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43249. นายเปรม ฝางแกว โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43250. นายพรีสรรคแ สามิตร โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43251. นายมนัส สมงาม โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43252. นายอนุรักษแ ศรีสุยงคแ โรงเรียนวดัคลองสวน (พรหมอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43253. นางสาวจุฑารัตนแ เผนานนทแ โรงเรียนวดัคันลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43254. นางแนงนอย เปีๆยมทรัพยแ โรงเรียนวดัคูสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43255. นางสุดารัตนแ โพลงละ โรงเรียนวดัคูสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43256. นายอําพนัธแ เกาไศยนันทแ โรงเรียนวดัคูสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43257. นางสาวกัลยกร บญุญะวตัร โรงเรียนวดัแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43258. นางสาวทิพยแสุคนธแ โชดก โรงเรียนวดัแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43259. นางสาวปวติรา สุวรรณฉิม โรงเรียนวดัแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43260. นางสุขสะอาด จุลสิทธโิยธา โรงเรียนวดัแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43261. นางภาวลักษณแ เจริญมโนพร โรงเรียนวดัชมนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43262. นางวภิาดา ทองรัตนแ โรงเรียนวดัชมนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43263. นางสาวสุนิษา กร่ิงจันทรแ โรงเรียนวดัชมนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43264. นางสาวอัญชุลี ฉัตรพกุ โรงเรียนวดัชมนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43265. นางสุชาดา โพธิเ์มือง โรงเรียนวดัชมนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43266. นายเกียรติศักด์ิ เลาลาด โรงเรียนวดัชมนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43267. นายสหภพ ฝาดแสนศรี โรงเรียนวดัชมนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43268. นางกนิษฐา ล้ีถาวร โรงเรียนวดัดานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43269. นางนาฏยา นันทกสิกร โรงเรียนวดัดานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43270. นางนิศารัตนแ ทองคํา โรงเรียนวดัดานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43271. นางราตรี จงจิรวฒันแ โรงเรียนวดัดานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43272. นางสาวครองสุข ชูชาง โรงเรียนวดัดานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43273. นางสาวเทวี ใจหมั้น โรงเรียนวดัดานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43274. นางสาวอุนเรือน หมูแกว โรงเรียนวดัดานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43275. นางอรัญญา ศรีอรุณ โรงเรียนวดัดานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43276. นายมนตรี ฉายสินธุแ โรงเรียนวดัดานสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43277. นางกิติกาญจนแ บญุเปีๆยม โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43278. นางยูไล วรีะกังวานกุล โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43279. นางสาวจิตรกานตแ กิ่งใบสมบรูณแ โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43280. นางสาวธดิารัตนแ เพกิเฉย โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43281. นางสาวปใทมา ปรัชญาเศรษฐ โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43282. นางสาวสกุนตลา ชิดชัยภมูิ โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43283. นางสุจิตตรา บรรจมาตยแ โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43284. นายชิษณุชา ภมูิเอี่ยม โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43285. นายภชุิสสะ รุงวฒันชัย โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43286. นายมงคลชัย ไตรแดง โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43287. นางรัชฎา ศรีแกน โรงเรียนวดัตําหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43288. นางพชัรินทรแ ขําเถื่อน โรงเรียนวดัไตรมิตรวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43289. นางสาวศิริพร กุลวฒันแ โรงเรียนวดัไตรมิตรวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43290. นางกอบกาญจนแ สุทธพิทิกัษแ โรงเรียนวดัไตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43291. นางจําเนียร อรามรุณ โรงเรียนวดัไตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43292. นางนาตยา สุนทรวฒันแ โรงเรียนวดัไตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43293. นางนารี บตุรา โรงเรียนวดัไตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43294. นางปรารมยแ ปิๆนสุวรรณ โรงเรียนวดัไตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43295. นางเริงหทยั พกิรมสุข โรงเรียนวดัไตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43296. นางสาวชนัฐปภา วริิวชั โรงเรียนวดัไตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43297. นายนริศ พฒุดี โรงเรียนวดัไตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43298. นางสาวจีรนุช นิลทอง โรงเรียนวดัทองคุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43299. นางสาวสนอง พึ่งสาย โรงเรียนวดัทองคุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43300. นายสุรศักด์ิ ทพิยแสมบติับญุ โรงเรียนวดับางกระสอบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43301. นางศิวไิล มั่งค่ัง โรงเรียนวดับางกะเจากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43302. นางกาญจนี ล้ิมวลัิย โรงเรียนวดับางกะเจากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43303. นางกฤชญา จันทรประภา โรงเรียนวดับางนางเกรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43304. นางละไม แซตาง โรงเรียนวดับางนางเกรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43305. นางวนิดา สงวนทรัพยแ โรงเรียนวดับางน้ําผ้ึงใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43306. นางอุษณียแ ขําดวง โรงเรียนวดับางน้ําผ้ึงใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43307. นางวรรณมาศ พลูคลองตัน โรงเรียนวดับางโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43308. นางวนัเพญ็ จุลิกพงศแ โรงเรียนวดับางโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43309. นางสาวลํายอง ทองเรือง โรงเรียนวดับางโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43310. นางสาววลัยรัตนแ สวางแจง โรงเรียนวดับางโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43311. นางรัชนีพรรณแ พุมพฤกษแ โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43312. นางวงเดือน กเงเทมินทรแ โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43313. นางสาวกววีรรณ ทรัพยแนุต โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43314. นางสาวจันทรแเพ็ญ ศิลปสาคร โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43315. นางสุวรรณี สีมาวงษแ โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43316. นายจรัญ ล้ิมวฒันะ โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43317. นางปใทมาพร ศรีอาภยั โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43318. นางนัยนา กล่ินมลิวลัยแ โรงเรียนวดัปาุเกด (ดิษวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43319. นางสุวรรณา ประกอบทรัพยแ โรงเรียนวดัปาุเกด (ดิษวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43320. นางชไมพร พึ่งอิ่ม โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43321. นางเนาวรัตนแ นุชอุดม โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43322. นางพชรพร ยั่งยืน โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43323. นางรวิ อยูสมบรูณแ โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43324. นางวนิดา ขามชู โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43325. นางสาวธันยนนัทแ ภทัรเจริญลักษณแ โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43326. นางสุชาดา เทพสงวน โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43327. นางอุษา โพธิแ์กว โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43328. นายทวี เขียวหวาน โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43329. นายนิธิ อเนกเวยีง โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43330. นางจตุพร สาระภาพ โรงเรียนวดัแพรกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43331. นางนันทนา บวัสุข โรงเรียนวดัโยธนิประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43332. นางเรวดี ตะโกพวง โรงเรียนวดัโยธนิประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43333. นางสมศรี คลายภู โรงเรียนวดัโยธนิประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43334. นางสอาด พนัธุแพานิช โรงเรียนวดัโยธนิประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43335. นางวชัรา เปีๆยมสวสัด์ิ โรงเรียนวดัรวก (สายราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43336. นางศริญญา พึ่งบญุลือ โรงเรียนวดัรวก (สายราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43337. นางรัชนีภรณแ ปานมวง โรงเรียนวดัราษฎรแโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43338. นางอชิณี รัฐสมุทร โรงเรียนวดัราษฎรแโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43339. นางชวนชม เอี่ยมทศันะ โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43340. นางกัลยาณี ชิตเจริญ โรงเรียนวดัสวนสม (สุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43341. นางชุติมา หนูจันทรแแกว โรงเรียนวดัสวนสม (สุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43342. นางทพิวรรณ ยาวไธสง โรงเรียนวดัสวนสม (สุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43343. นางธญัวดี รัตนะผล โรงเรียนวดัสวนสม (สุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43344. นางสุดสวาท กาซูยี โรงเรียนวดัสวนสม (สุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43345. นางสุพรรณี อยูคุม โรงเรียนวดัสวนสม (สุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43346. นางสุพตัรา ชุมฤทยั โรงเรียนวดัสวนสม (สุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43347. นางเอื้อมพร เขียววชิัย โรงเรียนวดัสวนสม (สุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43348. นางสาวอภษิดา มะกรครรภแ โรงเรียนวดัสวนสม (สุขประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43349. นางวนัเพญ็ ทองเขื่อนขันธแ โรงเรียนวดัสําโรงเหนือ (สุขราษฎรแศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43350. นางสาววฒันา จุยศิริ โรงเรียนวดัสําโรงเหนือ (สุขราษฎรแศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43351. นายวชิาญ บวัสําอางคแ โรงเรียนวดัสําโรงเหนือ (สุขราษฎรแศึกษา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43352. นางกฤษณา ทศันาทร โรงเรียนวดัสุขกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43353. นางดารณี ศรีเพยีรวงศแ โรงเรียนวดัสุขกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43354. นางมาลี เพลินแกว โรงเรียนวดัสุขกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43355. นางสาวพสิาขา อวนสะอาด โรงเรียนวดัสุขกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43356. นายสมชาย พึ่งอิ่ม โรงเรียนวดัสุขกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43357. นางกมลวรรณ เจริญธรรม โรงเรียนวดัแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43358. นายถวลัยแ รักสวน โรงเรียนวดัแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43359. นายสุรพล มูลศรี โรงเรียนวดัแหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43360. นางพสิมัย ปอูงสุ โรงเรียนวดัแหลมฟาูผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43361. นางวฬิารี นิวรรัมยแ โรงเรียนวดัแหลมฟาูผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43362. นางสาวเพญ็รุง กล่ินอยู โรงเรียนวดัแหลมฟาูผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43363. นายคํานวณ อนพรอม โรงเรียนวดัแหลมฟาูผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43364. นายนาวนิ ปใ็นทรัพยแ โรงเรียนวดัแหลมฟาูผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43365. นายยุทธนา มณีแดง โรงเรียนวดัแหลมฟาูผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43366. นางจรวยพร วรีะเสถียร โรงเรียนวดัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43367. นางปราณี เอี่ยมสุพรรณ โรงเรียนวดัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43368. นางมุกดา แทนรัตนแ โรงเรียนวดัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43369. นางศรีนวล ศิริหลา โรงเรียนวดัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43370. นางสาวรานี รอดเนียม โรงเรียนวดัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43371. นายธนกฤษ เกษมสุขทวี โรงเรียนวดัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43372. นางสาวรววีรรณ อินทรักษา โรงเรียนวดัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43373. นายสุรียแ กุมภา โรงเรียนวดัใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43374. นางกอบแกว ชางชาวนา โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43375. นางจิตราพร สาจันทรแ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43376. นางมาลี บณุโยประการ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43377. นางมาลี รถกิจ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43378. นางวนัทนียแ อิ่มใจ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43379. นางศรีสุข หงัสาจะระ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43380. นางสมบติั อุปาระ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43381. นางสวาท เดชษา โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43382. นางสายพณิ นาคงาม โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43383. นางสายสมร แกวมณี โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43384. นางสาวพลูพนัธุแ ดวงสวสัด์ิ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43385. นางโสพศิ นิลรัตนแ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43386. นางอัญชลี รูปหลอ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43387. นางอัมรา สุกดิษฐ โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43388. นางอําไพ สดทองคํา โรงเรียนศรีวทิยาปากน้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43389. นางนงคแเยาวแ ระวงัถอย โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43390. นางภทัรวรรณ เฉลยแพร โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43391. นางเรวดี สมรูป โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43392. นางฤทยั สุวรรณผอง โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43393. นางวารุณี ยมภา โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43394. นางวเิชียร วรทรัพยแ โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43395. นางสาวศิริรัตนแ ศิลปสาคร โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43396. นางสาวสุปรียา ฉิมพรัด โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43397. นางสาวอิสริยา คณะพนัธแ โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43398. นางสุจิรา ประทมุ โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43399. นางสุดาภรณแ สะกาโชติ โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43400. นางอัจฉรา สุขสวสัด์ิ โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43401. นายธรีะ แทนศิริ โรงเรียนศิริวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43402. นางจารียแ สังขแวงษแ โรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43403. นางรุงทพิยแ พทุธลีลาศ โรงเรียนสิริศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43404. นางวรีี ศิริจันทรแ โรงเรียนสิริศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43405. นางสอางคแ อยูเจริญสุข โรงเรียนสิริศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43406. นางสาวปใทมา อัญญโสภณ โรงเรียนสิริศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43407. นางสาวรุงจิต แยมบญัชร โรงเรียนสิริศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43408. นางสุธารัตนแ แสงโชติ โรงเรียนสิริศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43409. นางอองศรี พงศแรุจิกร โรงเรียนสิริศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43410. นายธนายุทธ คงอยู โรงเรียนสิริศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43411. นายทรงพล ศิริจันทรแ โรงเรียนสิริศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43412. นางทพิาภรณแ ตุมแกว โรงเรียนสุมานัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43413. นางสดศรี หอมกระจาย โรงเรียนสุมานัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43414. นางอุดม แกวภู โรงเรียนสุมานัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43415. นางดุษณี นิ่มมา โรงเรียนอนุบาลเทพกร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43416. นางณัฐสมร โสตะจินดา โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43417. นางปนุยวรีแ เมืองไพศาล โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43418. นางมณฑา มาอุน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43419. นางวนิดา อมะลัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43420. นางวเิชียร นุยศรีดา โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43421. นางศุภลักษณแ กล่ินทอง โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43422. นางสาวกุสุมาลยแ ธรีะกุล โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43423. นางสาวนงลักษณแ ด่ันสมานฉันทแชัย โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43424. นางสาวปยิะนุช นาถมทอง โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43425. นางสาวสิวพร นาแฉลม โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43426. นายวนัชัย ธรีะวรรณสาร โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43427. นางสาววรีนุช สุทธพนัธแ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43428. นางกาญจน ศรชัย โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43429. นางณัฏฐา ควรเคียงเพชร โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43430. นางดิศพร เรืองบํารุง โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43431. นางนิภาพร ดีมี โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43432. นางสนทยา เทพสงวน โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43433. นางสมร ขันธแสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43434. นางสาวอภริดี จีนเกิด โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43435. นางสาวอริสรา เต็มแสนสุข โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43436. นางสุรีพร ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43437. นายกฤษฎา พาชื่น โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43438. นายศิริบรรพต เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43439. นางสายจิตร นาครัตนแ โรงเรียนอนุบาลวดัพชิัยสงคราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43440. นางสายตา ตันสุน โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43441. นางสาวปราณี พชิญกุลมงคล โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43442. นางสุกานดา นกสกุล โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43443. นางสุรีพร ซุนทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43444. นายชัยฤทธิ์ สวางใจ โรงเรียนอนุบาลสุขสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43445. นางปวณีา ต้ังมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43446. นายศราวธุ เกียรติสมบรูณแชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43447. นางกนกกาญจนแ ระฆังทอง โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43448. นางคุณาพชัรแ แสงนิกรเกียรติ โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43449. นางบญุสม อนเจริญ โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43450. นางปาริชาติ อังคณาเอมอร โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43451. นางวนิดา ทรงเจริญสุข โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43452. นางศรีวนา ปานขาว โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43453. นางสาวสาวติรี สุริยะรังษี โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43454. นางสุมาลี ออวเิชียร โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43455. นางอมรา สินเหลือ โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43456. นายธรีะยุทธ ระฆังทอง โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43457. นายมงคล กระจะจาง โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43458. นายเมธี สมเสือ โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43459. นายสมศักด์ิ อนเจริญ โรงเรียนอาษาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43460. นางทศันียแ กฤษเพชรแ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43461. นางธญัลักษณแ โชติธรรม โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43462. นางบงัอร ศรีพุมบาง โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43463. นางพศิพร เขียวสอาด โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43464. นางมณี เนื่องนาคา โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43465. นางราตรี โพธิสุ์วรรณ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43466. นางศนิชากร เครือตราชู โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43467. นางศรีประไพ สุดสวาท โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43468. นางสาวกมลธร จานประเสริฐ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43469. นางสาวปยิพร บญุยะพงศแไชย โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43470. นางสาวลัดดา บวัเฟืๆองกล่ิน โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43471. นางสาววลัลภา อําไพวรรณ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43472. นางสาวอภญิญา สะและนอย โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43473. นางสาวอบุลรัตนแ มากโภคา โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43474. นางอนงคแ รุงเกิดเกรียงไกร โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43475. นางอารมยแ เนตรแสีเงิน โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43476. นายจักรินทรแ บญุอุม โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43477. นายธนวฒันแ จันทรแเจริญ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43478. นายปราโมทยแ ระงับพาล โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43479. นายปรีชา ลุนพลิา โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43480. นายยุทธนา ศรีสัจจะ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43481. นายวสุิทธิ์ นาวนิศิริเกษม โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43482. นายอนุชา กล่ินแกนจันทรแ โรงเรียนอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43483. นางนุชนารถ หรัิญจันทรแ โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43484. นางไพลิน กนิษฐชาต โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43485. นางรัชนี อิทธยิาภรณแ โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43486. นางเรืองรักขแ พติรพบิลูโตวนั โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43487. นางสาวสุดา พนัธุแอุดม โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43488. นางสาวอวสัดา สมจิตร โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43489. นางอําไพ ใหมเอี่ยม โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43490. นายสุธรีแ ฟใกเทพ โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43491. นางพชันียแ วงศแอนันตแ โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43492. นางประพาพรรณแ ควรคิด โรงเรียนเอีย่มสุรียแ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43493. นางภริมยแ แกวมูลตรี โรงเรียนเอีย่มสุรียแ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43494. นางรัชญา พฒันศิริ โรงเรียนเอีย่มสุรียแ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43495. นางศูนยแจันทรแ สาริกา โรงเรียนเอีย่มสุรียแ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
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43496. นางสาวอรวรรณ นุมเจริญ โรงเรียนเอีย่มสุรียแ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43497. นางสุธี เคารพ โรงเรียนเอีย่มสุรียแ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43498. นางเอื้องสวรรคแ ศรีสุวงศแ โรงเรียนเอีย่มสุรียแ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43499. นางปยิพร เนินอุไร วทิยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43500. นางสริตา วนัเพญ็ วทิยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43501. นายอเนก แสงเขียว วทิยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43502. นายกอบกิจ สิทธธินกานตแ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43503. นางนงลักษณแ ศรีสังขแแกว สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43504. นางนฤมล เนื่องชาง สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43505. นางลลิดา ธรรมบตุร สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

43506. นางสาวปริษา พุมเรือง โรงเรียนเกริกวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43507. นางสาววนิดา คําภา โรงเรียนเกริกวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43508. นายเกียรติศักด์ิ จงวริิยะเจริญชัย โรงเรียนเกริกวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43509. นายสืบศักด์ิ หนูพนัธแ โรงเรียนเกริกวทิยาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43510. นางแกวตา สุวรรณโณ โรงเรียนเกวลินวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43511. นางธมลวรรณ พงษแสําราญ โรงเรียนเกวลินวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43512. นางสาวณกมน เจริญเดช โรงเรียนเกวลินวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43513. นางสาวพรพัฒสณี สังขแพวง โรงเรียนเกวลินวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43514. นายจตุพร บารมี โรงเรียนเกวลินวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43515. นางศศิชา คลายแจง โรงเรียนคลองกันยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43516. นายจําลอง เรืองดี โรงเรียนคลองกันยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43517. นายอํานาจ ฉายาปใญจะ โรงเรียนคลองกันยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43518. นางเกณิกา เปล่ียนศรี โรงเรียนคลองเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43519. นางเยาวภา ชมดวงจันทรแ โรงเรียนคลองเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43520. นางสาวศศิมาภรณแ บญุอุปถัมภแกุล โรงเรียนคลองเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43521. นางศิริรัตนแ นิ่มพบิลูยแ โรงเรียนคลองบางกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43522. นางสาวอภริดี สีทาแก โรงเรียนคลองบางกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43523. นายเทวฤทธิ์ ปนิต฿ะ โรงเรียนคลองบางกระบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43524. นางสาวอําพร แยมสมจิตตแ โรงเรียนคลองบางกะสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43525. นางอรพนิทแ ออนพุม โรงเรียนคลองบางกะอี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43526. นางจันทรแจิรา งามฤทธิ์ โรงเรียนคลองบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43527. นางสุวมิล สถาวร โรงเรียนคลองบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43528. นางอมรรัตนแ โพธิต์ระการ โรงเรียนคลองบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43529. นายกิตินันทแ นาเสถียร โรงเรียนคลองบางแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43530. นางยุวฉัตร หลุมทอง โรงเรียนคลองบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43531. นางรัศมีแข ถือพดุซา โรงเรียนคลองบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43532. นางภญิญา บตุรบญุปใ็น โรงเรียนคลองหลุมลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
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43533. นางสุนีนาท เชยนาค โรงเรียนคลองหลุมลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43534. นางลักษณแกมล ศรีวชิราพพิฒันแ โรงเรียนเคหะบางพลี(๑๐ป ีสปช.) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43535. นายธงชัย ศรีวชิราพพิฒันแ โรงเรียนเคหะบางพลี(๑๐ป ีสปช.) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43536. นางพชัรวรีแ การะเกด โรงเรียนชุมชนวดับานระกาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43537. นางสาวสุพรรณี ปิๆนมงคล โรงเรียนชุมชนวดับานระกาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43538. นายพรชัย อยูนุช โรงเรียนชุมชนวดับานระกาศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43539. นางอุบล พรหมสวสัด์ิ โรงเรียนตลาดคลองสวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43540. นางสาวมาลี เฮงสุวรรณ โรงเรียนตลาดบางพลีนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43541. นายสิงขร เล็ดรอด โรงเรียนตลาดบางพลีนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43542. นายสุชาติ ศรีหานารถ โรงเรียนตลาดบางพลีนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43543. นางดัชนี ปราบพาล โรงเรียนตลาดปากคลองเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43544. นางอลงกรณแ บวัเจริญ โรงเรียนตลาดปากคลองเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43545. นางทองทพิยแ บญุเหลือ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43546. นางสาวนภาพร ศรีภริมยแ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43547. นางสาวนัฏทิตกาล สุดใจ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43548. นางสาวประภา เชาวนแลิลิตกุล โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43549. นางสุกัญญา ปาลกะวงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43550. นายมนตรี เกษรบวั โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43551. นางบญุยงคแ สุขสําราญ โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43552. นางศศิธร สิงหแโต โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43553. นางสาวกฤษณา จันทรแศรี โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43554. นางสาวณัตินี ผิวเอี่ยม โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43555. นางสาวพกิุล บญุเฟืๆอง โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43556. นางสาวศรีสุดา มณีศรี โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43557. นางสาวศิรินภา บวัพฒันแ โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43558. นางสาวสยุมพร แกวยศ โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43559. นางสาวอรอุมา ทองนพเกา โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43560. นายยุทธนา บญุไทย โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43561. นางพลอยปภสั จิตรัตนแสรณแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๗๑ (กอสรางคลองดาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43562. นางสาวบษุบง ทศันะ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๗๑ (กอสรางคลองดาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43563. นายสุรัตนแ ภารราช โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๗๑ (กอสรางคลองดาน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43564. นางใจทพิยแ อินทรแชวย โรงเรียนธนสิทธิอ์นุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43565. นางพรทพิ พงศนา โรงเรียนธนสิทธิอ์นุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43566. นางสาวรุงเรือง พรโชคภคกุล โรงเรียนธนสิทธิอ์นุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43567. นางอัจฉรา หลมเพชร โรงเรียนธนสิทธิอ์นุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43568. นางพสันันทแ อเองสุวรรณ โรงเรียนบางพลีพฒันศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43569. นางสาวจิรนันทแ ฉลอง โรงเรียนบางพลีพฒันศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
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43570. นางสาวภทัรกร นักเจริญ โรงเรียนบางพลีพฒันศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43571. นางสาวเยาวเรศ ปอูงเศรา โรงเรียนบางพลีพฒันศึกษาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43572. นายมาโนช คํายา โรงเรียนปากคลองชวดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43573. นางกาญจนา สาระพดัวเิศษ โรงเรียนปากคลองมอญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43574. นางชูศรี ปาริยพนัธแ โรงเรียนพรหมพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43575. นางวลันา ไกรกฤชกองบญุ โรงเรียนพรหมพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43576. นางสาวพชรพร บญุมี โรงเรียนพรหมพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43577. นางสาววรนุช นกขมิ้น โรงเรียนพรหมพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43578. นางสุชาฎา สมบญุ โรงเรียนพรหมพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43579. นางชวลา ศาลิโกเศศ โรงเรียนรัตนโกสินทรแ๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43580. นางสาวจารุภรณแ จันทรแวบิลูยแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแ๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43581. นางสาวเพญ็โฉม วงษแสุข โรงเรียนรัตนโกสินทรแ๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43582. นางอารีวรรณ สุภาวงคแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแ๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43583. นางหงลดา ฟใกเทพ โรงเรียนรัตนโกสินทรแ๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43584. นางเปรมรัตนแ สาลีผลิน โรงเรียนวดักิ่งแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43585. นางสุวมิล ฟใกแสง โรงเรียนวดัเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43586. นายเสรี แกวกอง โรงเรียนวดัเกาะแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43587. นางสาวกําไล หนูเทพยแ โรงเรียนวดัโคธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43588. นางอารียแ วทิยารมภแ โรงเรียนวดัจรเขใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43589. นายบญุเกิด สมใจ โรงเรียนวดัจรเขใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43590. นายสรศาสตรแ วรรณแประเสริฐ โรงเรียนวดัจรเขใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43591. นายสุรพล เรืองหรัิญ โรงเรียนวดัจรเขใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43592. นายอุเทน บญุสีลา โรงเรียนวดัจรเขใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43593. นางจันทรแเพญ็ อนันตแ โรงเรียนวดันิยมยาตรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43594. นางสาวธนพร กลุดกรับ โรงเรียนวดันิยมยาตรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43595. นางสุพร มั่นยิ่ง โรงเรียนวดันิยมยาตรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43596. นายสถาพร เจริญเตีย โรงเรียนวดันิยมยาตรา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43597. นางจําเรียง ตันตระกูล โรงเรียนวดับวัโรย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43598. นางรววีรรณ เขียวอุบล โรงเรียนวดับวัโรย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43599. นายพยนตแ ตันตระกูล โรงเรียนวดับวัโรย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43600. นางสุรางคแ ศิริผล โรงเรียนวดับางโฉลงนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43601. นายพงษแอนันตแ เสียงชื่นจิตร โรงเรียนวดับางโฉลงนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43602. นายบญุเลิศ กลํ่าเหวา โรงเรียนวดับางโฉลงนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43603. นางกิ่งแกว หมุดธรรม โรงเรียนวดับางพลีนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43604. นางสุชีลา อําไพศรี โรงเรียนวดับางพลีนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43605. นางกลอยใจ เหลืองทอง โรงเรียนวดับางพลีใหญกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43606. นางพชัรินทรแ จันทสีราช โรงเรียนวดับางพลีใหญกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
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43607. นางลาวลัยแ นาคเนียม โรงเรียนวดับางพลีใหญกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43608. นางสมลักษณแ บญุคง โรงเรียนวดับางพลีใหญกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43609. นางสุวลักษณแ มงคลวสุิทธิ์ โรงเรียนวดับางพลีใหญกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43610. นางเสาวลักษณแ ธนสารพพิฒันแ โรงเรียนวดับางพลีใหญกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43611. นางอุษณียแ สินธวุา โรงเรียนวดับางพลีใหญกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43612. นายนิพนธแ คําทราช โรงเรียนวดับางพลีใหญกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43613. นางชลิตา เกาไศยนันทแ โรงเรียนวดับางพลีใหญใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43614. นางบญุลอม แยมสมจิตตแ โรงเรียนวดับางพลีใหญใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43615. นางวราพร ขุนวเิศษ โรงเรียนวดับางพลีใหญใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43616. นางวริาศิณี บญุสนอง โรงเรียนวดับางพลีใหญใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43617. นายปราโมทยแ ลูกศร โรงเรียนวดับางพลีใหญใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43618. นายสุรศักด์ิ งามขํา โรงเรียนวดับางพลีใหญใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43619. นางวนัเพญ็ คูเจริญไพบลูยแ โรงเรียนวดับางเพรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43620. นางมุกดา บํารุงศักด์ิ โรงเรียนวดับางเพรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43621. นางนันทนา ยิ้มเจริญ โรงเรียนวดัเปร็งราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43622. นางศุภรินทรแ สรรพคุณ โรงเรียนวดัเปร็งราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43623. นายธนพล ทองปอน โรงเรียนวดัเปร็งราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43624. นางพรัีลญาดา สุขยัง โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43625. นางวรรณา ดีไทย โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43626. นางวาสนา เผาสามมุข โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43627. นางวรีนุช โทณผลิน โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43628. นางสาวชรียแรัศมิ์ แปนูเหมือน โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43629. นางสาวสมจิตตแ ปานทอง โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43630. นางสาวอรุณี โกศัลวฒันแ โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43631. นางอัจฉรา เพญ็สมบรูณแ โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43632. นายวรีวฒิุ ประจงไสย โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43633. นายอังกูร สนองคแ โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43634. นายสุรัตนแ ร่ืนเริง โรงเรียนวดัมงคลโคธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43635. นางสาวรัชนี เศรษฐสิโรตมแ โรงเรียนวดัมงคลนิมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43636. นางสาวพริาภา จันทรแเพช็รแ โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43637. นายเกรียงไกร พชิญานนทแ โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43638. นางมยุรฉัตร บญุมาหลา โรงเรียนวดัศรีวารีนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43639. นางศิริพร ปติิกรณแ โรงเรียนวดัศรีวารีนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43640. นางสาววนัเพญ็ วจิตานนทแ โรงเรียนวดัศรีวารีนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43641. นายยศกาญจนแ ศรีทพัไทยธนเดช โรงเรียนวดัศรีวารีนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43642. นางสาวอนันตแทิตา นาคทอง โรงเรียนวดัสลุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43643. นางสุพรรณี สุนทรรัตนานนทแ โรงเรียนวดัสลุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
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43644. นางอรทยั บญุโปรง โรงเรียนวดัสลุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43645. นายอุดร วงิวอน โรงเรียนวดัสลุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43646. นางสาวอัจฉรา คํานึงวทิยแ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43647. นางสาวลักขณา เพง็รักษแ โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43648. นายประยุท กิจวานิชชัย โรงเรียนวดัเสาธงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43649. นางศิริลักษณแ ปล่ังวจิิตร โรงเรียนวดัเสาธงนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43650. นางสาวนภาพร ใจบญุ โรงเรียนวดัเสาธงนอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43651. นางชุติมา กังสดาร โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43652. นางปริศนา พรหมเมศ โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43653. นางศรีนันทแ พฒันพรชัย โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43654. นางสายพณิ รังรงทอง โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43655. นางสายยล เนตรมณี โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43656. นางสาววภิาพร มั่งมี โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43657. นายธรีวตัร คันธชัย โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43658. นายสายันตแ เหมรังคะ โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43659. นายสมศักด์ิ มาลัยโรจนแศิริ โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43660. นางพฒันา ปานทน โรงเรียนวดัหวัคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43661. นางจุดาพร สุขี โรงเรียนสันตแเสริมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43662. นางพชัรนันทแ มงคลอริยวงศแ โรงเรียนสันตแเสริมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43663. นางสาธกิา สารรัตนแ โรงเรียนสันตแเสริมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43664. นางสาวนงลักษณแ แสงเรืองรอบ โรงเรียนสันตแเสริมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43665. นางสาวมัณฑนา ทรัพยแคง โรงเรียนสันตแเสริมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43666. นางสาวยุวดี ทองเกตุแกว โรงเรียนสันตแเสริมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43667. นางสาวศศิธร สัตยานนทแ โรงเรียนสันตแเสริมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43668. นางสาวศิริพรรณ ชมไพรวนั โรงเรียนสันตแเสริมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43669. นางสาวสุภคั ขาวสบาย โรงเรียนสันตแเสริมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43670. นางสาวพชัรี เนินผล โรงเรียนสุดใจวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43671. นางสาวมนัสพร มวงแกว โรงเรียนสุดใจวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43672. นางสุพรรณี บางผ้ึง โรงเรียนสุดใจวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43673. นางสชนมแ แกวกลา โรงเรียนสุเหราบางกะสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43674. นางสาวดวงกมล แกวกูล โรงเรียนสุเหราบางกะสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43675. นางมันทนา อยูเล็ก โรงเรียนหนองงูเหาศาสตรแประเสริฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43676. นางองุน ชวงนิสัย โรงเรียนหนองงูเหาศาสตรแประเสริฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43677. นางขนิษฐา เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43678. นางคุณิตา สตารัตนแ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43679. นางบงัอร ภรัูตนแ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43680. นางประวนิ เติมนาค โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
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43681. นางวมิลวรรณ ปใญญาใส โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43682. นางอัครนาฏ กุณาศล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43683. นายเผชิญ นาคมอญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43684. นายภมีพศั สตารัตนแ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43685. นายมนัส ทบัจันทรแ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43686. นายอดิสรณแ เอี่ยมเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43687. นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43688. นางสมถวลิ ผังรักษแ โรงเรียนอนุบาลภาสินี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43689. นางชญาภา คงสํารวย วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43690. นางธารทพิยแ แกวธรรมา วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43691. นางสาวกมลชนก ทองขาว วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43692. นางสาวจุฑามาศ สามารถกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43693. นางสาวเจนจิรา แกวตา วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43694. นางสาวประนอม แสงพรุิณ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43695. นางสาวลงใจ เชื้อวงัคํา วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43696. นางสาววชัรีพร สาตรแเพช็รแ วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43697. นางสาวอนสุราพร เพชรสงคราม วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจสมุทรปราการ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43698. นายภมูินันทแ ขวญัเมือง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43699. นายสุรเดช ธญัรดาวงศแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

43700. นางกรวกิ ศรีแกว โรงเรียนดรุณานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43701. นางฐัศณียแ เจิมมาก โรงเรียนดรุณานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43702. นางสุภคั จันทรแเสมา โรงเรียนดรุณานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43703. นางสุเมตตา เยาวสังขแ โรงเรียนดรุณานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43704. นายปริวรรต ศรีแกว โรงเรียนดรุณานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43705. นายพเิชษฐแ จันทรแเสมา โรงเรียนดรุณานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43706. นายมณฑล ทรัพยแสําราญ โรงเรียนดรุณานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43707. นายอนันตแ โชคบรรดาลสุข โรงเรียนดรุณานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43708. จาอากาศตรีวรัิช สวสัด์ิรักษา โรงเรียนทปีใงกรวทิยาพฒันแ(วดัประดู) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43709. นางพรพมิล ทองพรายวงศแ โรงเรียนทปีใงกรวทิยาพฒันแ(วดัประดู) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43710. นางวลัย ทศันแพทิกัษแ โรงเรียนทปีใงกรวทิยาพฒันแ(วดัประดู) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43711. นางสาวนิภาภรณแ พรมจันทรแ โรงเรียนทปีใงกรวทิยาพฒันแ(วดัประดู) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43712. นางประไพ อาษา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บานบางแกว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43713. นางปราณีต สิทธมิังคแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บานบางแกว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43714. นางวชิราภรณแ ทมิพทิกัษแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บานบางแกว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43715. นางสาวบญุพา สูงประเสริฐ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บานบางแกว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43716. นายสัมพนัธแ สิทธมิังคแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา(บานบางแกว) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43717. นายนิรันดรแ อินทรแยงคแ โรงเรียนธรรมาวธุาราม(ประชารัฐสมุทรการอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม
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43718. นายวบิลูยแ ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนธรรมาวธุาราม(ประชารัฐสมุทรการอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43719. นางณัฐนันทแ อัครภตูานนทแ โรงเรียนบานเขตเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43720. นางสาวเบญจางคแ ศรีอยู โรงเรียนบานเขตเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43721. นายคมวรรณ ฉันทานุรักษแ โรงเรียนบานเขตเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43722. นางสาวนัคสวรรยแ ศรีจันทรแ โรงเรียนบานเขตเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43723. นางกรวรีแ เมืองเกษม โรงเรียนบานคลองบางกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43724. นางไกรศร จริยประเสริฐสิน โรงเรียนบานคลองบางกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43725. นายกนก ดิษแพร โรงเรียนบานคลองบางกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43726. นางสุวรรณี อิสโร โรงเรียนบานคลองสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43727. นายจักรเพชร เทยีนไชย โรงเรียนบานคลองสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43728. นายประจักษแ โพธลิะเดา โรงเรียนบานคลองสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43729. นางพจนา ณ พทัลุง โรงเรียนบานฉูฉี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43730. นางนันทา ปานนก โรงเรียนบานตะวนัจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43731. นางภทัรานิษฐแ บญุแกว โรงเรียนบานตะวนัจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43732. นางวไิล คุมแสง โรงเรียนบานตะวนัจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43733. นางสาวสุชีลา บรูณะสิงหแ โรงเรียนบานตะวนัจาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43734. นางพศิมัย ธรรมสนอง โรงเรียนบานบางนางล่ี(กมลราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43735. นางสุวรรณา วงษแสวสัด์ิ โรงเรียนบานบางนางล่ี(กมลราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43736. นางรสสุคนธแ สวนจันทรแ โรงเรียนบานยายแพง(พศิผองประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43737. นางพรสวรรคแ โฆษติจินดา โรงเรียนบานรางหาตําลึง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43738. นางสุจินตแ เจียมบวั โรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43739. นางอุบลรัตนแ สงวนพงษแ โรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43740. นายปใญญา อสัตถพฤกษแ โรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43741. นายวนัชัย หลิมสกุล โรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43742. นางมุกดา เอี่ยมบํารุง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43743. นางยุพนิ บงัแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43744. นางวาริศา คงพลปาน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43745. นางสาวสุมะนา สุภทัรขจร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43746. นางสุนันทา บญุทวม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43747. นางอภษิฐา ศิริวงศแ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43748. นางออยทพิยแ วรศาสตรแ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43749. นายสินธุแธู ลยารมภแ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43750. นายอรรถนัย ชูอรุณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43751. นางกฤตอร เสง่ียมสุนทร โรงเรียนวัดแกนจันทนแ(จันทรแเอียงทับทิมราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43752. นางพมิพแผกา พกุประเสริฐ โรงเรียนวัดแกนจันทนแ(จันทรแเอียงทับทิมราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43753. นางตรีรัตนแ วจิิตรโชติ โรงเรียนวดัแกวเจริญ(เฟื็อบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43754. นางวลัยลักษณแ เฟืๆองการกล โรงเรียนวดัคลองโคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม
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43755. นายจํารูญ สุขสงา โรงเรียนวดัคูสนามจันทรแ(สามัคคีราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43756. นางคันธารัตนแ พงศแพลูทอง โรงเรียนวดัโคกเกตุ(เสริมสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43757. นางเรวดี ศรีคลํ้า โรงเรียนวดัโคกเกตุ(เสริมสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43758. นางสาวสุพรรณี บํารุงศรี โรงเรียนวดัโคกเกตุ(เสริมสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43759. นางสุภาดา คําพรีะพงษแ โรงเรียนวดัโคกเกตุ(เสริมสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43760. นายกรีฑา ศรีพพิฒันแ โรงเรียนวดัโคกเกตุ(เสริมสมบรูณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43761. นางมะลิ พลูลมาย โรงเรียนวดัจันทรแเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43762. นางจําปี ชื่นพชิัย โรงเรียนวดัจุฬามณี(มาลยานุสาวรียแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43763. นางชอทพิยแ อาลากุล โรงเรียนวดัชองลม(ธรรมโชติ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43764. นายนิวชั ทองชุม โรงเรียนวดัชองลม(ธรรมโชติ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43765. นางบญุชู รุงสุรียแ โรงเรียนวดัชองลมวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43766. นางเยาวลักษณแ ภชุชงคแ โรงเรียนวดัชองลมวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43767. นายวนิัย เสียมไพรี โรงเรียนวดัชองลมวรรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43768. นางแพรวพรรณ ล้ีประเสริฐ โรงเรียนวดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43769. นายปรีชา จั่นแกว โรงเรียนวดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43770. นายอนันตแ หวานคําเพราะ โรงเรียนวดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43771. นางเสง่ียม หวานคําเพราะ โรงเรียนวดัดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43772. นางพนัธุแทพิยแ มีนคร โรงเรียนวดัตรีจินดาวฒันาราม(เฉลิมรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43773. นางไพเราะ วงศแแปนู โรงเรียนวดัตรีจินดาวฒันาราม(เฉลิมรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43774. นางสาวพรรณษมล เพง็อุดม โรงเรียนวดัตรีจินดาวฒันาราม(เฉลิมรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43775. นางชุติมา แสงกระจาง โรงเรียนวดัตรีจินดาวฒันาราม(เฉลิมรัฐราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43776. นางทพิยแวรรณ โชคอํานวย โรงเรียนวดัตะโหนดราย(พรหมสวสัด์ิสาทร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43777. นางจําลอง ไชยมงคล โรงเรียนวดัทายหาด(พลอยเจียเส็ง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43778. นายเจษฎา ณ พทัลุง โรงเรียนวดัทายหาด(พลอยเจียเส็ง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43779. นายสุวทิยแ สันธนภทัรพงศแ โรงเรียนวดัเทพประสิทธิค์ณาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43780. นางฟองทพิยแ สุขมิสา โรงเรียนวดัธรรมประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43781. นางสาวธดิาพร เอื้อสกุล โรงเรียนวดัธรรมประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43782. นางสาวศานแตมล ศูนยแดํา โรงเรียนวดัธรรมประสิทธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43783. นางดวงใจ วเิชียรฉาย โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม(ธรรมวิถีสามัคีราษฎรแอุทิศ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43784. นางเรวดี เทพกรณแ โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม(ธรรมวิถีสามัคีราษฎรแอุทิศ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43785. นางยุวลี เลิศรัตนแพฒันา โรงเรียนวดันอยแสงจันทรแ(จันทรแศิริวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43786. นางสาววารุณี ประสงคแสุข โรงเรียนวดันอยแสงจันทรแ(จันทรแศิริวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43787. นางจุฑามาศ ภลัูบ โรงเรียนวดันางพมิพแ(สมกิตติราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43788. นางปรารถนา สุขปานเจริญ โรงเรียนวดันางพมิพแ(สมกิตติราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43789. นางรุงอรุณ บญุมา โรงเรียนวดันางพมิพแ(สมกิตติราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43790. นางวรรณี ไหมดี โรงเรียนวดันางพมิพแ(สมกิตติราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43791. นายวชิระ อาจเอื้อม โรงเรียนวดันางพมิพแ(สมกิตติราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม
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43792. นางสาวรัตนา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนวดับางขันแตก(บําเพญ็อยูรังสฤษด์ิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43793. นายเสวก สินประเสริฐ โรงเรียนวดับางขันแตก(บําเพญ็อยูรังสฤษด์ิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43794. นางสมศรี ธรีะพบิลูยแ โรงเรียนวดับางคนทใีน(วามโกประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43795. นางสาวประพนิ รัตนโชติ โรงเรียนวดับางคนทใีน(วามโกประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43796. นางพรรณทภิา ปิๆนสุวรรณ โรงเรียนวดับางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43797. นางศิริพร หลักแหลม โรงเรียนวดับางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43798. นายดุษดี เหมหงษแ โรงเรียนวดับางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43799. นางพวงลัดดา ดํารงรถการ โรงเรียนวดับางนอย(แจมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43800. นางระภพีรรณแ คุมสิน โรงเรียนวดับางนอย(แจมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43801. นางสาวพจนียแ หอมตลบ โรงเรียนวดับางนอย(แจมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43802. นางสาวสุพศิ มีนคร โรงเรียนวดับางนอย(แจมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43803. นายธนะ วสุิทธาจาร โรงเรียนวดับางนอย(แจมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43804. นายไพศาล คงวจิิตตแ โรงเรียนวดับางนอย(แจมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43805. นายเกษมศักด์ิ สวนจันทรแ โรงเรียนวดับางนอย(แจมประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43806. นางจําเนียร ศิริบตุร โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43807. นางสมคิด สังจุย โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43808. นายประสาร นาคะเต โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43809. นางปราณี รูขะจี โรงเรียนวดัปราโมทยแ(พศิสะอาดราษฎรแอํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43810. นางศรีประไพ ถนอมรัตนแ โรงเรียนวดัปราโมทยแ(พศิสะอาดราษฎรแอํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43811. นางสาวอมรรัตนแ ถนอมชาติ โรงเรียนวดัปราโมทยแ(พศิสะอาดราษฎรแอํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43812. นางกฤชญา ลือสัตยแ โรงเรียนวดัปากงาม(ผองสอาดราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43813. นางอุดมศรี คงวจิิตตแ โรงเรียนวดัปากงาม(ผองสอาดราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43814. นางจุฑามาส แสงหรัิญ โรงเรียนวดัปากลัด(ผลาคารบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43815. นางสุชาดา บญุชิต โรงเรียนวดัปากลัด(ผลาคารบํารุงวทิยแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43816. นายสถาพร สวสัดี โรงเรียนวดัมณีสรรคแ(ไสวประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43817. นางสุชาดา นิลศรี โรงเรียนวดัมณีสรรคแ(ไสวประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43818. นางสาวปฎญิญา สังขนันทแ โรงเรียนวดัลาดเปงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43819. นายวนัชัย โชคโภคาทรัพยแกลุ โรงเรียนวดัลาดเปงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43820. นายวเิชียร คุมทรัพยแ โรงเรียนวดัลาดเปงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43821. นางวนัดี ยิ่งสวสัด์ิ โรงเรียนวดัวรภมูิ(วรไวทยาวาส) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43822. นางสาวนพรัตนแ นวมสุวรรณ โรงเรียนวดัวรภมูิ(วรไวทยาวาส) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43823. นางวไิล ออกกิจวตัร โรงเรียนวดัวรภมูิ(วรไวทยาวาส) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43824. นางสาวนวลฉวี บญุสราง โรงเรียนวดัศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43825. นางสาวพรทพิยแ สายสกุล โรงเรียนวดัศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43826. นางสาวรัตนา วชิรญานนทแ โรงเรียนวดัศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43827. นางดรุณี คําทพิยแ โรงเรียนวดัศรีสุวรรณคงคาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43828. นางสาวสิริรัตนแ นนทแชะสิริ โรงเรียนวดัศรีสุวรรณคงคาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม
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43829. นางพรทพิยแ หุนดี โรงเรียนวดัสาธชุนาราม(สินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43830. นางมณเฑียน คูกระสังขแ โรงเรียนวดัสาธชุนาราม(สินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43831. นายดํารงศักด์ิ ชื่นจิตรแ โรงเรียนวดัสาธชุนาราม(สินประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43832. นางอุษา สุขสงา โรงเรียนวดัเสด็จ(สุทธวิทิยานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43833. นางจันทรวนัทแ ธญัญแนิธโิรจ โรงเรียนวดัอมรวดี(อมรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43834. นางมาลี ตันประภสัสร โรงเรียนวดัอมรวดี(อมรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43835. นางสาวชไมพร สกุลศุภกร โรงเรียนวดัอมรวดี(อมรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43836. นายชลิต กลัดสมบรูณแ โรงเรียนวดัอมรวดี(อมรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43837. นางอนงคแ อรุณราช โรงเรียนวดัอมรวดี(อมรวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43838. นางสุพจนี วาดพมิาย โรงเรียนศาลจาวอามา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43839. นางนงคแนารถ พึ่งสังวาลยแ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43840. นางนันทนา ภูสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43841. นางบญุญาพร ทณิเกิด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43842. นางบญุณะ สุวรรณเสวก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43843. นางปรียทรรศนแ พานิชสมบติั โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43844. นางวลัลภา บญุเส่ียง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43845. นางโศภษิฐแ สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43846. นางสะอาด วงักานนทแ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43847. นางสาวจริยา คชสาร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43848. นางสาวศุทธิรัตนแ โตเหมือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43849. นางสุคนธแ สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43850. นายกริช นุมวดั สพป.สมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43851. นางสาวเกษศิรินทรแ ศรีสัมฤทธิ์ สพป.สมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43852. นายสุภฎั อาลากุล สพป.สมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43853. นายสุรินทรแ รัตนศิธร สพป.สมุทรสงคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรสงคราม

43854. นายกิตติ ประเสริฐสม โรงเรียนกสิกรรมชายทะเล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43855. นายธานี สินทะเกิด โรงเรียนกสิกรรมชายทะเล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43856. นางนิตยา แงะสัมฤทธิ์ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43857. นางพรทพิยแภา เปรมสุข โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43858. นางสงา พลูผล โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43859. นางสาวบญุเรือน วนัหร่ัง โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43860. นางจันทรแเจือ ใบคุณากร โรงเรียนชายทะเลบางกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43861. นางสาวอนันทพร สมัครจิตรแ โรงเรียนชายทะเลบางกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43862. นางสาวอุทัยวรรณ รําจวนเกียรติ โรงเรียนชายทะเลบางกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43863. นางขวญัเรือน อินทรแกลํ่า โรงเรียนทปีใงกรวทิยาพฒันแ(วดัสุนทรสถิต) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43864. นางสาวสออน เกยสันเทยีะ โรงเรียนทปีใงกรวทิยาพฒันแ(วดัสุนทรสถิต) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43865. นายธงชัย เอี่ยมสุนทร โรงเรียนทปีใงกรวทิยาพฒันแ(วดัสุนทรสถิต) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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43866. นางสาวบงัเอิญ ลัดกรูด โรงเรียนเทพนรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43867. นายเฉลิมชัย แยมอุบล โรงเรียนเทพนรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43868. นางละมัย ชัยประดับเวทยแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43869. นางอรุณวดี ศรีเอี่ยมกูล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43870. นายภริูนทรแ ขาวสระคู โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43871. นายสาย มีดี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43872. นางพรทพิยแ พลเยี่ยม โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน (บญุเพง็อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43873. นางสปใน สุทธปิระภา โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน (บญุเพง็อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43874. นางสาววาสนา ปใ็นกอง โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน (บญุเพง็อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43875. นางสาวสุมินตรา สลุงอยู โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน (บญุเพง็อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43876. นายบญุจันทรแ ขวญัเมือง โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน (บญุเพง็อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43877. นายวรุิทธแ สรวงทาไม โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน (บญุเพง็อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43878. นายสุชาติ เติมสายทอง โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน (บญุเพง็อุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43879. นางบญุสม พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบานคลองแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43880. นางรัชฎา ศรีทองเกิด โรงเรียนบานคลองแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43881. นายประเสริฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบานคลองแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43882. นายแสวง ปใญญาประทปี โรงเรียนบานคลองแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43883. นายวทิยา เกิดประสิทธิ์ โรงเรียนบานคลองซ่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43884. นายสงกรานตแ เนินหาด โรงเรียนบานคลองซ่ือ(ประสาธชํานาญราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43885. นางเพญ็ศรี บญุญบาล โรงเรียนบานคลองตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43886. นางรัชดา มรรคเจริญ โรงเรียนบานคลองสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43887. นางสาวนราเนตร จันทรแพวง โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43888. นายชาตรี ขําลํ้าเลิศ โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43889. นายเข็มเพชร ศรีชนะ โรงเรียนบานคลองหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43890. นางธวลัรัตนแ สงกระสินธุแ โรงเรียนบานแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43891. นางนงคแนุช จิตโสภา โรงเรียนบานแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43892. นางนงคแลักษณแ สุภาสัย โรงเรียนบานแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43893. นางวราภรณแ ภาคสุทธิ โรงเรียนบานแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43894. นางวชัราภรณแ จันทรแเต็มดวง โรงเรียนบานแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43895. นางวฒิุพร บญุเจริญ โรงเรียนบานแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43896. นายมนศักด์ิ อยูวงษแอั๋น โรงเรียนบานแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43897. นายเอกชัย รอดบํารุง โรงเรียนบานแคราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43898. นางธนภรณแ วารินรักษแ โรงเรียนบานชายทะเลโคกขาม มิตรภาพ๙๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43899. นางสาวพริิยากร ไชยเลิศ โรงเรียนบานชายทะเลโคกขาม มิตรภาพ๙๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43900. นางสาวปานทิพยแ รุงโรจนแสาคร โรงเรียนบานชายทะเลบางกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43901. นางดวงรัก ตันโห โรงเรียนบานดอนไกดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43902. นางธญัญแฐิตา ขวญัพพิฒันแ โรงเรียนบานดอนไกดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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43903. นางสุพตัรา วรรณวกิุล โรงเรียนบานดอนไกดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43904. นายสมยศ บวักลีบ โรงเรียนบานดอนไกดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43905. นายเอกชัย วรรณชาติ โรงเรียนบานดอนไกดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43906. นางมาลินี มหาวโีร โรงเรียนบานดอนไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43907. นางละมุล เกิดเรียน โรงเรียนบานดอนไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43908. นางสาวนิภา แซเฮง โรงเรียนบานดอนไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43909. นางอุดมรัตนแ พานิชเจริญ โรงเรียนบานดอนไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43910. นายโสภณ เดชเพช็รแ โรงเรียนบานดําเนินสะดวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43911. นางดวงฤดี มาสอน โรงเรียนบานทองคุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43912. นางสาวศมนกร ดวงมาลา โรงเรียนบานนาโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43913. นางอมรทพิยแ แสนทวสุีข โรงเรียนบานนาโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43914. นายสมเดช บรุะมาน โรงเรียนบานนาโคก(นาเกลือสัมพนัธแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43915. นางโฉมชบา คัดโนภาส โรงเรียนบานบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43916. นางปยิวรรณ สายนุย โรงเรียนบานบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43917. นางฝนทอง ไกรราม โรงเรียนบานบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43918. นางเพญ็นภา โพชะคุม โรงเรียนบานบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43919. นางอุไรวรรณ ศรีถนัด โรงเรียนบานบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43920. นายเกริกไกร เต็มมูล โรงเรียนบานบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43921. นายจรัญ ชมภเูทพ โรงเรียนบานบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43922. นางวนัดี บญุเกิด โรงเรียนบานบางน้ําจืด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43923. นางสาวประกายเดือน ทาวกัลยา โรงเรียนบานบางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43924. นางสาวประภาภรณแ ดีศิริ โรงเรียนบานบางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43925. นางสาวมารยาท วบิลูยเสข โรงเรียนบานบางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43926. นางสาวสุพรพรรณ วงษแไร โรงเรียนบานบางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43927. นางอุไร ดวงมั่ง โรงเรียนบานบางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43928. นายนพรัตนแ ภกัมี โรงเรียนบานบางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43929. นายสุรัตชัย บบุผาดี โรงเรียนบานบางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43930. นางสาวสุกัญญา จาดี โรงเรียนบานปลายคลองนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43931. นายสุวฒัชัย ไทยคํา โรงเรียนบานปลายคลองนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43932. นางสาวกฤษณา บญุชวย โรงเรียนบานแพววทิยา(ต่ีตง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43933. นางสาวธดิารัตนแ เงินวลัิย โรงเรียนบานแพววทิยา(ต่ีตง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43934. นางสาวรัตนา รอดธานี โรงเรียนบานแพววทิยา(ต่ีตง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43935. นางสาวรุลิยา สิทธบิุน โรงเรียนบานแพววทิยา(ต่ีตง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43936. นางสาวสมฤทยั ขุมนาค โรงเรียนบานยกกระบตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43937. นางอรปภสั ยิ่งไทย โรงเรียนบานยกกระบตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43938. นายอารี พลูบญุ โรงเรียนบานยกกระบตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43939. นางวาสนา แสงทอง โรงเรียนบานรางสายบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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43940. นางสิน ชาติบดุศรี โรงเรียนบานรางสายบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43941. นางทพิวรรณ มวงพมิพแ โรงเรียนบานโรงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43942. นางสมวงษแ รุจิวงศแษา โรงเรียนบานโรงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43943. นางสาววรินทร ผลจันทรแ โรงเรียนบานโรงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43944. นางสุธานี รัตนละออ โรงเรียนบานโรงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43945. นายสุรเดช สมเกียรติกุล โรงเรียนบานโรงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43946. นางละเมียด เหมือนทอง โรงเรียนบานวงัจรเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43947. นางสาวภิญญาพัชญแ เกตุคชา โรงเรียนบานวงัจรเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43948. นางจิตติมา ลาสีทดั โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43949. นางจิรพร ปใญญาประทปี โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43950. นางวกิันดา ชํานาญวาด โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43951. นางสมพร แสงคุม โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43952. นางสาวนงคแนุช จันทรแหงษแ โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43953. นางสาวพชัรี ทศันิตยแ โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43954. นางสาวสมพศิ ดําริสินชัย โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43955. นางอัจฉรา มณีปรีชา โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43956. นายพนัธุแเอก ผูเจริญ โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43957. นายเรืองชัย พุมโภคัย โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43958. นายอนุวฒันแ ธรุะธรรม โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวจิิตรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43959. นางสาวจันทรแเพ็ญ ไฝงาม โรงเรียนบานสันดาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43960. นายชวลิต พวงประเสริฐ โรงเรียนบานหนองหาดใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43961. นางนพมาศ วมิานจันทรแ โรงเรียนบานออมโรงหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43962. นางเพญ็ศรี พกุโฉมงาม โรงเรียนบานออมโรงหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43963. นางอุมาภรณแ บํารุงสุข โรงเรียนบานออมโรงหบี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43964. นางเครือวลัยแ อุไรวงษแ โรงเรียนประชินนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43965. นางธนัญญา เรียงชัยนาม โรงเรียนประชินนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43966. นางศิริพร พึ่งโพธิท์อง โรงเรียนประชินนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43967. นางสาวปณุณภา สถาพรทวโีชค โรงเรียนประชินนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43968. นางเนาวรัตนแ ธรรมสังวาลยแ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43969. นางสาคร มณีฉาย โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43970. นางพนิตนาฎ ชูสงคแ โรงเรียนวงันกไข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43971. นางเดือนเพญ็ พนัธุแธนูวงษแ โรงเรียนวดักระซาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43972. นางสาวฐิติเรือง บญุถม โรงเรียนวดักาหลง(พึ่งสุนทรอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43973. นางสาวนภาพร ฟใกมี โรงเรียนวดักาหลง(พึ่งสุนทรอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43974. นายกิตติชนมแ บญุเพญ็ โรงเรียนวดักาหลง(พึ่งสุนทรอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43975. นางกรรนิกา จิตประเสริฐ โรงเรียนวดัเกตุมดีศรีวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43976. นางสมพศิ นักรบ โรงเรียนวดัเกตุมดีศรีวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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43977. นางสาวศกนุตลา วริิยะกุล โรงเรียนวดัเกตุมดีศรีวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43978. นายนิทศันแ เกตุเจริญ โรงเรียนวดัเกตุมดีศรีวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43979. นายสมศักด์ิ บญุเรือง โรงเรียนวดัเกตุมดีศรีวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43980. นายสมิตยแ สําเภาทพิยแ โรงเรียนวดัเกตุมดีศรีวราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43981. นางดวงพร สิงหแแจม โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43982. นางทรงพษิ ธรรมจะดี โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43983. นางนงคแรักษแ สวสัด์ิศรี โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43984. นางวลัย มารุงเรือง โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43985. นางศรันยา ยุทธนาวี โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43986. นางสาวขวญัดรุณ ทองสุข โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43987. นายพนัธแศักด์ิ กรีอัมพร โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43988. นายไพฑูรยแ แฟงเอม โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43989. นายสนิทธร ทองมีสี โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43990. นายสมศักด์ิ ถาวรธริา โรงเรียนวดัคลองครุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43991. นางวาสินี บญุเพญ็ โรงเรียนวดัเจ็ดร้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43992. นางสมใจ และลํ้าเลิศ โรงเรียนวดัเจ็ดร้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43993. นายสันตแ ปยิะสอน โรงเรียนวดัเจ็ดร้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43994. นางสาวสุณิษา พจนแสมพงสแ โรงเรียนวดัเจ็ดร้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43995. นางสุขราศี จันทรแปุุน โรงเรียนวดัเจริญสุขาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43996. นางวนัเพญ็ ศรีนาค โรงเรียนวดัชัยมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43997. นายทรงศักด์ิ ทองประยูร โรงเรียนวดัชัยมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43998. นางสาวนิศารัตนแ ทบัทวี โรงเรียนวดัชีผาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
43999. นางสาววัชรีวรรณ ออกประทมุ โรงเรียนวดัชีผาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44000. นางสมศรี ศรีออน โรงเรียนวดัดอนโฆสิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44001. นางพศิมัย ทองมาก โรงเรียนวดัใตบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44002. นางสาวยศวดี ธงวาส โรงเรียนวดัใตบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44003. นายวฒิุชัย สินอาภา โรงเรียนวดัใตบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44004. นางพรสวรรคแ ดุสอน โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44005. นางสาวกะถิน สุสัณกุลธร โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44006. นางสาวจุรีรัตนแ บตุรน้ําเพชร โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44007. นางสาวดวงฤดี ศิลาไกล โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44008. นางสาวเอื้อมพร วริะสอน โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44009. นางอัญญา พงัจุนันทแ โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44010. นายกําธร เพชรบรีุ โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44011. นายเดชณรงคแ รามนัฏ โรงเรียนวดัทาเสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44012. นายศรายุทธแ นิลเล่ียม โรงเรียนวดัธรรมโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44013. นายศิวพร รัตนละออ โรงเรียนวดัธรรมโชติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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44014. นางธญัญา ทบัไกร โรงเรียนวดัธญัญารามราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44015. นางยุพนิ ผองใส โรงเรียนวดัธญัญารามราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44016. นางชยกานตแ สุวรรณคังคะ โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44017. นางพรชนก หลิน โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44018. นางสาวกนกวรรณ ยมกกุล โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44019. นางสาวจินตนา ฤกษแงาม โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44020. นางสาวนฤมล กุยยกานนทแ โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44021. นางสาวภคมน ใจกลา โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44022. นางสาววงเดือน แสงผ้ึง โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44023. นางสาวสดใส พมุมารักษแ โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44024. นางสาวหทัยรัตนแ ชูขวญั โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44025. นางสุหสัชา พรหมดวง โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44026. นายดนัย ฝใๆงไธสง โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44027. นายธนวฒิุ สอนพงษแ โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44028. นายปรีชา เกาะสมุทร โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44029. นายมานะ แทนมณี โรงเรียนวดันางสาว (ถาวรราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44030. นางณัฐพรรณ แกวประเสริฐ โรงเรียนวดับางกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44031. นายประเสริฐ ขุนเณร โรงเรียนวดับางกระเจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44032. นางสาวขนิษฐา สุขธปู โรงเรียนวดับางขุด(อุนพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44033. นายชัยพชิิต บดิานารา โรงเรียนวดับางขุด(อุนพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44034. นางฐาปณี พทุธวจนะ โรงเรียนวดับางน้ําวน(รอดพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44035. นางเพญ็พกัตรแ สีขาว โรงเรียนวดับางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44036. นางสาวจันทรแเพ็ญ โพธิอ์บ โรงเรียนวดับางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44037. นางสาวประทมุ คงศิลป โรงเรียนวดับางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44038. นางสาวศรีสุดา ทาระพนัธุแ โรงเรียนวดับางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44039. นางสุพตัรา วมิานจันทรแ โรงเรียนวดับางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44040. นางสุมนทพิยแ ยันโดด โรงเรียนวดับางปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44041. นางกอบแกว สุวรรณบตุร โรงเรียนวดับางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44042. นางดารณี สิทธจิาด โรงเรียนวดับางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44043. นางนวลปอง ศรีทรัพยแ โรงเรียนวดับางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44044. นางราตรี มวงยัง โรงเรียนวดับางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44045. นางสาวดุษฎี บรรพชาติ โรงเรียนวดับางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44046. นางสาวสุทธรัิตนแ นาคกลอม โรงเรียนวดับางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44047. นางอรุณรัตนแ แสวงผล โรงเรียนวดับางปิ็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44048. นายสุรพล จันทปลิน โรงเรียนวดับางพลี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44049. นางรัตนา ปจุฉาการ โรงเรียนวดับางยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44050. นางเกียรติสุญา ทบัขุนทด โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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44051. นางนพมาศ จั่นประดิษฐแ โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44052. นางวรัตถแนันทแ ชมภทูพิยแ โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44053. นางสาวทิพวรรณ เกษมพรมณี โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44054. นางสาวภญัรัตนแ อินต฿ะฮอง โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44055. นางสาวสายสุนียแ ทองยวน โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44056. นายวสันตแ จันทรแมล โรงเรียนวดับางหญาแพรก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44057. นางดวงพร อยูอินทรแ โรงเรียนวดับานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44058. นางกัญญา อินทเกตุ โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44059. นางณิชาภทัร สังขแทอง โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44060. นางนรวดี บญุปก โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44061. นางประไพ สุขวงศแ โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44062. นางเพญ็ศรี ปใญญาประทปี โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44063. นางวไิลวรรณ บวัประดิษฐแ โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44064. นางศิริพร ปาอนันตแ โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44065. นางสาวบษุราพร จรดล โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44066. นางสาวปรัสรา ปองไป โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44067. นางสาวปาลิตา แปรงขุนทด โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44068. นางสาวสุภาพร สุขีทศันแ โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44069. นางสาวสุภาภรณแ สุจินตาภริมยแ โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44070. นางสุรียแ ชมบานแพว โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44071. นางสุวรรณา พงัจุนันทแ โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44072. นายชาตรี มวงใหม โรงเรียนวดัปอูมวเิชียรโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44073. นางบญุสม ธนวตัถาภรณแ โรงเรียนวดัปใจจันตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44074. นางสาวธนัฐดา สวางเกตุ โรงเรียนวดัปใจจันตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44075. นางสาวเมตตา พยัฆศิริ โรงเรียนวดัปใจจันตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44076. นางจิตรา ธนวฒันแปใญญา โรงเรียนวดัปากบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44077. นางสุภาภรณแ ศิลปะ โรงเรียนวดัปากบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44078. นายอรรณพ วริิยะสัจจะ โรงเรียนวดัปากบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44079. นายศักดาวฒิุ พมิพะปะตัง โรงเรียนวดัปากบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44080. นางวรรณวไิล บตุรจินดา โรงเรียนวดัโพธิแ์จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44081. นางวรรณารี นอยดีธพทัธแ โรงเรียนวดัโพธิแ์จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44082. นางวณัฎา ผลจันทรแ โรงเรียนวดัโพธิแ์จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44083. นางสาวเกศริน ผูขาว โรงเรียนวดัโพธิแ์จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44084. นางสาวขวญัตา อินรอด โรงเรียนวดัโพธิแ์จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44085. นางสาวพรพรรณ เพชรกําแหง โรงเรียนวดัโพธิแ์จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44086. นางสุนันทา เพชรสม โรงเรียนวดัโพธิแ์จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44087. นายจรูญ ศิลปะ โรงเรียนวดัโพธิแ์จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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44088. นายบญัชา ออนสมกิจ โรงเรียนวดัโพธิแ์จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44089. นางญดาวรีแ กิตติธรรม โรงเรียนวดัยกกระบตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44090. นางนิติมา โตวฒันา โรงเรียนวดัยกกระบตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44091. นางบงัอร พลูสวสัด์ิ โรงเรียนวดัยกกระบตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44092. นางอราม บรรดาศักด์ิ โรงเรียนวดัยกกระบตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44093. นายสวสัด์ิ แกนสูงเนิน โรงเรียนวดัยกกระบตัร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44094. นายวโิรจนแ กิจสมุทร โรงเรียนวดัราษฎรแธรรมาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44095. นางเกษฎาพร วรีะกุล โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44096. นางรจนา วยิาภรณแ โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44097. นางสาวผกากรอง กาสอน โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44098. นางสาวรุงอรุณ อยูประเสริฐ โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44099. นางสาวรุงอรุณ ฮวดสุนทร โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44100. นางสาววรรณา สมประชา โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44101. นางสาวศิริพร ลือภกัดีสกุล โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44102. นางสาวอารียแ หมอยาดี โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44103. นายคณพทัธแ แสงอรุณ โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44104. นายวชัระ ชางพลาย โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง(ไสวราษฎรแอุปถัมป) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44105. นางกัณหา แสงจันทรแ โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44106. นางประไพร ศรีกงพาน โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44107. นางลํายอง เอมอยู โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44108. นางวรรัตนแ สิทธวิงษแ โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44109. นางสาวชมพนูุท พานะกิจ โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44110. นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44111. นางสาวนองนุช บญุชัยยะ โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44112. นางสาวศิริรัตนแ ดีรอด โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44113. นายบรรโน ทรงลักษณแ โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44114. นายวนิัย ผลจันทรแ โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44115. นายสมชาย ไชยดิษฐแ โรงเรียนวดัราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44116. นางปยิพร ขันธะชวนะ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธากะยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44117. นางวรรณา ถมยาแกว โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธากะยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44118. นางจิรัฏฐแ ปใทมะโภควนิทแ โรงเรียนวดัโรงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44119. นางณัฐธดา กลีบเมฆ โรงเรียนวดัโรงเข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44120. นางกนกวรินทรแ ขําเขียว โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44121. นางกัญญาวรีแ พานแกว โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44122. นางณัฐชิมา อิทรโคราช โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44123. นางพวงผกา หงษแทอง โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44124. นางสาวพชัรีพร เที่ยงสมบญุ โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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44125. นางสาววภิาวนิ ภาคีเนตร โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44126. นางสาวศศิมาศ หอมบญุมา โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44127. นางสาวสุภาวรรณ ภเูดนผา โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44128. นายโชคชัย แปนูแยม โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44129. นายณัฐพงศแ รัตนรังษี โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44130. นายสราวฒิุ บวักลีบ โรงเรียนวดัศรีเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44131. นางชมภู รัตนรังษี โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44132. นางชาลินี บณุยเกียรติ โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44133. นางพชันียแ ศรีสําราญ โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44134. นางเยาวนุช เกรียงสมุทร โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44135. นางเยาวลักษณแ จันทรแทองศรี โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44136. นางสาวจันทรแธิมา จิตสกุลชัย โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44137. นางสํารวย ทองสุข โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44138. นางสุกัญญา ตุละยาภรณแ โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44139. นายกฤษดา ศิริโส โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44140. นายศรายุทธ เวฬุธนราชิน โรงเรียนวดัศรีสําราญราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44141. นางเยาวลักษณแ นุชกรรณแ โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44142. นางสาวจุฑาพร จงสืบสุข โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44143. นางสาวเจษฎาภรณแ บตุรจันทรแ โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44144. นางสาวชลธชิา คณิตบญุ โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44145. นายชัยวฒั นุชกรรณแ โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44146. นายวชัระ เกรียงยงคแ โรงเรียนวดัศรีสุทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44147. นางสาวนาตยา หงษา โรงเรียนวดัศิริมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44148. นายไพรัช ล้ิมวไิล โรงเรียนวดัศิริมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44149. นายเสวยีง นุมดี โรงเรียนวดัศิริมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44150. นางชุลีพร จุยดี โรงเรียนวดัสวนสม(ชื่นสินอนุสสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44151. นางศรีวรรณา งามกาละ โรงเรียนวดัสวนสม(ชื่นสินอนุสสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44152. นางสาวปรีญาวรรณ สีฉิม โรงเรียนวดัสวนสม(ชื่นสินอนุสสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44153. นายลําพลู สุพรรณแคํา โรงเรียนวดัสวนสม(ชื่นสินอนุสสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44154. นางนันทรัตนแ ผิวสวสัด์ิ โรงเรียนวดัสามัคคีศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44155. นางวรีศรา หลาเพยี โรงเรียนวดัสามัคคีศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44156. นางสาวสุพตัรแ แกวแกมสี โรงเรียนวดัสามัคคีศรัทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44157. นางสาวรุงรัชนี เลิกบางพลัด โรงเรียนวดัโสภณาราม(ปล่ังรวมราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44158. นางสาวศิริพร สิทธวิงศแ โรงเรียนวดัโสภณาราม(ปล่ังรวมราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44159. นางสาวสุมาลี หรัิญคํา โรงเรียนวดัโสภณาราม(ปล่ังรวมราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44160. นางสุวรรณา กิ่งแกว โรงเรียนวดัโสภณาราม(ปล่ังรวมราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44161. นางพรสุดา พทุธพรพรหม โรงเรียนวดัหนองนกไข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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44162. นางจีราภรณแ บญุเกิด โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44163. นางสุจิน เพช็สุวรรณแ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44164. นายนภดล ฤกษแสิริศุภกร โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44165. นางจุฬารัตนแ สุตานนทแ โรงเรียนวดัหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44166. นางรุงนภา พชัรบํารุง โรงเรียนวดัหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44167. นางสิริกร เดชตุม โรงเรียนวดัหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44168. นายไพบลูยแ วนัทา โรงเรียนวดัหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44169. นายวเิชียร เชื้อทองคํางาม โรงเรียนวดัหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44170. วาที่รอยตรีวษิณุ แพทยแคดี โรงเรียนวดัหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44171. นางภคพร ทศันา โรงเรียนวดัหลักสองราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44172. นายเหรียญทอง เรืองรอง โรงเรียนวดัหลักสองราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44173. นางดวงแกว สุขภกัดี โรงเรียนวดัใหญจอมปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44174. นางนันทพร กิตติธรรม โรงเรียนวดัใหญจอมปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44175. นางสาวผุสดี ทบัธานี โรงเรียนวดัใหญจอมปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44176. นายสวสัด์ิพงศแ ทองกลึง โรงเรียนวดัใหญจอมปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44177. นางฐานิต ฤทธิเ์อนก โรงเรียนวดัใหญบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44178. นางนิภา ชาวคอนไชย โรงเรียนวดัใหญบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44179. นางสรอย ชะริทอง โรงเรียนวดัใหญบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44180. นางสาวจารุวรรณ วชิาสาร โรงเรียนวดัใหญบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44181. นายไฉน เพลาด โรงเรียนวดัใหญบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44182. นายชัยรัตนแ ศรชวย โรงเรียนวดัใหญบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44183. นายปฏภิาณ โอเอี่ยม โรงเรียนวดัใหญบานบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44184. นางวรรณา สุนทรอดิศัย โรงเรียนวดัใหมหนองพะอง(ทบัทองวทิยาธาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44185. นางสาวสุลัดดาวรรณ ใชภูทอง โรงเรียนวดัใหมหนองพะอง(ทบัทองวทิยาธาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44186. นางสุพตัรา เรืองสวสัด์ิ โรงเรียนวดัใหมหนองพะอง(ทบัทองวทิยาธาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44187. นายชุมพล ปใญญาประทปี โรงเรียนวดัใหมหนองพะอง(ทบัทองวทิยาธาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44188. นายประหยัด สุนทรชื่น โรงเรียนวดัใหมหนองพะอง(ทบัทองวทิยาธาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44189. นางรัตนา วยิาภรณแ โรงเรียนวดัใหมหนองพะอง(ทบัทองวทิยาธาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44190. นางกฤษณา รักจอย โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44191. นางเครือวลัยแ จันรัตนา โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44192. นางจิตติมา ตลับทอง โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44193. นางธญัชนก คําเฝูา โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44194. นางนุชนาถ เล่ียมทอง โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44195. นางพรรณี ศรีธรรมมา โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44196. นางสาวกนกพร สุทธปิระภา โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44197. นางสาวกันธมิา สุขจิตรแ โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44198. นางสาวทศันา สิขัณฑกสมิต โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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44199. นางสาวนิภา ศรีทองคํา โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44200. นางสาวเพทาย เกิดไพบลูยแ โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44201. นางสาวสุทชิา ชื่นเจริญ โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44202. นางสาวอวยพร สมศรี โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44203. นางอุบลวรรณ โสวรรณา โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44204. นางอุสา ทองภาษี โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44205. นายบญุยรัตนแ ปนิะโต โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44206. นายวรีะชัย ศรีกุศล โรงเรียนวดัออมนอย (มิตรครูราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44207. นางดรรชนียแ อนมณี โรงเรียนวดัอางทอง(อางทองพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44208. นางมานีจันทรแ เปรมประเสริฐ โรงเรียนวดัอางทอง(อางทองพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44209. นางบญุสม กิจธนะสาธร โรงเรียนวสุิทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44210. นางสาวฐิติมา ปิๆนมองเล โรงเรียนวสุิทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44211. นางนันทวรรณ เกษร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44212. นางมยุรี แกวตา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44213. นางรพพีร ศรีภกัดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44214. นางระพพีรรณ ทาใหญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44215. นางราตรี สําเริงราษฎรแ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44216. นางสาวกาญจนา ศรีสุทศันแ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44217. นางสาวเนาวรัตนแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44218. นางสาวเมริษา บงึสวาง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44219. นางสาวลออ พนัฤทธิ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44220. นางสาววมิล เหมยม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44221. นายไชยา บรูณารมยแ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44222. นายบญุลือ บรรจงศิลป โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44223. นายสันติ วรีะจินตนา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44224. นางโสภา เกศนรินทรแ โรงเรียนสมุทรสมณีรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44225. นายจงลักษณแ ชูปใญญา โรงเรียนสมุทรสมณีรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44226. นางฉววีรรณ กล่ินจันทรแ โรงเรียนสหกรณแนิคมเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44227. นางวมิลลักษณแ มงคลสวสัด์ิ โรงเรียนสหกรณแนิคมเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44228. นางสาวอับษร จันสุตะ โรงเรียนสหกรณแนิคมเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44229. นางสาวศิริลักษณแ แสงเพช็ร โรงเรียนสหกรณแนิคมเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44230. นางปใฑมรัช หนูรัก โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44231. นางลัดดาวลัยแ ไหมทอง โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44232. นางวนัทนา ปใ็นเหนงเพชร โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44233. นางสาวเกศสิริ สุภผลวรีกุล โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44234. นางสาวขวัญนิกกุญ เสริมผล โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44235. นางสาวจําเนียร สรอยทอง โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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44236. นางสาวนันทนา ศิริพสิิฐศักด์ิ โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44237. นางสาวพรวภิา สวสัดิกูล โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44238. นางสาวเพชรา ปริุวนั โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44239. นางสาวมลิวลัยแ ทรัพยแมูล โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44240. นายจันทรแดี โสตรทอง โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44241. นายวรีะวฒันแ วงศแโสภติ โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44242. นายสําเริง ทวสุีข โรงเรียนสามชัยวเิทศศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44243. นายประสิทธิ์ สุวรรณ โรงเรียนหลวงแพทยแโกศลอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44244. นางนวลฉวี อินทจงกล โรงเรียนหลวงสินธุแราษฎรแรังสฤษฏแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44245. นางมณีวรรณ ส่ือสุวรรณ โรงเรียนหลวงสินธุแราษฎรแรังสฤษฏแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44246. นางสาวกัลยกร คณาวฒันไชย โรงเรียนหลวงสินธุแราษฎรแรังสฤษฏแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44247. นายถวลัยแ ปรางงาม โรงเรียนหลวงสินธุแราษฎรแรังสฤษฏแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44248. นายวโิรจนแ ส่ือสุวรรณ โรงเรียนหลวงสินธุแราษฎรแรังสฤษฏแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44249. นางกชมล เพง็จันทรแ โรงเรียนอนุบาลบานแพว(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44250. นางไพเราะ คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลบานแพว(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44251. นางวาสนา สุวรรณลักษณแ โรงเรียนอนุบาลบานแพว(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44252. นางสุภาพร จงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบานแพว(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44253. นายชวลิต ชองขันปอน โรงเรียนอนุบาลบานแพว(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44254. นายดิเรก เนตยารักษแ โรงเรียนอนุบาลบานแพว(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44255. นายวทิยา พทิกัษแเนติกุล โรงเรียนอนุบาลบานแพว(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44256. นายสุชาติ คําทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลบานแพว(วนัครู๒๕๐๐) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44257. นางดวงพร จันทรแทพิยแ โรงเรียนอนุบาลสมฤดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44258. นางนิตยา ปราถนาธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสมฤดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44259. นางสาวกรรณิการแ มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมฤดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44260. นางสาวพิมพแชนก คุมแผน โรงเรียนอนุบาลสมฤดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44261. นายชาครียแ สุวรรณคาม โรงเรียนอนุบาลสมฤดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44262. นางกฤติยา เจียวทาไม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44263. นางชุลีพร รุงเรืองศิรินนทแ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44264. นางประภาศรี ปใ็นเหนงเพชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44265. นางปวณีา มวงใหม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44266. นางสาวจิระดา ปานอยู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44267. นางสาวนุชรี นาชัยดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44268. นางสุดาวรรณ ศรีนาราง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44269. นางอังคณา แจมเจ็ดร้ิว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44270. นางอัมภาพรรณ สกุลเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44271. นายสมพร ขันธโสภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44272. นางน้ําผ้ึง เจริญขํา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
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44273. นางจริยา ณ พทัลุง โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44274. นางปราณี ทวศิีริเวทยแ โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44275. นางมยุรี หุนเจริญ โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44276. นางมารศรี สังขแแกว โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44277. นางวราภสัรแ พฒัทอง โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44278. นางศิริพร ผองใส โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44279. นางสาวบษุรา พฒุตาล โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44280. นางสาวเพยีงพร พฤกษแหตัถพงศแ โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44281. นางสาววนัวสิา สุมสวสัด์ิ โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44282. นางสาวอรไท เพยีรทรัพยแ โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44283. นางสาวอุไรพร ล้ิมประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44284. นางสุนทราพร เชื้อแกว โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44285. นายชํานาญ อยูอินทรแ โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44286. นายประมุข นุชนิยม โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44287. นายธาดา วริิยะกุล โรงเรียนเอกชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44288. นางจารุพชิญา สุขสวสัด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44289. นางสาวติรี เหลืองสุรียแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44290. นายฉลอง คงเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44291. นายสมบติั ศรีสุพฒันแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
44292. นางสาวสายชล คนเกณฑแ โรงเรียนชุมชนบานตาหลังใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44293. นายกฤศดา ผาออน โรงเรียนชุมชนบานตาหลังใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44294. นางวรรณา อุมารัตนวงศแ โรงเรียนชุมชนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44295. นางสาวอําไพ ศรีวงษแ โรงเรียนชุมชนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44296. นางเพชรจรัส เกณฑแสาคู โรงเรียนดาราสมุทรสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44297. นางไพบลูยแ เคนสิบสาม โรงเรียนดาราสมุทรสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44298. นางรัษฎากร เพช็รลํ้าเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44299. นางอรวรรณ อากาศชัย โรงเรียนดาราสมุทรสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44300. นางชยาภสัรแ วงฐแประภารัตนแ โรงเรียนทบัทมิสยาม ๐๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44301. นางสาวชนัดดา บานแสน โรงเรียนทบัทมิสยาม ๐๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44302. นางชอทพิยแ จันทวงษแ โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44303. นางปณิชา ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44304. นางสุทธพินัธุแ โททพิยวงคแ โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44305. นางสาววรัญญา จิตจักร โรงเรียนบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44306. นายสุทธชิัย สุทธปิระภา โรงเรียนบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44307. นางธนพร ต้ังศิริวฒันวงศแ โรงเรียนบานเขาตะกรุบพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44308. นางศิรินันทแ ตลอดภพ โรงเรียนบานเขาตะกรุบพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44309. นางกัลยา พุมเรือนทอง โรงเรียนบานเขาตางอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑
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44310. นางนัยนา เสารแศิริ โรงเรียนบานเขาตางอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44311. นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน โรงเรียนบานเขาภมูิ่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44312. นางจิตสุดา รัตนะโมรา โรงเรียนบานเขามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44313. นางสาวพนารัตนแ ปใทมขจร โรงเรียนบานเขามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44314. นางสาวมาลา มุสิแกว โรงเรียนบานเขามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44315. นางสาวสมหวงั อิ่มวทิยายุทธ โรงเรียนบานเขามะกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44316. นางสาวญดา เทยีบแกว โรงเรียนบานเขาเล่ือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44317. นายพทิกัษแ ผลเสง่ียมศักด์ิ โรงเรียนบานเขาเล่ือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44318. นางรัตติยากร ศรีกอง โรงเรียนบานเขาสามสิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44319. นางลําจวน พรหมอยู โรงเรียนบานคลองไกเถื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44320. นางสาววนัทนา วดับวั โรงเรียนบานคลองไกเถื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44321. นายชัยรัตนแ พรหมอยู โรงเรียนบานคลองไกเถื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44322. นางสาวธญัรัศมแ จิตละมุนธนัตยแ โรงเรียนบานคลองคันฉอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44323. นางสุภาพร ตุยไชย โรงเรียนบานคลองเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44324. นายวจิิตร ตุยไชย โรงเรียนบานคลองเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44325. นางนารียแ จะยันรัมยแ โรงเรียนบานคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44326. นางราตรี มีชัย โรงเรียนบานคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44327. นายขันติพงษแ มีชัย โรงเรียนบานคลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44328. นางสมใจ โสภา โรงเรียนบานคลองบหุร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44329. นางปราณี ศรีทน โรงเรียนบานคลองปลาโด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44330. นายพรีะ สวสัด์ิลักษณแ โรงเรียนบานคลองปลาโด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44331. นางถนอมศรี เสนียแศรีสกุล โรงเรียนบานคลองผักขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44332. นางสาวจีรนันทแ อัคบาล โรงเรียนบานคลองผักขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44333. นางออมใจ สุปใตติ โรงเรียนบานคลองผักขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44334. นายอมร สายใจ โรงเรียนบานคลองผักขม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44335. นางสาวศศิประภา ภกัมี โรงเรียนบานคลองยายอินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44336. นางสิริพร สาวสิิทธิ์ โรงเรียนบานคลองยายอินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44337. นายธรีศานต์ิ ภาสดา โรงเรียนบานคลองยายอินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44338. นายยุทธนา อุนาศรี โรงเรียนบานคลองยายอินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44339. นางลวภา สิทธจิันทรแ โรงเรียนบานคลองสําอางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44340. นายสุนทร สิทธจิันทรแ โรงเรียนบานคลองสําอางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44341. นางสาววไิล คูแกว โรงเรียนบานคลองสิบสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44342. นางสาวอมรรัตนแ แสนออนพธุ โรงเรียนบานคลองสิบสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44343. นางทวภีมูิ ฤทธิม์หา โรงเรียนบานคลองหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44344. นางศุณัฐฎา ดําดี โรงเรียนบานคลองหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44345. นายไพรัช พฒันทองคํา โรงเรียนบานคลองหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44346. นายวณัชพงษแ สวยสม โรงเรียนบานคลองหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑
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44347. นางฟาูรุง นามวงศแ โรงเรียนบานคลองหนิปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44348. นางสาวสําเนียง คําตาย โรงเรียนบานคลองหนิปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44349. นางพลัลภา ทวมตะคุ โรงเรียนบานโคกนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44350. นางพจรินทรแ สนแกว โรงเรียนบานชุมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44351. นายคุณาพฒันแ เวทยแมนตแ โรงเรียนบานชุมทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44352. นางปยินันทแ สงวนศรี โรงเรียนบานซับเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44353. นางสาวสมหญิง คายเลิศ โรงเรียนบานซับเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44354. นางเตือนจิตตแ โพธิเ์ชิด โรงเรียนบานดาน(ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44355. นางพรทพิยแ ศรีทา โรงเรียนบานดาน(ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44356. นางราตรี ทารัตนแ โรงเรียนบานดาน(ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44357. นางสุพนิยา แสงมุกขแ โรงเรียนบานดาน(ราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44358. นางภชัญาณี แกวประทปี โรงเรียนบานดานชัยพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44359. นายเพทาย หาญประสพ โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44360. นางสาวสายใจ ชอรักษแ โรงเรียนบานทาเตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44361. นายสมยศ บุงหวาย โรงเรียนบานทาเตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44362. นางนิตยา ชาปใทมะ โรงเรียนบานทุงพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44363. นางประมวลจิต นามวงศแ โรงเรียนบานทุงพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44364. นายชัยสิทธิ์ จงกล โรงเรียนบานทุงพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44365. นายประวทิยแ สุวรรณ โรงเรียนบานทุงพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44366. นางน้ําทพิยแ โคตะสิน โรงเรียนบานทุงพลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44367. นางทศันียแ ฤทธิศิ์ริ โรงเรียนบานทุงหนิโคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44368. นางเนาวรัตนแ จันทรแประเสริฐ โรงเรียนบานทุงหนิโคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44369. นางปรมพร สุวรรณรัมยแ โรงเรียนบานทุงหนิโคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44370. นายอัศนัย จันทรแประเสริฐ โรงเรียนบานทุงหนิโคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44371. นางนงคแลักษณแ กิ่งเงิน โรงเรียนบานไทรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44372. นางอุดมรัตนแ ศิริวิ โรงเรียนบานไทรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44373. นางรําพงึ รมสีมวง โรงเรียนบานนา (สามัคคีวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44374. นางวนัเพญ็ รัตนะ โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44375. นางสาวจารุวรรณณี เหลาดี โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44376. นางอัมพวรรณ เอื้อเฟื็อ โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44377. นายวริทธิน์ันทแ คันธารราษฎรแ โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44378. นางขวญัชญา น้ําทรัพยแ โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44379. นางนุชทริา สุรสูรยแ โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44380. นางแววดาว จันทรา โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44381. นางสาวสุรัสวดี สุพรรณการ โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44382. นายกุลณนันทแ รอดคง โรงเรียนบานน้ําซับเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44383. นางมณฑา มณีสิงหแ โรงเรียนบานเนินผาสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑
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44384. นางสุพศิ ปใงอักษร โรงเรียนบานเนินผาสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44385. นางบษุรา ตูจินดา โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44386. นางอุไรวรรณ วงษแแกว โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44387. นางสาวชเอม เพยีรมนูพพิฒันแ โรงเรียนบานปาุระกํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44388. นายกอบโชค ศิริรันดรแ โรงเรียนบานโปงุดาวเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44389. นางสุมาลัย โหศิริ โรงเรียนบานพรสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44390. นางอรุณ บญุอยู โรงเรียนบานพรหมนิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44391. นายวนัชัย แกวกลา โรงเรียนบานพรหมนิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44392. นางเกษร โพธิศ์รี โรงเรียนบานพระเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44393. นางชลดา แตงชัยภมูิ โรงเรียนบานพระเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44394. นางชุลี มาลีรส โรงเรียนบานพระเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44395. นางบญุเพช็ร สุนทรโชติ โรงเรียนบานพระเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44396. นายนิวฒันแ แตงชัยภมูิ โรงเรียนบานพระเพลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44397. นางดารินทรแ โคษา โรงเรียนบานไพรจิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44398. นางสาววนิดา ศรีดาจักรแ โรงเรียนบานภเูงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44399. นางประกันเล็ก โพธชิัย โรงเรียนบานมหาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44400. นางเพญ็สุข เรืองนาม โรงเรียนบานมหาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44401. นางสายฝน แกวมาต โรงเรียนบานมหาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44402. นางสาวนันทพร สังขวร โรงเรียนบานมหาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44403. นางสุกัญญา ยอดยิ่ง โรงเรียนบานมหาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44404. นายรักพงษแ วงษแธานี โรงเรียนบานมหาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44405. นางกฤษณา ดํารงธรรม โรงเรียนบานไรสามศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44406. นางวนัฤดี ปยุะติ โรงเรียนบานไรสามศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44407. นางจุฑารัตนแ นิลละมัง โรงเรียนบานวงัจั่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44408. นางเพลินพศิ ติระวฒันแ โรงเรียนบานวงัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44409. นางทณัฑิกา เกิดไธสง โรงเรียนบานวงับรูพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44410. นางสมใจ แกวลือชัย โรงเรียนบานวงับรูพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44411. นางสาวนงคราญ มูสิกพรรณ โรงเรียนบานวงับรูพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44412. นางสาววฒันา สืบสาย โรงเรียนบานวงับรูพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44413. นางนาตยา ภคูรองตา โรงเรียนบานวงัไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44414. นางสมทรง เกตกะโกมล โรงเรียนบานวงัรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44415. นายจํานงคแ ศรีสงวน โรงเรียนบานวงัวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44416. นายนิรันดรแ พงสวสัด์ิ โรงเรียนบานวงัวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44417. นางยุภาวดี คํานุ โรงเรียนบานวงัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44418. นางสาวนิสา หาญกลา โรงเรียนบานวงัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44419. นางอรพนิ ลีศรี โรงเรียนบานวงัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44420. นายสุริยนตแ เคนรัง โรงเรียนบานวงัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑
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44421. นางสาวชุตินันทแ พั่วนะคุณมี โรงเรียนบานวงัใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44422. นางนันทแนภสั พรหมคช โรงเรียนบานศาลาลําดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44423. นางวนัเพญ็ มุงจงรักษแ โรงเรียนบานศาลาลําดวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44424. นางสาวสิริมา แพนลา โรงเรียนบานส่ีแยก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44425. นางสาวธนัญญา ขยันแท โรงเรียนบานหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44426. นางกานตแจิรา ฆองหลวง โรงเรียนบานหนองขี้เหน็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44427. นายชัยณรงคแ นาถิม โรงเรียนบานหนองขี้เหน็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44428. นางทองพนู ศรีสุข โรงเรียนบานหนองเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44429. นางวนิดา ศรีสรวล โรงเรียนบานหนองเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44430. นางสาวณัฏฐากลุ เลิศเจริญ โรงเรียนบานหนองเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44431. นางสาวพเยาวแ ดวงทอง โรงเรียนบานหนองเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44432. นายสุชาติ เวยีงจันทรแ โรงเรียนบานหนองเตียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44433. นายมนตรี บญุสมนึก โรงเรียนบานหนองนกกระเรียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44434. นางดารารัตนแ อุกระโทก โรงเรียนบานหนองผักหนาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44435. นางจุรีลักษณแ ตะถา โรงเรียนบานหนองสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44436. นางพมิพแพชิชา เชื้อประทมุ โรงเรียนบานหนองสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44437. นายประทปี ลอยเมฆ โรงเรียนบานหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44438. นางสาวศิริเพญ็ สุขมั่นศักด์ิ โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44439. นางนงสันตแ บาลลา โรงเรียนบานเหลากกโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44440. นางกชพรรณ นันทวิรุิฬหแ โรงเรียนบานใหมถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44441. นายสมเดช จันทรศิริ โรงเรียนบานใหมถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44442. นายประสิทธิ์ พรมสร โรงเรียนบานใหมไทรทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44443. นางมาลี พรรครัตนแ โรงเรียนวดัเกศแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44444. นางจรัสศรี ศุภพมิล โรงเรียนวดัคลองตาสูตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44445. นางเพญ็นภา แนวน้ําพอง โรงเรียนวดัคลองตาสูตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44446. นางสาวศรีรัตนแ มีมุงกิจ โรงเรียนวดัคลองตาสูตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44447. นางสาวสมศรี ฤกษแจันทรแ โรงเรียนวดัคลองตาสูตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44448. นางสาวราตรี กุลบญุ โรงเรียนวดัคลองตาสูตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44449. นายเจียม ศุภพมิล โรงเรียนวดัคลองตาสูตรสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44450. นางกาญจนา แสงเพช็ร โรงเรียนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44451. นายสําเริง พึ่งจะฉาย โรงเรียนสามัคคีราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44452. นางสาวสุธาวรินทรแ บญุเกิด โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44453. นางวริะเวก สุขสุคนธแ โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44454. นางณัฐกาญจนแ เหลาทองสาร โรงเรียนองคแการอุตสาหกรรมปาุไม ๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44455. นางถวลิ ศรีนาเมือง โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44456. นางวมิลรัตนแ คังคายะ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44457. นางสมปอง เตชะพรอมวฒิุ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑



1203

44458. นางสุดาวดี คมคาย โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44459. นางอุบล แสนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44460. นางกัญจนวรรณ กอบแกว โรงเรียนอนุบาลคลองหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44461. นายสุรพล แสงทอง โรงเรียนอนุบาลคลองหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44462. นางวลัิย สมสารแ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44463. นางสุกัญญา หรัิญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลบานจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44464. นางวาสนา ต้ังใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44465. นางสาวพรสุข ตรียะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44466. นางจันทมิา ชอบบนัเทงิ โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44467. นางเบญจเทวญั ศรีศุภวฒิุ โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44468. นางประนอม ถาวรสิน โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44469. นางปยิะนุช พานแกว โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44470. นางสาวสุกัญญา เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44471. นางสุกัญญา นาคสมบรูณแ โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44472. นางอุดมพร สารีคํา โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44473. นางดารุณี กําจัดภยั โรงเรียนอนุบาลวงัน้ําเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44474. นางกาญจนา พงษแรักษแ โรงเรียนอนุบาลวงัสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44475. นางฉอเลาะ โคสาสุ โรงเรียนอนุบาลวงัสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44476. นางดวงใจ แจมเพง็ โรงเรียนอนุบาลวงัสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44477. นางดุสนี เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลวงัสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44478. นางละออ คงกระพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลวงัสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44479. นางสันทยา พลูสําราญ โรงเรียนอนุบาลวงัสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44480. นางสุพนิดา แดงภกัดี โรงเรียนอนุบาลวงัสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44481. นายธนกร เทยีงคํา โรงเรียนอนุบาลวงัสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44482. นางซอนกล่ิน ฉิมคง โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44483. นางนวลจันทรแ เกตุแยม โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44484. นางยุพา จักรคํา โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44485. นางรสสุคนธแ เกตุเล็ก โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44486. นางระเบยีบ ศรีปรางคแทอง โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44487. นางวนิดา นิตยมงคล โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44488. นางวชิุดา พลเวยีง โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44489. นางสายสุนียแ ปลิกศิริ โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44490. นางสาวมณฑกานตแ สุนันทแ โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44491. นางสุวมิล วมิานนทแ โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44492. นางอนินทติา เวชศิลปคอง โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44493. นางอรพร ภมูิลี โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44494. นางอัจฉรา เลิศเจริญ โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑
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44495. นางอุบลรัตนแ พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44496. นางอานุชิต แกวกา โรงเรียนอนุบาลวดัสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44497. นางศรีสมร อรามศรี วทิยาลัยเทคโนโลยีสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44498. นายชูศักด์ิ มะลิเครือ วทิยาลัยเทคโนโลยีสระแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44499. นางชื่นจิตรแ เกิดแจง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44500. นางสาวปราณี คงพกิุล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44501. วาที่รอยโทวีรศักด์ิ มลิจาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๑

44502. นางศศิธารา จันทรแแกม โรงเรียนกองทพับกอุทศิบานใหมไทยถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44503. นายทรงวฒิุ ปิๆนแกว โรงเรียนกองทพับกอุทศิบานใหมไทยถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44504. นายปรัชญา เพช็รโกมล โรงเรียนกองทพับกอุทศิบานใหมไทยถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44505. นางเบญญาภา เพิ่มพลู โรงเรียนคลองยางนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44506. นางสาวณัฐกาญจนแ อินทรแประเสริฐ โรงเรียนคลองยางนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44507. นางกมลา รักษาศิลป โรงเรียนชองกุมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44508. นางลักษณา ปล่ังสมบติั โรงเรียนชองกุมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44509. นางอุไรวรรณ ศิริเจริญ โรงเรียนชองกุมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44510. นายพงษแศักด์ิ ศิริเจริญ โรงเรียนชองกุมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44511. นางเข็มทราย สรเลขกิตติ โรงเรียนชุมชนบานแซรแออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44512. นางดุมพษิ แสงหมื่น โรงเรียนชุมชนบานแซรแออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44513. นางรุงทวิา ณรงคแเพชร โรงเรียนชุมชนบานแซรแออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44514. นายวฒันศักด์ิ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนบานแซรแออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44515. นางธารทพิยแ พนิแพทยแ โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44516. นางพรประภา นาดี โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44517. นางอารีวรรณ ศิลปศร โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44518. นายนริณ พรมทพิยแ โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44519. นางพเยาวแ ชุมเพง็พนัธุแ โรงเรียนทบัทมิสยาม ๐๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44520. นางวลีรัตนแ ถิระสัตยแ โรงเรียนบานกะสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44521. นางวาสนา บญุมาเครือ โรงเรียนบานกุดแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44522. นายสุชาติ พนิแพทยแ โรงเรียนบานกุดแต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44523. นางจริยา เปีๆยมวลัิย โรงเรียนบานกุดเวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44524. นางนวราลัย หาดเจียง โรงเรียนบานกุดเวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44525. นางพรทพิยแ กุลศิริ โรงเรียนบานกุดเวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44526. นางวลัยพร เรือง โรงเรียนบานกุดเวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44527. นางศรีวรรณา คุมทอง โรงเรียนบานกุดหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44528. นายธนกร มะอาจเลิศ โรงเรียนบานกุดหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44529. นางบหุลัน องคแสุนทร โรงเรียนบานแกวเพชรพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44530. นางอินทริา คิดเหน็ โรงเรียนบานแกวเพชรพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44531. นางชาดา กุมเดช โรงเรียนบานเขาพรมสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒
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44532. นางนิภา กล่ันเรืองแสง โรงเรียนบานเขาพรมสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44533. นางมาลินี ปาปใกเข โรงเรียนบานเขาพรมสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44534. นางโสภณิ พลูบตุร โรงเรียนบานเขาพรมสุวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44535. นางนัยนา เนียรศิริ โรงเรียนบานคลองหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44536. นางกัญญาณี แสนโสภา โรงเรียนบานโคกทหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44537. นางสุโรจนา แสนนอก โรงเรียนบานโคกทหาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44538. นางพมิประพา พาสวาง โรงเรียนบานโคกไพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44539. นายสุวทิยแ สุขหมั่น โรงเรียนบานโคกไพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44540. นายบญัชา ประเสริฐสุข โรงเรียนบานโคกไพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44541. นางสุมิตรา ออกเอก โรงเรียนบานโคกสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44542. นางธนาพนัธุแ ศรีอุบล โรงเรียนบานโคกสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44543. นายกุระ โกษโีรจนแ โรงเรียนบานเจริญสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44544. นางวาสนา ชาวน้ําออม โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44545. นายพชิิตพงษแ ธรรมเจริญพงศแ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44546. นายเชิดชัย แกวกนก โรงเรียนบานตะโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44547. นางพกิุล มั่งมีผล โรงเรียนบานตุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44548. นายชัยณรงคแ มวงประเสริฐ โรงเรียนบานตุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44549. นางกฤติยาณี เฉวยีงวงคแ โรงเรียนบานทดเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44550. นายไพโรจนแ สิทธริส โรงเรียนบานทดเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44551. นางกาลกนก โพธิง์าม โรงเรียนบานทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44552. นางสุเวยีง ไชยปใญหา โรงเรียนบานทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44553. นางอุมาภรณแ พยุยงคแ โรงเรียนบานทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44554. นายศุภกิจ ออนทมิ โรงเรียนบานทาเกวยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44555. นางนิตญา สุขแสวง โรงเรียนบานทาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44556. นางนพมาศ บญุตา โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44557. นางวไิลพร ศรีทอง โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44558. นายสมพงษแ รักษาศิลป โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44559. นางพมิพแมาดา ทรงสุข โรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44560. นางรัชนีวรรณ จรรยาดี โรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44561. นางวชิุดา ประวติัพงษแ โรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44562. นางพรศรี กันสําอาง โรงเรียนบานนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44563. นางยุพนิ วลัิย โรงเรียนบานเนินผาสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44564. นางวนัเพญ็ แมนปนื โรงเรียนบานเนินผาสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44565. นางสาวนฤมล คูหาแกว โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44566. นายกฤษณะ โพธิร์มเย็น โรงเรียนบานเนินสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44567. นางสาววจิิตรา พานิชยแ โรงเรียนบานโนนผาสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44568. นายไพบลูยแ เงินทอง โรงเรียนบานโนนหมากมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒
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44569. นายวชัรพงษแ โฮมแพน โรงเรียนบานโนนหมากมุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44570. นางดุลภากร เจียมตน โรงเรียนบานบกุะสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44571. นางสมบติั เพชรลับ โรงเรียนบานบกุะสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44572. นางประนอม สีหะวงษแ โรงเรียนบานบกุะสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44573. นายปใญญา ดีจรัส โรงเรียนบานรัตนะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44574. นายโสธร ดีจรัส โรงเรียนบานรัตนะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44575. นางวลิาวณัยแ พนูบํานาญ โรงเรียนบานละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44576. นายนริศ พนูบํานาญ โรงเรียนบานละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44577. นางปใจฉา หวลประไพ โรงเรียนบานแสแง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44578. นางเรณู มิ่งวมิาร โรงเรียนบานแสแง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44579. นายบํารุง ถาวรสาลี โรงเรียนบานหนองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44580. นางพนิดา พุมไม โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44581. นางเสาวนียแ วรนาม โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44582. นายวทญัโู พรหมเมตตา โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44583. นางกนกวรรณ แกวอนันตแ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44584. นางวราภรณแ สังเว โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44585. นางสุรัตนแ ระบกเวยี โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44586. นางมาลา หาญบนัจิตร โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44587. นางรําพงึ ธรรมเจริญพงศแ โรงเรียนบานหนองผักบุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44588. นางณัตตยา ทองขอน โรงเรียนบานหนองผักแวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44589. นายสุนทร ทองสุข โรงเรียนบานหนองมั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44590. นางวารุนียแ ถายะเดช โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44591. นางปรางทพิยแ บตุรหนัน โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44592. นางวรียา ยอดอาษา โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44593. นายธนวฒันแ วงษแเส็ง โรงเรียนบานหนองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44594. นางชนิดา ภกัดีกุล โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44595. นางจิตรา อุดมเวช โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44596. นางสาวปิๆนฤทยั สายทอง โรงเรียนบานหนองหลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44597. นางวรัษฎา สินเนียม โรงเรียนบานหนองแอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44598. นางสาวสมสนิท ออนศรีนอย โรงเรียนบานหนองแอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44599. นางสาวนรารักษแ ประดุจพรม โรงเรียนบานหนองแอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44600. นางกัญจนแสิรา คําพล โรงเรียนบานหวยชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44601. นางสาวประไพ มานพ โรงเรียนบานหวยชัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44602. นางดอกไม หนัทยุง โรงเรียนบานหนัทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44603. นางดอกออ พมิพสิาร โรงเรียนบานหนัทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44604. นางสาวสุคนธา โนรีรัตนแ โรงเรียนบานหนัทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44605. นายศิริวฒันแ วรนาม โรงเรียนบานหนัทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒
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44606. นางนวรัตนแ ฉิมมาแกว โรงเรียนบานเหลาออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44607. นางอรทยั นาสวรรคแ โรงเรียนบานเหลาออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44608. นางจิราวฒันแ คุณเวยีน โรงเรียนบานเหลาออย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44609. นางสาวสายทอง สมเชื้อ โรงเรียนบานใหมทหารบกพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44610. นายภาณุวฒันแ จิตพร้ิง โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44611. นางนวลจันทรแ เตียวเจริญ โรงเรียนบานใหมศรีจําปาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44612. นางธารทพิยแ สมศักด์ิ โรงเรียนบกีริม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44613. นางสมฤดี พุมมรินทรแ โรงเรียนบกีริม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44614. นางสาวรัชนี โวแวน โรงเรียนบกีริม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44615. นายวรกาญจนแ มูลลี โรงเรียนบกีริม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44616. นางศรีวรรณา พลเสน โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44617. นางอาณดา พรหมอินทรแ โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44618. นางกันนาจ จันทรแประเสริฐ โรงเรียนวดัหนองติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44619. นางจุรีรัตนแ เพช็รโกมล โรงเรียนวดัหนองติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44620. นางสาวอัญชลี อันทพษิ โรงเรียนวดัหนองติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44621. นางสาวลัดดาพรรณ จันทรแปรีดา โรงเรียนวดัหนองติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44622. นายสุรินทรแ ทองเกล้ียง โรงเรียนวดัหนองติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44623. นางธญัลักษณแ ดอนผา โรงเรียนวดัหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44624. นายพพิฒันแ กลาผจญ โรงเรียนวดัหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44625. นางเรืองไร คงพนัทระ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44626. นางสาวณัฐปภสัรแ รวมอานุวฒันแ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44627. นายผเด็ด สุขตระกูล โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44628. นางพมิพวรรณ สวางผล โรงเรียนสระปทมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44629. นางรานี รุนสีงาม โรงเรียนสระปทมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44630. นางสุรางคแ โพธิไ์พโรจนแ โรงเรียนอนุบรรพต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44631. นางธนัชชา ตาชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44632. นางเพญ็นภา จันทเขต โรงเรียนอนุบาลตาพระยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44633. นางสาวสาริศา หนูขาว โรงเรียนอนุบาลตาพระยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44634. นางสาวอัญชลี ฉวศัีกด์ิ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44635. นางจันทรา รุงฟาู โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44636. นางปราณี บวัสูง โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44637. นางวรินทร แวนวน โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44638. นางวารี นิยมธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44639. นางศรีรัตนแ ผลสมบรูณแ โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44640. นางสาวกานตแชนก ปิๆนพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44641. นางสาววาสนา พยุยงคแ โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44642. นางสาวสไบทิพยแ ปลุาโมค โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒
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44643. นางสาวสรวงกนก ชุนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44644. นายบญุเลิศ อุกําแพง โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44645. นางปราณี บรรณสาร โรงเรียนอนุบาลศรีวฒันาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44646. นางชยาภรณแ พมิพสิาร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44647. นางวรนุช ลุนภริมยแ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44648. นางวรรณะ ปริญญาวฒันะ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44649. นางอุทยัวรรณแ ภติูโส โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทยั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44650. นางปานทพิยแ ปใกษนิศิริ โรงเรียนอพป.คลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44651. นางวาสนา วงศแใหญ โรงเรียนอพป.คลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44652. นางอภญิญา อิ่มเสมอ โรงเรียนอพป.คลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44653. นางเอมอร ดวงจันทรแโชติ โรงเรียนอพป.คลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44654. นางสาววาสนา สีลุน โรงเรียนอพป.คลองน้ําใส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44655. นางสราวดี เพง็ศรีโคตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44656. นางสาวพรสุภา แจมศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44657. นายเกรียงศักด์ิ เพง็ศรีโคตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44658. นายชยาธศิ กัญหา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต ๒

44659. นางกนกวรรณ กาวโิล โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแ อดิศรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44660. นางกฤษณา องคแยา โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแ อดิศรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44661. นางภาวดี ชางศร โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแ อดิศรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44662. นางสุรภา ภมีะโยธนิ โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภแ อดิศรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44663. นางบญุชู มาสาย โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44664. นางสาวนิภาพร อินเนียม โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44665. นางสาวสมพศิ ยิ่งอินทรแ โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44666. นายเจษฎา สุนาวี โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44667. นางนฤมล หงษแจอย โรงเรียนชุมชนบานกลับ(สราญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44668. นางสายันตแ หมื่นเดช โรงเรียนชุมชนบานกลับ(สราญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44669. นางสาวสมพศิ นอยอาง โรงเรียนชุมชนบานกลับ(สราญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44670. นางบําเพญ็ อํามรพรต โรงเรียนชุมชนวดัหนองโนใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44671. นางบญุเรือง คัมภริานนทแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองโนใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44672. นางสาวเพญ็แสง มูลมณี โรงเรียนชุมชนวดัหนองโนใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44673. นางจรรยา ทนงสุทธิ์ โรงเรียนทายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44674. นางพชัรินทรแ รัตนวโิรจนแ โรงเรียนทายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44675. นางวรสกมล กีรติโรจนแวาณิชยแ โรงเรียนทายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44676. นางวไิลวรรณ กลอมทอง โรงเรียนทายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44677. นางศรีสุข ฉมังลาภ โรงเรียนทายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44678. นางสาวกานตแนารี เซียวพานิช โรงเรียนทายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44679. นางสาวนุชจิรา ขุมทรัพยแ โรงเรียนทายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑
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44680. นางสาวปราณี หตัถกิจ โรงเรียนทายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44681. นายสุพจนแ มั่งค่ัง โรงเรียนทายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44682. นางวชัรินทรแ ศรีทอง โรงเรียนนิคมสงเคราะหแ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44683. นางเสาวภา ละมายแข โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวดัสระบุรี (พิบูลสงเคราะหแ ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44684. ประภาส ทพิยสุข โรงเรียนบานเขาพลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44685. นางพสิมัย ฐิติกุล โรงเรียนบานเขารวก(รวมมิตรพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44686. นางศิริลักษณแ ดงหลง โรงเรียนบานเขารวก(รวมมิตรพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44687. นายบญุลือ ฐิติกุล โรงเรียนบานเขารวก(รวมมิตรพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44688. นายชาญณรงคแ แสงนวล โรงเรียนบานเขารวก(รวมมิตรพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44689. นางสมบติั พฒุคํา โรงเรียนบานครัว(ซีเมนตแไทยสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44690. นางอํานวย ยุกิจภติู โรงเรียนบานครัว(ซีเมนตแไทยสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44691. นายเฉลิมชัย ตระการรัตนแ โรงเรียนบานครัว(ซีเมนตแไทยสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44692. นางขวญัแกว บญุจันทรแ โรงเรียนบานธารทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44693. นางวณีา พรรคเจริญ โรงเรียนบานธารทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44694. นางสาวพรรณทิพยแ ปานเพช็รแ โรงเรียนบานธารทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44695. นายเผด็จ ผองศิริ โรงเรียนบานธารทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44696. นายรังสรรคแ วงษแแหยม โรงเรียนบานธารทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44697. นายองอาจ ศรีทองอินทรแ โรงเรียนบานธารทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44698. นายพลูเกษม ราชบรรเทา โรงเรียนบานธารทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44699. นางกนกพรรณ รัตนอนันตแ โรงเรียนบานปากขาวสาร(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44700. นางธณิกานตแ นุชเจริญ โรงเรียนบานปากขาวสาร(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44701. นางสมจิตร มีศิล โรงเรียนบานปากขาวสาร(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44702. นางสระจิตรแ สิทธพิรมมา โรงเรียนบานปากขาวสาร(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44703. นางสาวขนิษฐา ส่ีอั่ง โรงเรียนบานปากขาวสาร(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44704. นางสุธรรมมา โตหนองหวา โรงเรียนบานปากขาวสาร(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44705. นางสุธาสินี เหลืองอราม โรงเรียนบานปากขาวสาร(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44706. นางสาวคณาพร เหมะธร โรงเรียนบานปาุไมพระฉาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44707. นายวจิิตร โฮกุล โรงเรียนบานปาุไมพระฉาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44708. นางรุงนภา จําปานาค โรงเรียนบานพซุาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44709. นางวรันธร ดีชาติ โรงเรียนบานพซุาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44710. นางสุมาลี คําพพิจนแ โรงเรียนบานพซุาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44711. นางสุดาวรี พึ่งทมิ โรงเรียนบานมวงฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44712. นางประภาพร สุดแสวง โรงเรียนบานสระลําใย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44713. นายพสิิทธิ์ จิตตแผูก โรงเรียนบานสันประดู(คําประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44714. นางอุไรวรรณ ไผทรัตนแ โรงเรียนบานหนองกะเบา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44715. นางดารา เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบานหนองบวั(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44716. นางสมใจ หนิเกิด โรงเรียนบานหนองบวั(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑
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44717. นางสาวถนอมศรี ขําประเสริฐ โรงเรียนบานหนองบวั(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44718. นางสาวสิบเอกเสนหแ พวงเพยีร โรงเรียนบานหนองบวั(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44719. นางนิรชรา สมเพยีร โรงเรียนบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44720. นางรัชนี เยาวแไวยแ โรงเรียนบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44721. นางลักษณาพร อินสุข โรงเรียนบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44722. นางสิริวรรณเฉลิม ดาสุข โรงเรียนบํารุงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44723. นางดวงดาว ศุภรัตนแ โรงเรียนประชาสงเคราะหแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44724. นางสาววรรณเพ็ญ นอยอาง โรงเรียนประชาสงเคราะหแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44725. นางสุพรรณวดี วรรณสวสัด์ิกุล โรงเรียนประชาสงเคราะหแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44726. นางสาวรุงทพิยแ ผดุงโภชนแ โรงเรียนแพะโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44727. นางมยุรี สรางไร โรงเรียนวดัไกเสา(พนัธุแพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44728. นางเพญ็สิริ สุไวศยวรรณ โรงเรียนวดัเขาจําปา(เทยีนราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44729. นางสายใจ เศวตจามร โรงเรียนวดัเขาจําปา(เทยีนราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44730. นางสุนันทา ยุนสมาน โรงเรียนวดัเขาจําปา(เทยีนราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44731. นางจันทมิา ไตรทอง โรงเรียนวดัเขาวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44732. นางทศันียแ มิทนิ โรงเรียนวดัเขาวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44733. นายบญัชา กลอมทอง โรงเรียนวดัเขาวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44734. นายเสนหแ สมบญุ โรงเรียนวดัโคกโพธิ์(โอภาสราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44735. นายสุชาติ นอยดี โรงเรียนวดัโคกหนามแทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44736. นางอัจฉริยา โกจินอก โรงเรียนวดัโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44737. นางกาญจนา เบกิบาน โรงเรียนวดัจันทบรีุ(พมิพแประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44738. นางพรทพิยแ สภาพสวสัด์ิ โรงเรียนวดัจันทบรีุ(พมิพแประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44739. นายวฒันา ชิตไพโรจนแ โรงเรียนวดัจันทบรีุ(พมิพแประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44740. นายประสพศิลป ตันติโภคา โรงเรียนวดัจันทบรีุ(พมิพแประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44741. นางสาวสายรุง จําปารัตนแ โรงเรียนวดัเจาฟาู(ยอดวทิยานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44742. นางสมบติั ใบเนียม โรงเรียนวดัชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44743. นางสาวพยุง นิลสนิท โรงเรียนวดัตนตาล(ประชาสฤษฎิ)์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44744. นางสาววัฒนาพร แยมสุวรรณ โรงเรียนวดัตรีบญุญาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44745. นางสาวอุทยั กรอบทอง โรงเรียนวดัตรีบญุญาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44746. นางอนัญญา ทองพุม โรงเรียนวดัตรีบญุญาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44747. นางวไิลพร ไลเสน โรงเรียนวดัตะเฆ(มวงงามนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44748. นางทติมา เกิดผล โรงเรียนวดัตะเฆ(มวงงามนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44749. นางสาวหทยัพร ทั่งทอง โรงเรียนวดัทุงสาริกา(ท-ีสาโรจนแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44750. นางสุมาลี ทบัศิลา โรงเรียนวดัทุงสาริกา(ท-ีสาโรจนแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44751. นางณัฐติกานทแ ฟใกเนียม โรงเรียนวดันายาว(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๔๑๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44752. นางรุงทวิา สุมาลี โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อปุถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44753. นางสาวจีราภา รุงเรืองรัตนแชัย โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อปุถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑
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44754. นางสุวรรณา ปราศมณฑิล โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อปุถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44755. นายพงษแศิริ แกวขอนแกน โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อปุถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44756. นายมานพ พลูธนะ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อปุถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44757. นางจันทรแเพญ็ โพธิ โรงเรียนวดับอพระอินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44758. นางสาววรรณภา เงินพุม โรงเรียนวดับอพระอินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44759. นายสุชาติ เตหล่ิม โรงเรียนวดับอพระอินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44760. นางเกสร สารีรอด โรงเรียนวดับานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44761. นางสาวอารีรักษแ ศิริพาณิชยแ โรงเรียนวดับานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44762. นายสมเดช มุสิกชาติ โรงเรียนวดับานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44763. นางจันทรแเพญ็ เชิงบนัลือศักด์ิ โรงเรียนวดับําเพญ็พรต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44764. นางจารุวรรณ เพชรทองชวย โรงเรียนวดัปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44765. นางวาสนา เพิ่มความสุข โรงเรียนวดัพระพทุธฉาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44766. นางสาวนันทศิา เกื้อกูล โรงเรียนวดัพระพทุธฉาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44767. นางสาวสุนีรัตนแ เอี่ยมประไพ โรงเรียนวดัพระพทุธฉาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44768. นางสุรียแพร ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวดัพระยาทด(สุชลิตวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44769. นางสาววจิิตรา พรสิงชัย โรงเรียนวดัพแุค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44770. นางกรรณิการแ ชัยชาญธรรม โรงเรียนวดัโพธิ์(นาควทิยานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44771. นายสมพงษแ ปรุาถาเน โรงเรียนวดัโพธิ์(นาควทิยานุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44772. นางสุพตัรา จันทรแนาค โรงเรียนวดัมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44773. นายประมวล ปกีรณัม โรงเรียนวดัมหาโลก(มหาโลกวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44774. นางพชัรา โตโสภณ โรงเรียนวดัมะขามเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44775. นางวนัเพญ็ เฟืๆองฟุูง โรงเรียนวดัมะขามเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44776. นางสาวสายใจ โตโสภณ โรงเรียนวดัมะขามเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44777. นางสาวนพรัตนแ ธรรมวมิล โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44778. นางสาวนวลศรี ออนแกว โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44779. นางชูจิตร ปใ็นจันทรแ โรงเรียนวดัลาดเขาปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44780. นางลักษฎาปกรณแ คงพนิิจ โรงเรียนวดัสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44781. นายวรีพงษแ ไชยหงษแ โรงเรียนวดัสมุหประดิษฐแ(วนัครู ๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44782. นางอําไพ คําพมิูล โรงเรียนวดัสมุหประดิษฐแ(วนัครู๒๕๐๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44783. นางพยอม จินานุรักษแ โรงเรียนวดัสรางโศก(อบศรีประชาอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44784. นางปทมุรัตนแ แสงแกว โรงเรียนวดัสาธปุระชารังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44785. นางสายทอง ยุติธรรม โรงเรียนวดัสาธปุระชารังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44786. นางสาวคํานึง วงษแสละ โรงเรียนวดัสาธปุระชารังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44787. นางสินัญญา แกวมาลา โรงเรียนวดัสาธปุระชารังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44788. นางอมรรัตนแ เชียงดี โรงเรียนวดัสาธปุระชารังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44789. วาที ่รอยเอกภัทรเดช พนัแสน โรงเรียนวดัสาธปุระชารังสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44790. นางสาวดุสิดา บญุกุศล โรงเรียนวดัสุนทรเทพมุนี มิตรภาพที่ ๑๘๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑
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44791. นางจันทรแเพญ็ ศิริ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44792. นางวภิาภรณแ บญุเจริญกุล โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44793. นางศศิพจมาน ทพิโรจนแ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44794. นางสาวศิริรัตนแ แจงมรคา โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44795. นางสาวสุภาภรณแ ภูดี โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44796. นายอํานาจ ศิริ โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44797. นางสาวสมรัก ภตัูนวงศแ โรงเรียนวดัหนองกบ(ไทยกลาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44798. นางวรรณา กวยสอาด โรงเรียนวดัหนองกะธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44799. นางพรทพิยแ สุนทรประสิทธิ์ โรงเรียนวดัหนองคณฑี(พลานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44800. นางสาวบงัอร ทพิยสุข โรงเรียนวดัหนองคณฑี(พลานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44801. นางสุมนา หุนนาครินทรแ โรงเรียนวดัหนองคณฑี(พลานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44802. นายธานิน ทองสุขงาม โรงเรียนวดัหนองคณฑี(พลานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44803. นายพายัพ ขุมโมกขแ โรงเรียนวดัหนองคณฑี(พลานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44804. นางศรีนวล โมทวิงศแ โรงเรียนวดัหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44805. นางศศิวมิล แกวสถิตยแ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44806. นางนงนุช ปใญญาวฒันศิริ โรงเรียนวดัหนองสีดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44807. นางอัชราพร กุหลาบ โรงเรียนวดัหนองสีดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44808. นายสุพนั สวสัดิผล โรงเรียนวดัหนองสีดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44809. นางมนัสมนตแ งามสมชนมแ โรงเรียนวดัหนองหวัโพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44810. นางเยาวรัตนแ บญุไชย โรงเรียนวดัหนองหวัโพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44811. นางหนูแดง สีดารอด โรงเรียนวดัหนองหวัโพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44812. นายวฒิุไกร ทองบอ โรงเรียนวดัหนองหวัโพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44813. นางกฤษณาภรณแ เกษตรไพศาล โรงเรียนวัดหวยบง(บริษทัขาวไทยจํากดัสงเคราะหแ๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44814. นางชญาภา พทุธา โรงเรียนวัดหวยบง(บริษทัขาวไทยจํากดัสงเคราะหแ๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44815. นางสาววรีพร เจริญประดับศิลป โรงเรียนวัดหวยบง(บริษทัขาวไทยจํากดัสงเคราะหแ๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44816. นางจงรักษแ สังขทปี โรงเรียนวดัหวยล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44817. นางทพิวลัยแ สมบติัวงคแ โรงเรียนวดัหวยล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44818. นางวฒันา จิตรโชติ โรงเรียนวดัหวยล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44819. นายวรีะชัย จิตรโชติ โรงเรียนวดัหวยล่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44820. นางแสงสุนี โสดานิล โรงเรียนวดัหวยหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44821. นางนิตยา นวลสวรรคแ โรงเรียนวดัหวัถนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44822. นางกุลยารัตนแ พมิสุวรรณแ โรงเรียนวดัใหมสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44823. นางณัฐากร ศรีคํา โรงเรียนวดัใหมสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44824. นางทพิยแนลิน เชาวแรัตนภาส โรงเรียนวดัใหมสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44825. นายชัยปภสัรแ ชะเอมทอง โรงเรียนวดัใหมสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44826. นายทวชีัย อภชิิตนรานนทแ โรงเรียนสวางรัตนแพฉิายศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44827. นายธนะชาติ เชาวทตั โรงเรียนสวางรัตนแพฉิายศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑
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44828. นางคัชรินทร ตันสุวรรณรัตนแ โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44829. นางจรัสศรี แสงนวล โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44830. นางจริยา ควนัเทยีน โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44831. นางธญันันทแ กอนทอง โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44832. นางนภคั ทองสันตแ โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44833. นางบารนี ปานแกว โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44834. นางพรรษริน พลูแยม โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44835. นางพลูทรัพยแ ชะเอม โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44836. นางเพช็รัตนแ ยงคแสุรี โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44837. นางสาวทศวรรณ คําสงคแ โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44838. นางสาวสมสมร คุณาพนัธุแ โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44839. นางสุนทรี ศรีอราม โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44840. นางสุรียแพร คุณาพนัธุแ โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44841. นายกิติรัตนแ ยงคแสุรี โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44842. นายมาโนช แสงแกว โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44843. นายสมจิตตแ ทองสันตแ โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44844. นางเมทนิี พทิกัษแ โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44845. นายสมจิง เชิงบนัลือศักด์ิ โรงเรียนหนาพระลาน(พบิลูสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44846. นางปราณี ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒนแดวงราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44847. นางมาลี แสงชาลี โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒนแดวงราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44848. นายเจษฎา สายพมิพแ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒนแดวงราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44849. นายณรงคแ ศิลปาภรณแ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒนแดวงราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44850. นางชลธชิา เดชผดุง โรงเรียนอนุบาลบานหมอ(พฒันราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44851. นางเดไร สมานมาก โรงเรียนอนุบาลบานหมอ(พฒันราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44852. นางบญุเสริม ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลบานหมอ(พฒันราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44853. นางเบญจา มะกลํ่าทอง โรงเรียนอนุบาลบานหมอ(พฒันราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44854. นางสาวมาลี นรสิงหแ โรงเรียนอนุบาลบานหมอ(พฒันราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44855. นางสาววิลาสิณียแ สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44856. นายเทดิศักด์ิ นาถาดทอง โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44857. นางนงลักษณแ ความสุข โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44858. นางสาวนงนุช แสนสุข โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44859. นางสาวหนูเมือง พวงศรี โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44860. นางสาวอุดม เกตุสุวรรณแ โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44861. นางสิริรัตนแ รัชตากร โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44862. นางอนุธดิา บญุเพี้ยน โรงเรียนอนุบาลยุววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44863. นางสาวรัตนมณี สีดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44864. นางนันทพร ศรีกุลพล โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑
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44865. นางปใทมวลัยแ ใจลักษณแ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44866. นางพชัริดา เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44867. นางมณีวรรณ ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44868. นางมาลัย ดิษบรรจง โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44869. นางรัตนา ขําบญุ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44870. นางวนัทนา วงษแอุดม โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44871. นางสาวขนิษฐา ฉัตรแกว โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44872. นางสาวจุไรพรรณ วงษแอินทรแ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44873. นางสาวชณัฏมาส สมมานะ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44874. นางอนุวชินียแ พลูเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44875. นางกัญญาพณัณแ รอยแกว โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44876. นางทบัทมิ ฉายเหมือนวงศแ โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44877. นางนพพร ประวติัศรีชัย โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44878. นางบญัญัติ มีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44879. นางปราณิชพชัรแ เล่ียวปใญญา โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44880. นางพรทพิยแ แจมอัมพร โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44881. นางพมิพแพร สีหพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44882. นางมนัสมนตแ คชวารี โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44883. นางวลัภา แสงผา โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44884. นางวาสนา ลักษณะโภคิน โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44885. นางวนิิดา แหวทอง โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44886. นางวนีัส ภูบบุผา โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44887. นางศรีนวล บนุนาค โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44888. นางศศิธร คาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44889. นางศิริเพญ็ มิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44890. นางสาวนอย สวสัด์ิพาณิชยแกุล โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44891. นางสาวผกา วรีะสัย โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44892. นางสาวสิริชนมแ ปิๆนนอย โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44893. นางสุธรัีตนแ นิมิตรไชยาพงศแ โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44894. นางสุรียแ เชิงบนัลือศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44895. นางอังสนา กองตาพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44896. นายทรงวฒิุ ทองอยู โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44897. นายสาคร แกวพรม โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44898. นายอิทธพิล ลักษณะโภคิน โรงเรียนอนุบาลสระบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44899. นางจันทนี อําพรพงษแ โรงเรียนอนุบาลเสาไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44900. นางทองสุข มนทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44901. นางธารณี พรหมหนู โรงเรียนอนุบาลเสาไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑
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44902. นางพมิลพร สุธาวฒิุ โรงเรียนอนุบาลเสาไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44903. นางสาวจงจิต เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลเสาไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44904. นางสาวสมสมร จีรจิตตแ โรงเรียนอนุบาลเสาไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44905. นายสรพจนแ เกตุกอผล โรงเรียนอนุบาลเสาไห คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44906. นางสาวพรทพิยแ ชาลีรัตนแ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวฒุาจารยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44907. นางเสาวนียแ วงษแชุน โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวฒุาจารยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44908. นางกมลมาศ พึ่งนอย โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44909. นางประนอม ผาสุข โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44910. นางพชันี ทองสันตแ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44911. นางพชัราภรณแ มณีวงษแ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44912. นางสุดารัตนแ แกวโสนด โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44913. นายสุวทิยแ ออนดี โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44914. นายบญุชู แสงสุข โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44915. นายชูเกียรติ บญุรอด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44916. นางฉววีรรณ ร่ืนเริง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๑

44917. นางปราณี ธวชับณัฑิต โรงเรียนจิ่นเต฿อะแกงคอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44918. นางรชต มากูล โรงเรียนจิ่นเต฿อะแกงคอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44919. นางสายใจ คําโบสถแ โรงเรียนจิ่นเต฿อะแกงคอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44920. นางสุนียแพร วยันิพลี โรงเรียนจิ่นเต฿อะแกงคอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44921. นางวรางคณา บญุครอบ โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44922. นางสาวรุจิรัตนแ รุงหวัไผ โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44923. นางอภญิญา ชาญณรงคแ โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44924. นางอาภาศรี ทสุาวธุ โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44925. นายศักดา ถนอมศักด์ิ โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44926. นายสุรัตนแ ชาพรมมา โรงเรียนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44927. นางนงลักษณแ เสียงสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนวดัไทยงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44928. นางภาวณีิยแ นนทชัย โรงเรียนชุมชนวดัไทยงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44929. นางรัศมี ฆอนทอง โรงเรียนชุมชนวดัไทยงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44930. นางสมจิตร พานมะลิ โรงเรียนชุมชนวดัไทยงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44931. นางอัจฉราภรณแ แจมจันทรแ โรงเรียนชุมชนวดัไทยงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44932. นายประเวศ แจงประดิษฐ โรงเรียนชุมชนวดัไทยงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44933. นางวติชุดา ยาดี โรงเรียนชุมชนวดับํารุงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44934. นายนิยม นครวงษแ โรงเรียนชุมชนวดับํารุงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44935. นายมงคล รักษาทรัพยแ โรงเรียนชุมชนวดับํารุงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44936. นายอนันตแ สุทธโิป โรงเรียนชุมชนวดับํารุงธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44937. นางนิภา ภริมยแร่ืน โรงเรียนชุมชนวดัวหิารแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44938. นางอมรรัตนแ สรรพศรี โรงเรียนชุมชนวดัวหิารแดงฯ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒
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44939. นางศิริเกศ กองชาญ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๖๘ (วดัเหวลาด) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44940. นางประนอม ธนูศร โรงเรียนนิคมทบักวางสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44941. นายกฤษณแตฤณ เหลาอัจฉริยะพร โรงเรียนนิคมทบักวางสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44942. นางกาญจนา ทมุพงั โรงเรียนบานคลองมวงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44943. นางสมดวง อวยไชย โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44944. นางสมเพยีร ยอดสุรางคแ โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44945. นางสาคร อินธริาช โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44946. นางสาวบานชื่น บญุเดช โรงเรียนบานชอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44947. นางศรีสุคนธแ ดีชาติ โรงเรียนบานซับกระดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44948. นางรัตนาภรณแ เพิ่มยศ โรงเรียนบานซับดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44949. นางสาวจรรญา เซ๊ียะสกุล โรงเรียนบานซับนอยใตสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44950. นายวมิล เพช็รประยูร โรงเรียนบานซับนอยเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44951. นางประทมุ คําฟู โรงเรียนบานซับบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44952. นางศุภลักษณแ ศรีจินดา โรงเรียนบานซับบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44953. นางพรรณพร ศรีภมุมา โรงเรียนบานซับสนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44954. นางขนิษฐา เกาะกลาง โรงเรียนบานซับสนุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44955. นางสาวปรุงสิริญญแ ไวยา โรงเรียนบานทาพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44956. นายสกล เพิ่มยศ โรงเรียนบานทาพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44957. นางนพวรรณ อรรถจินดา โรงเรียนบานบางกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44958. นางรุงทพิยแ ชุมเปยี โรงเรียนบานบางกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44959. นายพพิฒันแ อรรถจินดา โรงเรียนบานบางกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44960. นายแดง สุทธโิสม โรงเรียนบานปาุลานหนิดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44961. นายประศาสนแ สุบนิ โรงเรียนบานปกึสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44962. นางสาวสายออ แซจิ๋ว โรงเรียนบานโปงุเกตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44963. นายปใญญา บรรทดัเที่ยง โรงเรียนบานผังสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44964. นางวราภรณแ วงษแพยับ โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44965. นางสาวรมยแธรีา เทพารส โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44966. นางสุภสัสรา แกวสุทธา โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44967. นายวชิิต ราญฎร โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44968. นายสมพร หวางกลอม โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44969. นางสมโภชนแ ไพบลูยแวฒันผล โรงเรียนบานราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44970. นายถาวร วฒิุเสน โรงเรียนบานราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44971. นายโอบออม บญุเลิศ โรงเรียนบานราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44972. นางอัญชลา แกวเหล็ก โรงเรียนบานราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44973. นางชยวี เถื่อนดี โรงเรียนบานลําพญากลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44974. นางมลิวลัยแ นานนทแ โรงเรียนบานลําพญากลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44975. นางศรัญญา จันใด โรงเรียนบานหนองจิก (บริษัทขาวไทยจาํกัดสงเคราะหแ๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒
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44976. นางไพเราะ พมิพแคูณ โรงเรียนบานหนองโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44977. นางสาวจิดาภา อิศวมงคล โรงเรียนบานหนองโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44978. นางลลิตา วลัิย โรงเรียนบานหนองผักบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44979. นางสาวศิริพร บตุรวงษแ โรงเรียนบานหนองผักบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44980. นายขวญัชัย มีชาลี โรงเรียนบานหนองผักบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44981. นายบญัชา กรมศิลป โรงเรียนบานหนองผักหนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44982. นายมงคล พราวศรี โรงเรียนบานหนองผักหนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44983. นางปภสัชญา กิจพงษแศรี โรงเรียนบานหนองมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44984. นางแสงอุทยั วงษแโสภา โรงเรียนบานหนองมะคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44985. นางสาวนทัธียากร ประดับศรี โรงเรียนบานหนองเอี่ยว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44986. นายไพโรจนแ เงินวเิศษ โรงเรียนบานหนิซอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44987. นายธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง โรงเรียนวดัเกาะเซิงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44988. นางยุพดี ตึกหนิ โรงเรียนวดัขอนชะโงก (เขียววมิลราษฎรแอุปถัมถแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44989. นางอําพร เอี่ยมแจง โรงเรียนวดัขอนชะโงก (เขียววมิลราษฎรแอุปถัมถแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44990. นายสมศักด์ิ คงสมนวน โรงเรียนวดัขอนชะโงก (เขียววมิลราษฎรแอุปถัมถแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44991. นางประจวบ โพธิก์รวม โรงเรียนวดัเขาแกวมุขดาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44992. นางสาวนงนุช ชัยศรี โรงเรียนวดัเขาแกวมุขดาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44993. นางสุมาลี รัชวตัรแ โรงเรียนวดัเขานอยจอมสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44994. นายสมชัย ล่ิวศิริวงษแเจริญ โรงเรียนวดัคลองหา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44995. นางเฉลา บญุมี โรงเรียนวดัโคกกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44996. นายสุวทิยแ ทวสุีข โรงเรียนวดัโคกกระตาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44997. นางสมพร เที่ยงธรรม โรงเรียนวดัโคกกรุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44998. นางอุไร ศรีสังวาลยแ โรงเรียนวดัโคกกรุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

44999. นางจุไรรัตนแ แสงทอง โรงเรียนวดัเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45000. นายสมบติั บญุมี โรงเรียนวดัเจริญธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45001. นายทองพนู ศรีพรมมาตรแ โรงเรียนวดัชําผักแพว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45002. นายสนุน เกิดชัย โรงเรียนวดัชําผักแพว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45003. นางลักษณา สุขสถาน โรงเรียนวดัตาลเด่ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45004. นางอนงคแ มีชนะ โรงเรียนวดัตาลเด่ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45005. นางจํานงจิต ชอมะกอก โรงเรียนวดัเตาปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45006. นางระแวง พกิุลทอง โรงเรียนวดัเตาปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45007. นางวรรณรัตนแ ติยะบตุร โรงเรียนวดัเตาปนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45008. นายสมชาย แสงดวงมาศ โรงเรียนวดัถ้ําเตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45009. นางสุพนิ เหลาอัจฉริยะพร โรงเรียนวดัทาคลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45010. นายทองคํา หาญใจไทย โรงเรียนวดัทามะปราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45011. นางสําเยือน ผลาสุข โรงเรียนวดัทาสีโพธิเ์หนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45012. นายวจิิตรแ พกิุลทอง โรงเรียนวดัทาสีโพธิเ์หนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒
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45013. นางณัฐชยา บญุดวยลาน โรงเรียนวัดนอยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45014. นายจํานง จุลอําพนัธแ โรงเรียนวัดนอยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45015. นางอารีรัตนแ รุงโรจนแ โรงเรียนวดันาบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45016. นางศันสนียแ พื้นชมภู โรงเรียนวดับวัลอย (สามัคคีสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45017. นางสาววชัรี มณีวฒันแ โรงเรียนวดับานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45018. นางสายสุณียแ มีชาลี โรงเรียนวดับานดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45019. นางสุมณฑา มฤศโชติ โรงเรียนวดับานดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45020. นางรัตนาภรณแ อินทสนธิ์ โรงเรียนวดับานลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45021. นายมนพ สภาพสวสัด์ิ โรงเรียนวดับานลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45022. นางสาวหรินรัตนแ ราชโส โรงเรียนวดับรีุการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45023. นางนงนุช คุมพนัธแ โรงเรียนวดัปาุไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45024. นางระเบยีบ อุบลวตัรแ โรงเรียนวดัปาุไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45025. นางรานี ตันสิน โรงเรียนวดัปาุไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45026. นางวลัภา สุวรรณภา โรงเรียนวดัปาุไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45027. นางสาวบญุฤดี คําดี โรงเรียนวดัปาุไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45028. นางสาวกุลพรภัสรแ สีหา โรงเรียนวดัปาุไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45029. นางดาววนั เกิดจันทรแ โรงเรียนวดัพระพทุธบาทนอยมิตรภาพที่ ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45030. นางมะลิ อินทะชาติ โรงเรียนวดัพระพทุธบาทนอยมิตรภาพที่ ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45031. นางสาวดาราวรรณ กอนแกว โรงเรียนวดัพระพทุธบาทนอยมิตรภาพที่ ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45032. นายจรูญ สุวรรณภา โรงเรียนวดัพระพทุธบาทนอยมิตรภาพที่ ๖๙ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45033. นางไพรัช ฉายพระภกัตรแ โรงเรียนวดัโพนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45034. นางนิรมล จงปใตนา โรงเรียนวดัมวกเหล็กใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45035. นายสุพล เทยีมไธสง โรงเรียนวดัมวกเหล็กใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45036. นางบตุรี รังสิยีรานนทแ โรงเรียนวดัรองแซง (กุลไพศาลวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45037. นางสดใส ถนอมสวย โรงเรียนวดัรองแซง (กุลไพศาลวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45038. นางสุปราณี ปานเหลือง โรงเรียนวดัรองแซง (กุลไพศาลวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45039. นางลัดดาวลัยแ ล่ิวศิริวงษแเจริญ โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45040. นางอุไรวรรณ พชิพชืพนัธแ โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45041. นายณรงคแชนมแ เพช็รภาค โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45042. นายจรูญ รักษาภยั โรงเรียนวดัศรีสัจจาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45043. นายธงไชย โพธปิระเสริฐ โรงเรียนวดัศรีสัจจาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45044. นางจิรัฐยา พมิพแแสง โรงเรียนวดัศรีสัจจาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45045. นายชัยวฒันแ รุจิรสุนทรกุล โรงเรียนวดัสมานมิตรมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45046. นายสุชิน เหลาอัจฉริยะพร โรงเรียนวดัสมานมิตรมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45047. นายชาตรี อรรคพนัธุแ โรงเรียนวดัสรางบญุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45048. นางสาวทศันียแ ชูโคกกรวด โรงเรียนวดัสวนทองรวมมิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45049. นายปยิะ ฉิมมา โรงเรียนวดัสวนมะเด่ือสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒
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45050. นางสาวณิชานันทแ กอนนิล โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45051. นางบญุรวม งามคณะ โรงเรียนวดัหนองครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45052. นางบษุบา สืบจุย โรงเรียนวดัหนองตะเฆ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45053. นางสาวสมพศิ ไกยสุทธิ โรงเรียนวดัหนองตะเฆ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45054. นางอณัญลักษณแ นิลพฒันแ โรงเรียนวดัหนองตะเฆ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45055. นางดวงพร กชทองรัศมี โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45056. นางสาวปรียาพร โพธริินทรแ โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45057. นางสุกัญญา แมลงภู โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45058. นายธงไชย อุนสกุล โรงเรียนวดัหนองปลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45059. นางจริง เอี่ยวเส็ง โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45060. นางสุพนิ เล้ียงพานิชยแ โรงเรียนวดัหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45061. นางกองคํา หารคุโน โรงเรียนวดัหนองสมัคร (มูลนิธสุิขาวดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45062. นางมาลี ภทัรโสภณกุล โรงเรียนวดัหนองสมัคร (มูลนิธสุิขาวดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45063. นางสาวบญุชวย ศรีเกิด โรงเรียนวดัหนองสมัคร (มูลนิธสุิขาวดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45064. นางสาวมณี รัตนผล โรงเรียนวดัหนองสมัคร (มูลนิธสุิขาวดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45065. นางอรุณศรี รักญาติ โรงเรียนวดัหนองสมัคร (มูลนิธสุิขาวดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45066. นายพงษแศักด์ิ ภทัรโสภณกุล โรงเรียนวดัหนองสมัคร (มูลนิธสุิขาวดีอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45067. นางชวนพศิ จันทรแไทย โรงเรียนวดัหนองสรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45068. นางประนอม โคตรภธูร โรงเรียนวดัหนองสรวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45069. นางนาฏยา สอนประดิษฐแ โรงเรียนวดัหนองหมูใต (ไพบลูยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45070. นางสาวปรานี ทรัพยแพล โรงเรียนวดัหนองหมูใต (ไพบลูยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45071. นางประมวล ฐิตินันทแ โรงเรียนวดัหวยขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45072. นางจิราภรณแ อินทรแกันหา โรงเรียนแสงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45073. นางทานตะวนั ยะนิล โรงเรียนแสงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45074. นางวริะนันทแ ออนวรรณะ โรงเรียนแสงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45075. นางสาวจรรยา วถิุนัด โรงเรียนแสงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45076. นางสาวทนิดา ดูสันเทยีะ โรงเรียนแสงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45077. นางสาวสุรางคแ ฤทธิเ์ดช โรงเรียนแสงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45078. นางสาวสุวรรณี ธาตุจันทรแ โรงเรียนแสงวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45079. นางจารุนันทแ รอดงาม โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45080. นางนิภา ดงปาลี โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45081. นางประไพ ศรีเกษม โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45082. นางพเยาวแ เชี่ยวเชิงงาน โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45083. นางพรทพิยแ เทยีนเนียม โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45084. นางสาวปทุมทิพยแ พมิพาภรณแ โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45085. นางสาวเพญ็ประภา แกวเปล่ียนศรี โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45086. นางอุมาพร รุงเรือง โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒
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45087. นายทํานุ อนประเสริฐ โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45088. นางสาวกัญญแชิสา ทมุมาพนัธแ โรงเรียนหนิกอง (พบิลูอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45089. นางยุภาพร ดวงโต฿ด โรงเรียนอนุบาลทบักวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45090. นางสุมาลี ภูธงแกว โรงเรียนอนุบาลทบักวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45091. นางนิศนารถ ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45092. นางรัตติกาล ตรีปใญญา โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45093. นางลักษณาบูรณแ เจนจิตรศิลป โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45094. นางวภิาวรรณ เหล่ียมศรีพงศแ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45095. นางสาวกัลธวิา เขียวขํา โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45096. นางสาวอาภา สิงหพงษแ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45097. นายเจษฎา เกตุพรม โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45098. นายนอย นาคทองหลาง โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45099. นางนงคแจิตร สุบนิ โรงเรียนอนุบาลวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45100. นางบรรจง เสนียแ โรงเรียนอนุบาลวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45101. นางอภสิรา ต้ังชัยวรรณา โรงเรียนอนุบาลวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45102. นายประดิษฐแ ประดับมุข โรงเรียนอนุบาลวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45103. นายประสิทธิ์ กัญญาเงิน โรงเรียนอนุบาลวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45104. นายรุงทวิา เวสภกัตรแ โรงเรียนอนุบาลวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45105. นางขวญัเรือน ชัยประโคน โรงเรียนอนุบาลวชิชากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45106. นางนิรัญญา จารุอินทรแ โรงเรียนอนุบาลวชิชากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45107. นางบรรจบ กุลศรี โรงเรียนอนุบาลวชิชากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45108. นางศิริรัตนแ ผิวแดง โรงเรียนอนุบาลวชิชากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45109. นางสาวฉนัทะนา ยืนนาน โรงเรียนอนุบาลวชิชากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45110. นางอัจฉราพร ทองจันฮาด โรงเรียนอนุบาลวชิชากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45111. นายประเวศ สิทธกิูล โรงเรียนอนุบาลวหิารแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45112. นางณิชพมิพแ ประเสริฐสุด โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วดัใหญวนันาเนตรสวสัด์ิอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45113. นางวริมน ลอเรนสแ โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วดัใหญวนันาเนตรสวสัด์ิอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45114. นายสุดใจ มอญรัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45115. วาทีร่อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45116. นางสาวกัญณัฏฐแ ทบัเกตุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45117. นางสาวขวญัยืน มูลศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45118. นายธรีภทัร อินทรแศวร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45119. นายนรินทรแ เที่ยงเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุรี เขต ๒

45120. นางกรวรรณ ผลโภชนแ โรงเรียนใจเพยีรวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45121. นางธญัพร มั่นคง โรงเรียนใจเพยีรวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45122. นางวภิา ด่ันคุม โรงเรียนใจเพยีรวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45123. นางสาวประภา ศรีมวงพงษแ โรงเรียนใจเพยีรวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
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45124. นางสาวมะลิญา ธรรมวงคแ โรงเรียนใจเพยีรวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45125. นางอัมภรณแ ดอกไมงาม โรงเรียนใจเพยีรวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45126. นางสาวกาญจนา พรหมาศ โรงเรียนชุมชนบานไมดัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45127. นางปยิะรัตนแ ซ่ือเหล่ือม โรงเรียนชุมชนวดัพระนอนจักรสีหแ(มิตรภาพที่๑๓๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45128. นางกัลยา จันทรแกอง โรงเรียนชุมชนวดัมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45129. นางนันทยา มิ่งสกุล โรงเรียนชุมชนวดัมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45130. นางรัตนแธดิา เอี่ยมงาม โรงเรียนชุมชนวดัมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45131. นางสาวสุวรรณภา พลอยพราว โรงเรียนชุมชนวดัมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45132. นางสาวอุไร สีเพง็ โรงเรียนชุมชนวดัมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45133. นางอัญชลี ดวงแกว โรงเรียนชุมชนวดัเสาธงหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45134. นายนิธวิฒันแ กลัดดี โรงเรียนชุมชนวดัเสาธงหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45135. นางณัฐกานตแ โตออน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๕๖(บานหนองกระทุม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45136. นางเรณู ศรีวนัทนาสกุล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๕๖(บานหนองกระทุม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45137. นางสาวสุภทัตรา ธรรมวมิล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๕๖(บานหนองกระทุม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45138. นายกิติศักด์ิ ตันประดับสิงหแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๕๖(บานหนองกระทุม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45139. นายธานิน นวลนิศาชล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๕๖(บานหนองกระทุม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45140. นางปรานี ศรีงาม โรงเรียนบานเกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45141. นางจินดา สยมพงศแ โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45142. นางทศันียแ จั่นหนู โรงเรียนบานคูเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45143. นายสามารถ หมีเอี่ยม โรงเรียนบานทุงกลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45144. นายนิกร ศรีทอง โรงเรียนบานทุงกลับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45145. นางสุกัญญา รุงแสง โรงเรียนบานหนองลีวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45146. นางอัญชนา แพรวฒันะสุข โรงเรียนบานหนองลีวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45147. นายธวชั หตัถศาสตรแ โรงเรียนบานหนองลีวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45148. นายวสันตแ แพรวฒันะสุข โรงเรียนบานหนองลีวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45149. นายเสวก เทยีมทนั โรงเรียนบานหนองลีวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45150. นางอารมณแ เกิดรพ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45151. นายประเสริฐ เกิดรพ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45152. นายสุนทร ภูแพร โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45153. นายมงคล แวนไธสง โรงเรียนวดักลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45154. นางรุงนพา เปีๆยมบญุ โรงเรียนวดักลางชูศรีเจริญสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45155. นางดารา ศรีพฒุ โรงเรียนวดัการอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45156. นางทพิยแมาศ แพงกลอม โรงเรียนวดัการอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45157. นางถุงเงิน ขจรเจริญศักด์ิ โรงเรียนวดัขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45158. นางสําเริง ธนินทรานุโคตร โรงเรียนวดัขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45159. นางสุชาดา แสงสวาง โรงเรียนวดัขอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45160. นายปถม สดงาม โรงเรียนวดัคลองโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
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45161. นางนิยดา วงษา โรงเรียนวดัคีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45162. นางปราณี ตาระกา โรงเรียนวดัคีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45163. นางละเอียด สังขเนตร โรงเรียนวดัคีม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45164. จาเอกวรีะ เมืองรามัญ โรงเรียนวดัโฆสิทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45165. นางจันทนา ปานรัตนแ โรงเรียนวดัโฆสิทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45166. นางทฆิัมพร วรรณสุทธิ์ โรงเรียนวดัโฆสิทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45167. นายดิเรก เนียมคํา โรงเรียนวดัโฆสิทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45168. นางชูรัตนแ สุวรรณา โรงเรียนวดัจักรสีหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45169. นางรัชนียแ ดวนถา โรงเรียนวดัจักรสีหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45170. นางสังเวยีน เกิดแกว โรงเรียนวดัชันสูตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45171. นายเพิ่มศักด์ิ บวัรักษแ โรงเรียนวดัชันสูตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45172. นางดวงตา จันทรแเพง็ โรงเรียนวดัชีปะขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45173. นางเกสร ไสยพาที โรงเรียนวดัเชียงราก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45174. นางเดือนงาม ธาระเขตรแ โรงเรียนวดัเชียงราก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45175. นางธนาวรรณ วนัทา โรงเรียนวดัเชียงราก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45176. นางสาวยุพาภรณแ สุงาม โรงเรียนวดัเชียงราก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45177. นายปรีชีพ กล่ินหวัไผ โรงเรียนวดัเชียงราก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45178. นางแพรว ปาลวฒันแ โรงเรียนวดัเซาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45179. นายสมพร แพรมวน โรงเรียนวดัเซาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45180. นางโบต๋ัน ภูแพร โรงเรียนวดัตลาดโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45181. นางสุกัญญา ซ่ือตรง โรงเรียนวดัตลาดโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45182. นายวมิล วงษแแหวน โรงเรียนวดัตลาดโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45183. นายสุริยะ ซ่ือตรง โรงเรียนวดัตลาดโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45184. นายไพฑูรยแ พึ่งนอย โรงเรียนวดัตลาดโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45185. นายสุทนิ ภูแพร โรงเรียนวดัตะโกรวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45186. นางทพิวรรณ สงวนสุข โรงเรียนวดัตุมหู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45187. นายบญุหนา นพศรี โรงเรียนวดัตุมหู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45188. นางสมคิด ฉิมบรรเทงิ โรงเรียนวดัเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45189. นายมนัส ใจมั่นคง โรงเรียนวดัเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45190. นางชนิตยแ ประเสริฐศรี โรงเรียนวดัถอนสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45191. นางธญัรัศมแ โชติปติิเจริญรัฐ โรงเรียนวดัถอนสมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45192. นางสงศรี ลูกอินทรแ โรงเรียนวดัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45193. นางสาวสุจิตรา ต้ือมี โรงเรียนวดัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45194. นางวรวรรณ กาศักด์ิ โรงเรียนวดัทาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45195. นางสายสมร สิงหแพนัธุแ โรงเรียนวดัทาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45196. นางสําเนา เดชกฤษแ โรงเรียนวดันอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45197. นายชูชาติ ศรีประเสริฐ โรงเรียนวดันอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
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45198. นายสวสัด์ิ รัชฎาวงษแ โรงเรียนวดันอยนางหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45199. นายสุรชัย รมโพธิ์ โรงเรียนวดันอยนางหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45200. นางดาราณี ถึงนาค โรงเรียนวดับางปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45201. นางทศันา ยอดสรอย โรงเรียนวดับางปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45202. นางพไิลวรรณ อินวกูล โรงเรียนวดับานจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45203. นางกันยา เกตุสําราญ โรงเรียนวดับานลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45204. นายจิระชัย พลูเจริญศิลป โรงเรียนวดับานลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45205. นายบญุรุง สีเหลือง โรงเรียนวดับานลํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45206. นางรัตนา แสงประทปีทอง โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45207. นางศรีวไิล ประเสริฐสุข โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45208. นางสมคิด ปใ็นเจริญ โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45209. นางอารียแ คงพานิช โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45210. นายอุทยั มั่นทพั โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45211. นายวชิาญ นอยศรี โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45212. นางเฉลิมศรี มั่นทพั โรงเรียนวดัประโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45213. นางวลัยพร จันทรแชอุม โรงเรียนวดัประโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45214. นางอุบลรัตนแ กะระโสภณ โรงเรียนวดัประโชติการาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45215. นางวรรณา สุขใจ โรงเรียนวดัประดับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45216. นางวกิัญญา เหล็กดี โรงเรียนวดัประดับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45217. นายสุพล ตะระสุภณ โรงเรียนวดัประสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45218. นางวนัเพญ็ ชมภเูจริญ โรงเรียนวดัประสิทธิคุ์ณากร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45219. นางพทัณี นุกันยา โรงเรียนวดัไผดํา(มิตรภาพที่ ๑๘๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45220. นางจันทรแเพญ็ กลับดี โรงเรียนวดัไผดํา(มิตรภาพที๑่๘๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45221. นางจันทนี บญุแกว โรงเรียนวดัพรหมเทพาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45222. นางกุมารี ชิตตระกูล โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45223. นางจินตนา เจษฎาถาวรวงษแ โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45224. นางทพิยแวรรณ เตมียกุล โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45225. นางธญัญรัศมแ สุริยะหรัิญ โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45226. นางนพพร สังขแเกิด โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45227. นางนันทกิร ทองคําปใ็น โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45228. นางพชัรินทรแ เพง็บญุ โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45229. นางเรนุการแ พนัธุแคา โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45230. นางวรรณา สัมฤทธิดี์ โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45231. นางสุกรรณิการแ สันติวชิชแ โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45232. นางอภรัิกษแ ลือพงษแ โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45233. นางอรพนัธุแ รักงาม โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45234. นางอัจฉรา ผูกเกษร โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
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45235. นางอารี มณีนารถ โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45236. นายประเสริฐ พึ่งนวม โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45237. นายวรีชัย ชมภู โรงเรียนวดัพรหมสาคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45238. นางพทุธชาติ แผวเฉลิมสุข โรงเรียนวดัพระปรางคแมุนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45239. นางสาวลัดดา กอนทอง โรงเรียนวดัพระปรางคแมุนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45240. นางสาวอุไรวรรณ โพธิห์อมศิริ โรงเรียนวดัพระปรางคแมุนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45241. นางกิริยา อยูปรางคแ โรงเรียนวดัพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45242. นางพรทพิยแ คําเหล็ก โรงเรียนวดัพกิุลทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45243. นางกาญจนา พราวพนัธุแ โรงเรียนวดัเพิ่มประสิทธผิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45244. นางสาวภรณแศรี โภคะสุนทรางกูล โรงเรียนวดัเพิ่มประสิทธผิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45245. นางอนงคแ ทองเผือก โรงเรียนวดัเพิ่มประสิทธผิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45246. นายวชัระ เสือโต โรงเรียนวดัเพิ่มประสิทธผิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45247. นางบญุนาค รักษาทรัพยแ โรงเรียนวดัโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45248. นางสาววลิาศินี วราโภ โรงเรียนวดัโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45249. นางอัญชลี วงศแเจริญ โรงเรียนวดัโพธิท์ะเลสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45250. นายกมล ทองสุข โรงเรียนวดัโพธิท์ะเลสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45251. นายสมศักด์ิ คุมเขต โรงเรียนวดัโพธิท์ะเลสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45252. นางสาวพรวมิล ยิ้มยอง โรงเรียนวดัโพธิรั์ตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45253. นายกิตติ วงษแแหวน โรงเรียนวดัโพธิรั์ตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45254. นางชไมพร เพง็บญุ โรงเรียนวดัโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45255. นางสาวจําเนียร วงษแตาย โรงเรียนวดัโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45256. นางสุรางคแ สุบรรณพงษแ โรงเรียนวดัโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45257. นางวาสนา เข็มวรรณ โรงเรียนวดัโพธิสั์งฆาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45258. นางสายพนิ สุวรรณรังคแ โรงเรียนวดัโพธิสั์งฆาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45259. นางสาวกมลทพิยแ ใจเที่ยง โรงเรียนวดัโพธิสั์งฆาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45260. นางขนิษฐา คงสมบญุ โรงเรียนวดัโพธิสํ์าราญ(ไผขาด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45261. จาสิบเอกกรสิรวชิญแ ไอศุริยการ โรงเรียนวดัโพธิสํ์าราญ(ไผขาด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45262. นางเข็มชาติ วรีะวงษแ โรงเรียนวดัโพธิห์อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45263. นางอุดมพร ตาระกา โรงเรียนวดัโภคาภวิฒันแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45264. นางจิราพร ดวงจรัส โรงเรียนวดัยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45265. นางนงเยาวแ นาวรีะ โรงเรียนวดัยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45266. นางสุคนธแ เจิมเจิดพล โรงเรียนวดัยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45267. นางบญุสม บญุเสริม โรงเรียนวดัระนาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45268. นายมนตรี ใจดี โรงเรียนวดัระนาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45269. นางอําไพ คํารอด โรงเรียนวดัวงัขรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45270. นางบงัอร ระยายอย โรงเรียนวดัวงัขรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45271. นางวลิาวรรณ บญุมาก โรงเรียนวดัสะอาดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
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45272. นางสาววาสนา วงษแทอง โรงเรียนวดัสะอาดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45273. นางสาวสุภาวรรณ สุกแกว โรงเรียนวดัสะอาดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45274. นายสมนึก ผิวผอง โรงเรียนวดัสะอาดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45275. นางฉันทนา จันสถาพร โรงเรียนวดัสังฆราชาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45276. นางนันฑา กลีบบวั โรงเรียนวดัสังฆราชาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45277. นางอารี สุวรรณหงษแ โรงเรียนวดัสังฆราชาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45278. นายสมจิตร เพยีรชํานาญ โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45279. นางวรรณา สุมสุข โรงเรียนวดัเสาธงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45280. นางอุทพิวรรณ พึ่งนอย โรงเรียนวดัเสาธงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45281. นายทองดี เมืองเจริญ โรงเรียนวดัเสาธงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45282. นางกรรณิกา เกียรติงาม โรงเรียนวดัหนองสุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45283. นางภาวนา อินทรแจันทรแดี โรงเรียนวดัหนองสุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45284. นางสุมนา กําเนิดมี โรงเรียนวดัหนองสุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45285. นายรังสิวฒิุ ศรีพฒุ โรงเรียนวดัหนองสุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45286. นางวะจี ชะเอม โรงเรียนวดัหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45287. นางสาวภาวนีี ศรีเอี่ยม โรงเรียนวดัหวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45288. นางพมิพแสุดา กล่ินสุคนธแ โรงเรียนวดัแหลมคาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45289. นางสุกัญญา มาคลาย โรงเรียนวดัแหลมคาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45290. นางหนึ่งฤทยั วนิทะไชยแ โรงเรียนวดัอัมพวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45291. นางสมควร พวัพานิช โรงเรียนอนุบาลคายบางระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45292. นายนฤดม บายเที่ยง โรงเรียนอนุบาลคายบางระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45293. นายสมพงษแ ปานบญุ โรงเรียนอนุบาลคายบางระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45294. นางจินดา ศรีดํา โรงเรียนอนุบาลบางระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45295. นางทวพีร วงษแแหวน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45296. นางยุพา วงษแแหวน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45297. นางลัดดา วงษแแหวน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45298. นางทวิาหแ ปล่ังดี โรงเรียนอนุบาลพรหมบรีุ(วดักุฎทีอง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45299. นายสนาม ปล่ังดี โรงเรียนอนุบาลพรหมบรีุ(วดักุฎทีอง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45300. นางกาญจนา ศุภนคร โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45301. นางคนึงนิตยแ เปีๆยมทองคํา โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45302. นางจันทรแเพญ็ พศิรูป โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45303. นางจิรวนั สุวานิช โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45304. นางดวงใจ จาหมื่นไวยแ โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45305. นางทวาย ไทยรัตนแ โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45306. นางนภา คุมครอง โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45307. นางพมิพแกนก เลาชู โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45308. นางรัชญา ติยะวงศแ โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
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45309. นางวรรณี แจมศิริพงษแ โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45310. นางศรีไพร สิงหแสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45311. นางสาวกฤษฎา มั่งมีชัย โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45312. นางสาวอรพณิ จาหมื่นไวยแ โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45313. นางสิริกร ชิตชาตรี โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45314. นางสุกัญญา แสงดาว โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45315. นางเอื้อมพร บญุกระเต้ือง โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45316. นายสุรพงษแ ชัยสุวรรณรักษแ โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45317. นายธวชัชัย มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงหแบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45318. นางบษุบา บวัทอง โรงเรียนอนุบาลอินทรแบรีุ(วดัโพธิศ์รี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45319. นายสมชาย อินทวารี โรงเรียนอนุบาลอินทรแบรีุ(วดัโพธิศ์รี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45320. นายไพบลูยแ ฟใกขํา โรงเรียนอนุบาลอินทรแบรีุ(วดัโพธิศ์รี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45321. นางเครือวรรณ วงษแนิ่ม โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45322. นางน้ําผ้ึง จรตระการ โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45323. นางน้ําออย ใจกลา โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45324. นางพชัรา แสงศรี โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45325. นางมุขดา เฉยรอด โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45326. นางวรรณพร มั่นกล่ิน โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45327. นางวรรณเพญ็ สุขประเสริฐ โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45328. นางสมพศิ สีตะระโส โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45329. นางสาวกําไร แกวประเสริฐ โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45330. นางสาวจันทมิา จีนะเทศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45331. นางสาววนัดี สุขนาค โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45332. นางสาวอาลิตา หงษแสา โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45333. นางสุกัญญา บวัพนัธแ โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45334. นายวรพงษแ จรตระการ โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45335. นางทศันียแ เอี่ยมละออ โรงเรียนอินทโมลีประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45336. นางศศิมา ไพรดํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหแบุรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสิงหแบรีุ
45337. นางพยอม วงศแคํา โรงเรียนกวางตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45338. นางรําเพย ดีสาร โรงเรียนกวางตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45339. นางสาวทพิรัตนแ เกตุเกิด โรงเรียนกวางตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45340. นางสาวบงัอร มิ่งกล่ิน โรงเรียนกวางตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45341. นางทพิวรรณแ แฟงจันทรแ โรงเรียนบานกง(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45342. นางวาสนา แสงเงิน โรงเรียนบานกง(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45343. นางสวาง แสนศรีแกว โรงเรียนบานกง(ราษฎรแอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45344. นางอรุณ ชาติพมิาย โรงเรียนบานเกาะนอก(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45345. นายธปู ทพิวนั โรงเรียนบานเกาะนอก(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑
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45346. นายวนิัย เรือนกอน โรงเรียนบานเกาะนอก(ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45347. นายอนันตแ ประพรม โรงเรียนบานขอยสองนาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45348. นางเกษร จงสวสัด์ิ โรงเรียนบานขุนนาวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45349. นางชุลีพร สุขสมบติั โรงเรียนบานขุนนาวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45350. นายสุวฒันแ คลองโปรง โรงเรียนบานขุนนาวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45351. นางจีราณัฐ บวบดี โรงเรียนบานคลองดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45352. นางพชัรินทรแ สีขาว โรงเรียนบานคลองตะเข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45353. นายประเสริฐ ยิ้มณรงคแ โรงเรียนบานคลองตะเข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45354. นายถาวร โปรงเจริญ โรงเรียนบานคลองตะเข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45355. นายทนิกร ดวงบาง โรงเรียนบานคลองน้ําเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45356. นางนฤมล วกิสิตโศภน โรงเรียนบานคลองปลายนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45357. นางสาวสมศรี แปนูดี โรงเรียนบานคลองปลายนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45358. นางมาลี ชิตอักษร โรงเรียนบานจอมสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45359. นางกอบแกว สดโพธิ์ โรงเรียนบานดงเดือย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45360. นางสาวบวัคล่ี โตอน โรงเรียนบานดงเดือย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45361. นายภกัดี ทองธรรม โรงเรียนบานดงเดือย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45362. นายวเิชียร อวมนอย โรงเรียนบานดอนสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45363. นายประกิจ สีนวล โรงเรียนบานดอนสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45364. นางวนัเพญ็ แกวรัตนศรีโพธิ์ โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45365. นางสาวฐิตารียแ ทวฉีันทรัตนแ โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45366. นางสาวนันทกิร อินทรศิลา โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45367. นายธรีะชัย เทยีนบตุร โรงเรียนบานตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45368. นางบรรจบ อินทรพกุ โรงเรียนบานนากาหลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45369. นางราตรี ครุฑหนู โรงเรียนบานนาเชิงคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45370. นางสิตานันทแ ศรีเมือง โรงเรียนบานนาเชิงคีรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45371. นางผกามาศ แกวทุง โรงเรียนบานนาไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45372. นางเกศรา ฤกษแพบิลูยแ โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45373. นายพรชัย จันทรแสวสัด์ิ โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45374. นายกิตติวชัรแ จันทรแแชม โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45375. นางกัญญา อภไิชยแ โรงเรียนบานนาสระลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45376. นางจันทพิยแ เสนงาม โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45377. นางนิสากร วฒิุสารเจริญ โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45378. นายบญุยืน ชํานาญเสือ โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45379. นางวรากร บรูณะไทย โรงเรียนบานน้ําเร่ือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45380. นางสาวอรทยั ประสงคแ โรงเรียนบานน้ําเร่ือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45381. นายประณต จันทรแสมคอย โรงเรียนบานน้ําเร่ือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45382. นายบํารุง ตรีขํา โรงเรียนบานเนินยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑
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45383. นางสาวปรีเปรม เคาอน โรงเรียนบานเนินยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45384. นางประเสริฐ ชมภพูู โรงเรียนบานบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45385. นางอนงคแรัฐ เดนดวง โรงเรียนบานบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45386. นางสายบวั ฟใกแตง โรงเรียนบานบงึหญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45387. นายเลิศศักด์ิ ศรีเมือง โรงเรียนบานบงึหญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45388. นายวเิชียร ภสูมสี โรงเรียนบานบงึหญา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45389. นางอัจจิมา เครือวลัยแ โรงเรียนบานประดูเฒา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45390. นายสุธมัมแ ศรีมวง โรงเรียนบานปากคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45391. นางจิราภรณแ เกษประทมุ โรงเรียนบานปากคลองรวม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45392. นางสาวจักรทพิ คนสนิท โรงเรียนบานปากคลองรวม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45393. นางสาวพชัรา ไตรรัตนแ โรงเรียนบานปากคลองรวม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45394. นายสมยศ ขัดคําวงศแ โรงเรียนบานปากคลองรวม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45395. นางฉัตรนภา หมอสินธแ โรงเรียนบานปากคลองเรือ(โพธิโ์ตนด) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45396. นางวชัรินทรแ สุนันทวนิช โรงเรียนบานปากแคว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45397. นางชลารินทรแ อินเชื้อ โรงเรียนบานปาุสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45398. นางกรรณิการแ พวงมาลัย โรงเรียนบานเมืองเกา"ศรีอินทราทติยแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45399. นางประเอิญ เหลากิจรุงเรือง โรงเรียนบานเมืองเกา"ศรีอินทราทติยแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45400. นางพศิมัย พุมพรม โรงเรียนบานเมืองเกา"ศรีอินทราทติยแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45401. นางรุงอรุณ เปรมอน โรงเรียนบานเมืองเกา"ศรีอินทราทติยแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45402. นางสาววารินทรแ ชื่นชมบญุ โรงเรียนบานเมืองเกา"ศรีอินทราทติยแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45403. นางสุนิภา พนัจุย โรงเรียนบานเมืองเกา"ศรีอินทราทติยแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45404. นายรัฐพล โพธิแ์กว โรงเรียนบานเมืองเกา"ศรีอินทราทติยแ" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45405. นายสุรวฒิุ แสวงรุจิธรรม โรงเรียนบานยางซาย(พรหมมาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45406. นางสมพร โกศล โรงเรียนบานยางเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45407. นางสาววรรณดี ชํานิ โรงเรียนบานยางเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45408. นางสาวทรายแกว รุงไทย โรงเรียนบานลานกระบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45409. นายจรัญ วทิติกรกุล โรงเรียนบานลานกระบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45410. นายวนัชัย ดวงเกิด โรงเรียนบานลานกระบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45411. นายสุชาติ อิ่มเที่ยง โรงเรียนบานลานกระบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45412. นายสนิท รักถึง โรงเรียนบานลานกระบอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45413. นายภชุพงศแ วงศแวเิศษ โรงเรียนบานลานเอื้อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45414. นายสมเจตนแ วรรณา โรงเรียนบานลานเอื้อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45415. นางกรรณิการแ อินทรแนา โรงเรียนบานลําคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45416. นางสุภารัตนแ มหาศรานนทแ โรงเรียนบานลําคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45417. นายชาญวชิญแ แสงสวาง โรงเรียนบานวงักราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45418. นางกมลวรรณ ต้ังสุขสันตแ โรงเรียนบานวงักราง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45419. นางสาวจนัทรแสม แกวนอก โรงเรียนบานวงัขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑
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45420. นายจําลอง แกวปใญหา โรงเรียนบานวงัขวญั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45421. นางพนัผกา กาบมาลา โรงเรียนบานวงัขวาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45422. นายมานพ เจริญโห โรงเรียนบานวงัขวาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45423. นางนารีรัตนแ ศรีมวง โรงเรียนบานวงัทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45424. นางบรรยง ไกรกิจราษฎรแ โรงเรียนบานวงัทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45425. นางประจบ พวงคุณานนทแ โรงเรียนบานวงัทองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45426. นายสมศักด์ิ แกวนุช โรงเรียนบานวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45427. นายอภสิิทธิ์ ธเิสนา โรงเรียนบานวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45428. นางสุเพญ็ แกวหร่ิง โรงเรียนบานวงัวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45429. นายสมโภชนแ ซับซอน โรงเรียนบานวงัวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45430. นางสุภาลักษณแ แกวเคลือบ โรงเรียนบานวงัหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45431. นายธงชัย รัตนแยม โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45432. นางเจตนา เกิดเกตุ โรงเรียนบานโวงบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45433. นายสุทศันแ หลินเจริญ โรงเรียนบานโวงบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45434. นางทพิมาศ มั่นหมาย โรงเรียนบานสามพวง(สามัคคีพทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45435. นางสุนียแนารถ เล่ียมวฒันสุธา โรงเรียนบานสามพวง(สามัคคีพทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45436. นายวชัรินทรแ สนองบญุ โรงเรียนบานสามพวง(สามัคคีพทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45437. นางนิ่มอนงคแ วนัดี โรงเรียนบานหนองกระด่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45438. นางเปรมปรี ใจรักษแ โรงเรียนบานหนองกระด่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45439. นางลักษณา พละทรัพยแ โรงเรียนบานหนองกระด่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45440. นางสาวนพรัตนแ ไกรกิจราษฎรแ โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45441. นายสุเมธ มุยมา โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45442. นายภาณุพงศแ ชูมา โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45443. วาที่รอยเอกเต็มศักด์ิ จันทรแเผือก โรงเรียนบานหนองจิกตีนเนิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45444. นางวชิชุดา ดําปกิ โรงเรียนบานหนองเฒา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45445. นางสาวน้ําผ้ึง แจมแจง โรงเรียนบานหนองตลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45446. นางอมร สนองบญุ โรงเรียนบานหนองตลับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45447. นางมาลี เจริญภาพ โรงเรียนบานหนองตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45448. นางวฒันิกา วเิศษสมบติั โรงเรียนบานหนองตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45449. นางพนมวรรณ ไกรกิจราษฎรแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45450. นางสาวมัลลินา คชสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45451. นายสุรชัย พนัธุแชนะ โรงเรียนบานหนองพยอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45452. นางอรุณี สํารี โรงเรียนบานหนองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45453. นายไพโรจนแ สํารี โรงเรียนบานหนองมะเกลือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45454. นางพนัธแเพญ็ ชูชิต โรงเรียนบานหนองไมกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45455. นางรัศมี โพธิจ์ันทรแ โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45456. นายสมศักด์ิ คงอิ่ม โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑
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45457. นางศรีนวล งอยภธูร โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45458. นางสาวจํานงคแ แกวนุช โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45459. นางสาวจิตติมา ขําคม โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45460. นายอุดร ขําคม โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45461. นายทองแดง ศรีคําแหง โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45462. นางจําลอง ทาตอย โรงเรียนบานเหมืองตามุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45463. นางวลิาวณัยแ รัตนโรจนแ โรงเรียนบานใหมโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45464. นายวรีวฒันแ ตนประสงคแ โรงเรียนบานใหมโพธิท์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45465. นางนพมาศ ติณะคัด โรงเรียนมหาตมาคานธอีนุสรณแ(น้ําตกสายรุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45466. นางเฟืๆองฟาู โคตรภกัดี โรงเรียนวดักกแรต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45467. นางสุธาทพิยแ แสงชาวนา โรงเรียนวดักกแรต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45468. นางอําไพ พรพบิลูยแ โรงเรียนวดักกแรต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45469. นางดารณี วบิลูรังสรรคแ โรงเรียนวดัคุงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45470. นางสมคิด ชีวะวฒันา โรงเรียนวดัคุงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45471. นางสาวกาญจนาภร หนูหร่ิง โรงเรียนวดัคุงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45472. นางจุฑารัตนแ กระทงนรเศรษฐแ โรงเรียนวดัคุงยางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45473. นางประภา กล่ินอําพร โรงเรียนวดัคุงยางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45474. นางปริศนา ธารรัตนานุกูล โรงเรียนวดัคุงยางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45475. นางปิๆนมณี สมมี โรงเรียนวดัคุงยางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45476. นางกัญญา สิงหเพชร โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45477. นางถาวร ชูโชติ โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45478. นางพิรุฬหแลักษณแ ทองอิ่ม โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45479. นางวรรณภา ธรีะกุล โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45480. นางวราภรณแ พนัธแสน โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45481. นางสาวจงกนณี ทบัแสง โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45482. นางสาวปยิมาภรณแ แซพวั โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45483. นางอัญชุลี แสงทบัทมิ โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45484. นายเชวงศักด์ิ ปรศาสตรแ โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45485. นายทวปี ถึงมี โรงเรียนวดัคูหาสุวรรณ(วนัครู ๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45486. นางสาวอังคณา มวงมา โรงเรียนวดัจันทรแ(ลอมราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45487. นางเรณู แกวปใญหา โรงเรียนวดัจันทรแ(ลอมราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45488. นางวราพร เกตุสระ โรงเรียนวดัจันทรแ(ลอมราษฎรบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45489. นายทวี พุมไม โรงเรียนวดัดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45490. นายวทิยา พุมไม โรงเรียนวดัดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45491. นางศิริรัตนแ ประพรม โรงเรียนวดัดอนสักมิตรภาพที่ ๒๓๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45492. นางพรนภา ดอนพรม โรงเรียนวดัเตาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45493. นางลัดดาวลัยแ แชมชื่น โรงเรียนวดัเตาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑
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45494. นางวนัเพญ็ แสงอบ โรงเรียนวดัเตาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45495. นางวารุณี ยิ้มเข็ม โรงเรียนวดัทาฉนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45496. นางหทยัรัตนแ สุริยเลิศ โรงเรียนวดัทาฉนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45497. นางนัฐพร จันทรแสงสิงหแ โรงเรียนวดัทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45498. นางสาววราพร วาทะธรีะกุล โรงเรียนวดัทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45499. นางบญุรอด ภาคภมูิ โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45500. นางฉววีรรณแ แหวเหมือน โรงเรียนวดัปากพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45501. นางสาวมณฑาทิพยแ ดวงพรม โรงเรียนวดัปากพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45502. นางชะออน อยูแยม โรงเรียนวดัมุจลินทาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45503. นางยุวดี สุขหรอง โรงเรียนวดัมุจลินทาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45504. นายเจริญ ภูเพง็ โรงเรียนวดัมุจลินทาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45505. นางทสัณี ฤทธิน์้ํา โรงเรียนวดัลัดทรายมูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45506. นางสุกัญญา ออนปาน โรงเรียนวดัหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45507. นางโชติกา ปยิวฒันแกุลจิรา โรงเรียนวดัหางตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45508. นางศุภนิตยแ มิ่งไม โรงเรียนวดัหางตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45509. นายขนุน คงนวล โรงเรียนวดัหางตลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45510. นางดวงอมร ภสูมสี โรงเรียนศรีคีรมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45511. นางทติุยาภรณแ บวัปอูม โรงเรียนศรีคีรมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45512. นางสุรียแรัตนแ พุมอิ่ม โรงเรียนศรีคีรมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45513. นายเยี่ยม ตนกล่ัน โรงเรียนศรีคีรีมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45514. นางพรพรุิณ คงรักษา โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45515. นางวลิาวณัยแ ทองดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45516. นางสุมล สายคําทอน โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45517. นายฉลอง ศรีมวง โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45518. นายพลัลภ คงกําเหนิด โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45519. นายสุธน ทองดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45520. นางพชัราภรณแ กมลรัตนแ โรงเรียนสายธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45521. นางสุวรัตนแ ศรีตนทพิยแ โรงเรียนสายธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45522. นายประสงคแ ดีหนอ โรงเรียนหนองบวัเขาดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45523. นางจิราพร มหาศรานนทแ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วดับงึ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45524. นางแอนนา โมรัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วดับงึ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45525. นางชื่นทม ดิษสิน โรงเรียนอนุบาลบานดานลานหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45526. นางนภาพร ติดพรม โรงเรียนอนุบาลบานดานลานหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45527. นางพรรณรพี บญุจันทรแ โรงเรียนอนุบาลบานดานลานหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45528. นางสาวกมลกานตแ อินพวง โรงเรียนอนุบาลบานดานลานหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45529. นางอรพนิทแ คลํ่าคง โรงเรียนอนุบาลบานดานลานหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45530. นายเฉลิมพล ติดพรม โรงเรียนอนุบาลบานดานลานหอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑
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45531. นางพรทพิยแ ศิริพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45532. นางวงเดือน บรูณะศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45533. นายสมชาย พรถึง โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45534. นางวารินทรแ อ่ํากราง โรงเรียนอนุบาลสายธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45535. นายอนุวตัร คงกระจาง โรงเรียนอนุบาลสายธรรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45536. นางกาญจนี เรืองโต โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45537. นางเกศรินทรแ ขาวดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45538. นางเครือวลัยแ มะโต โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45539. นางชินภสั ซับซอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45540. นางนงคราญ โฆษจันทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45541. นางนิตยา ทองธรรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45542. นางเพญ็ศรี รอดสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45543. นางวนัทนา พรีาวชัร โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45544. นางวนัเพญ็ ดวงแกว โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45545. นางสาวขันธแทิพยแ สมหาญวงศแ โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45546. นางสาวพัชราภรณแ สายฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45547. นางสาววภิาจรี เอี่ยมนุย โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45548. นางสาวสุรียแพร ชาญวกิยแการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45549. นางสุทนิ บวัศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45550. นางอมร ธนสัญชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45551. นางอัปสร เกตุทมิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45552. นายพงษแศักด์ิ ปิๆนเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45553. นางสาวรัตนาวดี ทบัเงิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๑

45554. นางมณฑา เต็งแยม โรงเรียนชุมชนบานคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45555. นางสาวมนัสนันทแ เบาบาง โรงเรียนชุมชนบานคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45556. นายโกวทิ บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานคลองยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45557. นายชาญวทิยแ แสงเงิน โรงเรียนไชยะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45558. นายสุพเิชษฐแ สนั่นเสียง โรงเรียนไชยะวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45559. นางศิริรัตนแ บางยิ้ม โรงเรียนเทวญัอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45560. นายวสุิทธิ์ พงษแลังกา โรงเรียนเทวญัอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45561. นายสนอง จันทรแโท โรงเรียนเทวญัอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45562. นายสุรพล มั่นเหมาะ โรงเรียนเทวญัอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45563. นายนิรุจนแ อรุณวงิ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๓๐ (ศรีสังวร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45564. นางสาวยุเพญ็ วฒันอัมพร โรงเรียนบานเกาะนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45565. นางเพชรรัตนแ ทองสุข โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45566. นางอารียแ หาญณรงคแ โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45567. นายจําลอง คําบรรลือ โรงเรียนบานขอนซุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒
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45568. นายวจิิตร สอนแจม โรงเรียนบานขอนซุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45569. นางสวงคแ ภธูร โรงเรียนบานเขาดินไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45570. นางสาวสุดารัตนแ ดลจิตตแ โรงเรียนบานเขาดินไพรวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45571. นายวรีะชัย นอยเขียว โรงเรียนบานโคกกะทอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45572. นายสุริยน ทะสุใจ โรงเรียนบานโคกกะทอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45573. นางมยุรี จิตรหาญ โรงเรียนบานเชิงผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45574. นายเล็ก อุประวรรณา โรงเรียนบานเชิงผา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45575. นางเมธาวี สวสัด์ิรักษา โรงเรียนบานซาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45576. นางสาวมาลินี พงษแประยูร โรงเรียนบานซาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45577. นายชํานาญ เพชรประดับ โรงเรียนบานซาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45578. นายธนพล จุยคลัง โรงเรียนบานซาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45579. นายสลุต อวมศรี โรงเรียนบานดงจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45580. นางวารี โมหะกิจ โรงเรียนบานดงจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45581. นางเพลินพศิ ตายเพชรแ โรงเรียนบานดงไทยวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45582. นายจําเริญ สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนบานดอนระเบยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45583. นางสุรภี แกวตา โรงเรียนบานดอยไกเขี่ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45584. นางสาวยุพนิ วรรณสุผล โรงเรียนบานเตว็ดนอก (สรอยสนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45585. นายบญุทวน บวัจันทรแ โรงเรียนบานเตว็ดนอก (สรอยสนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45586. นางละออง วงศแเครือ โรงเรียนบานทาชุม (ประชาอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45587. นางศิริธร วงษแงาม โรงเรียนบานทาชุม (ประชาอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45588. นางสิรินาท คําชู โรงเรียนบานทาชุม (ประชาอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45589. นายวรีะ อุตมะ โรงเรียนบานทาชุม (ประชาอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45590. นายเสง่ียม พฒันชัยวงศแ โรงเรียนบานทาชุม (ประชาอุทศิวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45591. นางละมาย กะหมาย โรงเรียนบานทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45592. นางอุทศิ ปาโม โรงเรียนบานทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45593. นายวเิชียร กะหมาย โรงเรียนบานทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45594. นางลําพรวน มะลิวลัยแ โรงเรียนบานทามักกะสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45595. นางสาวรวดีา ออนบญุ โรงเรียนบานทามักกะสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45596. นางสุรินญา นวมเจริญ โรงเรียนบานทามักกะสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45597. นายสุพรรณ ทฆิัมพรธรีวงศแ โรงเรียนบานทุงพลอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45598. นางมณี ดีแจง โรงเรียนบานทุงมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45599. นางอิสรียแ ชัยวฒันแดํารงสุข โรงเรียนบานทุงมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45600. นายกันวรีแ อุประวรรณา โรงเรียนบานธารชะอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45601. นายสรายุทธ เกษรพรหม โรงเรียนบานธารชะอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45602. นายณฐวรรษ ยอดแกว โรงเรียนบานนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45603. นางสาวสุรีพร มวงพนัธแ โรงเรียนบานบงึงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45604. นางสุพนิิจ อวมศรี โรงเรียนบานบงึสวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒
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45605. นายชวลิต สุวนาริด โรงเรียนบานบงึสวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45606. นายทองสุข คําทอง โรงเรียนบานบุงสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45607. นางละวนิ จันทรแทมิ โรงเรียนบานปากคลองแดน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45608. นางภานุมาศ เขตบรรพต โรงเรียนบานปาุกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45609. นางสมนึก รอดมณี โรงเรียนบานปาุกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45610. นายวรีะ อินทรสุวรรณ โรงเรียนบานปาุกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45611. นางสาวกรรยารัตนแ กาศสกุล โรงเรียนบานปากสิน (ตันประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45612. นางกฤษณา อินต฿ะสงคแ โรงเรียนบานปางสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45613. นายสวาง บษุรา โรงเรียนบานปาุง้ิว (ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45614. นายมานพ หลงแยม โรงเรียนบานปาุมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45615. นางธนวรรณ มะโนรา โรงเรียนบานปาุยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45616. นายเชวง อุปถัมภแ โรงเรียนบานโปงุตีนต่ัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45617. นางสาวการะเกด คุณาจันทรแ โรงเรียนบานผาเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45618. นางสาวผองฉวี ดําปกิ โรงเรียนบานผาเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45619. นายจําลอง จันทรแดี โรงเรียนบานผาเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45620. นายประสงคแ นามกรณแ โรงเรียนบานผาเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45621. นางราตรี โขนงนุช โรงเรียนบานแมทเุลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45622. นางสาวสมคิด บญุบรูณแ โรงเรียนบานแมทเุลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45623. นางปราณี ต๊ิบประสอน โรงเรียนบานแมทเุลาใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45624. นางรณิวลัยแ คําโท โรงเรียนบานแมเทนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45625. นางวริศวรรณ บญุหลง โรงเรียนบานแมเทนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45626. นางศิรินยา แบงทศิ โรงเรียนบานแมเทนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45627. นางสาวผองศรี คําทพิยแสุดา โรงเรียนบานแมเทนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45628. นางถนอมศรี ทองสิทธิ์ โรงเรียนบานแมบอทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45629. นายเสนาะ ควรทํา โรงเรียนบานแมสํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45630. นางอัจฉรา ไกรสร โรงเรียนบานแมฮู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45631. นางสมศรี กําทรัพยแ โรงเรียนบานรองตลาด (ประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45632. นางบษุบา จั่นเพชร โรงเรียนบานไร (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๑๕๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45633. นางวรวรรณ สุจริต โรงเรียนบานไร (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ ๑๕๕) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45634. นางสายฝน ต๊ิบปนิวงคแ โรงเรียนบานลานตาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45635. นายพรอมศักด์ิ แหลมหลัก โรงเรียนบานลานตาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45636. นายชัยพร จันทรแตะลิ โรงเรียนบานวงัตามน (นอยประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45637. นางชุมพร พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45638. นางสาวสุรารักษแ สวนปลิก โรงเรียนบานวงัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45639. นางดวงกมล ศึกษา โรงเรียนบานวงัธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45640. นางจําเนียน ดามัง โรงเรียนบานวงัธาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45641. นางดวงใจ โต฿ะถม โรงเรียนบานวงัพกิุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒
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45642. นายจณะศักด์ิ คําแสน โรงเรียนบานวงัพกิุล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45643. นางสาวภมุรี สุขโกษา โรงเรียนบานวงัไฟไหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45644. นายวรัิช สุนันทวนิช โรงเรียนบานวงัไฟไหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45645. นางนงนุช รัตนแยม โรงเรียนบานวงัสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45646. นายอมรศักด์ิ ตันตระวาณิชยแ โรงเรียนบานสะทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45647. นายสมยศ ทองรัตนแ โรงเรียนบานสะทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45648. นางลดาวลัยแ ชวยยา โรงเรียนบานสันติพทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45649. นางจารุวรรณ ปใกษี โรงเรียนบานสันหบี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45650. นางสุวพชัร ศรีดี โรงเรียนบานสันหบี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45651. นางไพเราะ เนื่องสุวรรณแ โรงเรียนบานสารจิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45652. นางมาลัย กระจางยุทธ โรงเรียนบานสารจิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45653. นางสังวาลยแ กึกกอง โรงเรียนบานสารจิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45654. นายพงคแศักด์ิ จองตามา โรงเรียนบานสารจิตร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45655. นางปาริชาติ อินต฿ะกัน โรงเรียนบานสุเมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45656. นางอจัฉริยาภรณแ บญุลอย โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45657. นายบญุธรรม รอยกรอง โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45658. นายวรวฒิุ บวบขม โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45659. นายมาโนช ละออง โรงเรียนบานหนองปาุตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45660. นางรัตนา ลวดลาย โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45661. นางสาวพาณี พรมชาติ โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45662. นางสาวอําไพ นงคแเยาวแ โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45663. นางสุรินทรแ มีสุข โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45664. นางจารุวรรณ เพยีรพจิิตร โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45665. นางวมิล อุปถัมภแ โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45666. นางอภญิญา ธานีใหญ โรงเรียนบานหวยไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45667. นายมงคล แกวเกต โรงเรียนบานหวยต่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45668. นางทกัษพร ถือแกว โรงเรียนบานหวยโปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45669. นางปราณี ทองรัตนแ โรงเรียนบานหวยโปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45670. นายพเิชษฐ รุงเรือง โรงเรียนบานหวยโปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45671. นายบญุศรี คําภริะยศ โรงเรียนบานหวัฝาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45672. นางกาญจนา เผาประพฒันแ โรงเรียนประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45673. นายอํานวย อยูคอน โรงเรียนประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45674. นางสาวกัลยา คําเผือก โรงเรียนปวูยมิ้ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45675. นางนงคราญ ใจชนะ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45676. นางนิภารัตนแ เนตรบตุร โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45677. นางพชัรินทรแ จางพานิชยแ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45678. นางพมิพแมาดาฬแ ภาชนะพรรณ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒
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45679. นางสาวราตรี ยศเจริญ โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45680. นางสาวศรีไพร กลมกลอม โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45681. นางสุภคั อยูบานคลอง โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45682. นางอุดม ดวงเนียม โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45683. นางมณเทยีร ขันตยานุกูลกิจ โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๘ (บานหนองเรียง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45684. นางลําดวน เกิดศรี โรงเรียนมิตรสัมพนัธแ (เพยีวอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45685. นางองุน ฮวนสกุล โรงเรียนมิตรสัมพนัธแ (เพยีวอนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45686. นายถาวร บวัเข็ม โรงเรียนโรตาร่ีสวรรคโลก๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45687. นายชนก จันออน โรงเรียนวดักรงทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45688. นายวรีะ บณุยศิวาพงศแ โรงเรียนวดัเกาะนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45689. นายสุนทร จันทรแโทน โรงเรียนวดัเกาะนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45690. นางสุวรรณี ดิลกคุณธรรม โรงเรียนวดัคลองกระจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45691. นางสาวประทมุ ชลชาญกิจ โรงเรียนวดับานกรุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45692. นายสมชาติ พุมรส โรงเรียนวดับานกรุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45693. นางเยาวลักษณแ วงศแวเิชียร โรงเรียนวดัโบราณหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45694. นางวธิู เหมันตแ โรงเรียนวดัโบราณหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45695. นายมานพ หาญณรงคแ โรงเรียนวดัโบราณหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45696. นางเครือวลัยแ โกศัย โรงเรียนวดัวงัคา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45697. นางสุธติา ขุณิกากรณแ โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45698. นายสาคร บญุไทย โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45699. นางอภริมยแ ไชยโย โรงเรียนสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45700. นางสุรีรัตนแ แกนจําปา โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45701. นางรัชนี บญุศิลป โรงเรียนหาดเส้ียววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45702. นางสุภาพรรณ วฒันวงศแสุโข โรงเรียนหาดเส้ียววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45703. นางสาวพสิมัย เกิดผล โรงเรียนหาดเส้ียววทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45704. นางเกศรา กล่ินเกษร โรงเรียนอนุบาลทุงเสล่ียม (บานเหมืองนา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45705. นางธนภร ปรัชญาสุขสบาย โรงเรียนอนุบาลทุงเสล่ียม (บานเหมืองนา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45706. นางสาคร แกวจาเครือ โรงเรียนอนุบาลทุงเสล่ียม (บานเหมืองนา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45707. นางสุนันทา ปริษาวงศแ โรงเรียนอนุบาลทุงเสล่ียม (บานเหมืองนา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45708. นางนิภา อางทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธญัญานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45709. นายผดุงศักด์ิ อางทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธญัญานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45710. นางเกษรทพิยแ แกลวกลา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45711. นางจุฑารัตนแ วฒันวนาพงษแ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45712. นางวนัวสิา คําตา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45713. นางสาวสุปราณี ขอบคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45714. นางสุภรีแ อําพนนวรัตนแ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45715. นายประทปี ทานศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒
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45716. นายวรีะศักด์ิ วฒันวนาพงษแ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45717. นายโกมล ขีดขั้น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บานหาดสูง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45718. นางเบญจางคแ พตัจร โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45719. นางไพรินทรแ สนทมิ โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45720. นางสาวจรินทรแ เวทยพงษแ โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45721. นางสาวมัณฑนา วภิาตะภติู โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45722. นางสาวสุรินทรแ ออนกล โรงเรียนอนุบาลศรีสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45723. นางฉววีรรณ ณ พโิรจนแ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุงวารีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45724. นางประภา คมขํา โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุงวารีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45725. นางสาวมาริษา ทองศรีพงษแ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุงวารีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45726. นายวรัิช พฒันพเิชียร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45727. นางสาวพเยาวแ อวมภกัดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45728. นายนิเวช พุมอ่ํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45729. นายมานะ แปดสี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45730. นายมุนินทร มาตมุงคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒

45731. นางวรกมล ศรีแกวเที่ยง โรงเรียนค่ีต้ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45732. นางสาวเนาวรัตนแ บญุประเทศ โรงเรียนค่ีต้ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45733. นางจุฬารัตนแ โพธิป์ระดิษฐแ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45734. นางสาวรัตนา สรวงสิงหแ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45735. นางธญัรัก สุพรรณการ โรงเรียนบางปลามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45736. นางรัตนี พงษแไพฑูรยแ โรงเรียนบางปลามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45737. นางสาวลาวลัยแ วริิยะประสิทธิ์ โรงเรียนบางแมหมาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45738. นายชวลิต ทบัทมิทอง โรงเรียนบางแมหมาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45739. นายสามารถ ทบัทมิดี โรงเรียนบางแมหมาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45740. นางพรพมิล มณีรัตนแ โรงเรียนบานคลองชะอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45741. นายเถลิงศักด์ิ นาคสมพนัธุแ โรงเรียนบานคลองชะอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45742. นางบรรเจิด นอยเนตร โรงเรียนบานดอนโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45743. นางรัตติยา ชาวบานกราง โรงเรียนบานดอนโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45744. นางวฒันา เพง็คลาย โรงเรียนบานดอนโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45745. นางสาวใหมฟาู ชาอุน โรงเรียนบานดอนโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45746. นายสุทศันแ วนัทอง โรงเรียนบานดอนโพ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45747. นางรัตนา ธาดา โรงเรียนบานทาเสด็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45748. นางวฒันา มีสมหวงั โรงเรียนบานทาเสด็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45749. นางสาวกะดังงา กล่ินหอมดี โรงเรียนบานทาเสด็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45750. นางอุรัจฉัท บรูณากาญจนแ โรงเรียนบานทาเสด็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45751. นายรณพงษแ เขียวหวาน โรงเรียนบานทาเสด็จ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45752. นางดรุณี บตุรพนัธแ โรงเรียนบานบางกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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45753. นางสาวสาวติรี ศรีศักดา โรงเรียนบานไผแปลกแม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45754. นางประไพ พพูวงจันทรแ โรงเรียนบานรางกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45755. นางพศิมัย โพธิเ์ทยีนทอง โรงเรียนบานรางกระทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45756. นายชาลี ทวิาวงษแ โรงเรียนบานรางกะทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45757. นางทองเปลว พทิกัษแวงศแ โรงเรียนบานรางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45758. นางทพิวลัยแ ชํานาญศิลป โรงเรียนบานรางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45759. นางสาวกนกนุช อินทรแสกุล โรงเรียนบานรางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45760. นางชาดา เคหะนาค โรงเรียนบานรางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45761. นางจิราภรณแ นาคเรือง โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45762. นางปรียาภทัร ไกรเภา โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45763. นายวรีวฒุนแ พึ่งเจริญ โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45764. นายณรงคแ ไทยทวี โรงเรียนบานหนองบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45765. นายทะนง พทุธจํา โรงเรียนบานหนองเพยีน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45766. นายชนาธปิ จิ๋วเจริญ โรงเรียนบานหนองสรวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45767. นายชิต ทบัประเสริฐ โรงเรียนบานหนองสรวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45768. นางรุงทพิยแ ชาวกงจักรแ โรงเรียนเมืองสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45769. นางสาวนันทวนั เพชรประเสริฐพร โรงเรียนเมืองสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45770. นางสาวสนาญ เรือนวลัิย โรงเรียนเมืองสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45771. นายณัฐวฒันแ ไกรเภา โรงเรียนเมืองสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45772. นายเสนาะ มีสวสัด์ิ โรงเรียนเมืองสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45773. วาที่ รต.ปิยปราชญแ โพธิไ์พจิตรแ โรงเรียนวดักุฎทีอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45774. นางลําดวน การสาลี โรงเรียนวดัแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45775. นายประกอบ อินทรแสวาง โรงเรียนวดัแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45776. นางสาวคนึงนิจ ประสาทศิลป โรงเรียนวดัไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45777. นางสาวสมพงษแ สะราคํา โรงเรียนวดัไกเต้ีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45778. นางสาวสมบติั เผาพงคแคลาย โรงเรียนวดัเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45779. นายสุธน พทุธรัตนแ โรงเรียนวดัเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45780. นายประยงคแ มีชะนะ โรงเรียนวดัคลองโมง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45781. นางธนญา ไพเราะ โรงเรียนวดัคันทด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45782. นางเดือนวรัท ภทัรเดช โรงเรียนวดัคันทด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45783. นางสาวทศันียแ อินทรแสกุล โรงเรียนวดัคูบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45784. นางสาวนิตยา เนตรอนงคแ โรงเรียนวดัคูบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45785. นางขนิษฐา วเิชียรศรี โรงเรียนวดัโคกโคเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45786. นางจิราวดี ชาติทอง โรงเรียนวดัโคกโคเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45787. นางทศันา อินสวาง โรงเรียนวดัโคกโคเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45788. นางสมใจ วโิรจนแ โรงเรียนวดัโคกโคเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45789. นายมาโนชญแ คงดี โรงเรียนวดัโคกโคเฒา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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45790. นางลักขณา มอญจําแลง โรงเรียนวดัชองลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45791. นางสาวฉันทนา สุนิธี โรงเรียนวดัชองลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45792. นายปรีชา บญุเสถียร โรงเรียนวดัชองลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45793. นางมณทพิยแ เกียรติกสิกร โรงเรียนวดัดงขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45794. นายสุบนิ ปาละพนัธแ โรงเรียนวดัดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45795. นายเศรษฐแปพน กาญจนะกิตตแ โรงเรียนวดัดอนไขเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45796. นางสาวมาลี สงวนพนัธแ โรงเรียนวดัดอนเจดียแราษฎรแบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45797. นางสีนวล ดอกตะเคียน โรงเรียนวดัดอนเจดียแราษฎรแบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45798. นายประยูร ชินสุวรรณ โรงเรียนวดัดอนบบุผาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45799. นางชรินทรแ สงสกุล โรงเรียนวดัดอนโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45800. นางสาวดวงพร สุพรรณวรรษา โรงเรียนวดัดอนโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45801. นายสิทธชิัย หลานเศรษฐา โรงเรียนวดัดอนโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45802. นายประจวบ เทพวงษแ โรงเรียนวดัดอนโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45803. นางบรรเจิด ทบัทมิทอง โรงเรียนวดัดารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45804. นางสาวธนกร อินทขันตี โรงเรียนวดัดารา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45805. นางรุงเรือง อุบาลี โรงเรียนวดัดาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45806. นางอภญิญา พลายจั่น โรงเรียนวดัดาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45807. นางภาวณีิ แทสูงเนิน โรงเรียนวดัตปะโยคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45808. นางเพญ็ศรี ประทมุรุง โรงเรียนวดัตะลุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45809. นายธรรมนูญ ศรีวเิชียร โรงเรียนวดัตะลุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45810. นางสาวณิชาภา คงเมือง โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45811. นางฐิตาพร แกวรัก โรงเรียนวดับรรไดทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45812. นางนิลวดี กวรัีตนแธาํรง โรงเรียนวดับรรไดทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45813. นางดวงตา สารศรี โรงเรียนวดับางจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45814. นายมานพ ทศันสุวรรณ โรงเรียนวดับางเลน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45815. นายปรีดา ทูไพเราะ โรงเรียนวดับางเลน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45816. นายมานิตยแ วงษแวจิารณแ โรงเรียนวดับางใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45817. นายชูชีพ ศรีราชา โรงเรียนวดับานกลวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45818. นางรัตนา ลอมวงษแ โรงเรียนวดับานโพธิต์ะวนัตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45819. นางเดือนเพญ็ รมโพธิภ์กัด์ิ โรงเรียนวดับานหมี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45820. นางสาวบานเย็น วงศแจําปา โรงเรียนวดัโบสถแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45821. นางสาวนัทวลั แตงงาม โรงเรียนวดัปลายนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45822. นางสาวสมใจ พกัตรแเพยีงจันทรแ โรงเรียนวดัปาุพฤกษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45823. นางสาวสุวรรณา ทาผาสุข โรงเรียนวดัปาุพฤกษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45824. นายบญุชวย ดํารงรัตนแนุวงศแ โรงเรียนวดัปาุพฤกษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45825. นางเฉล่ีย เชยชม โรงเรียนวดัไผเกาะโพธิง์าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45826. นางสาวปราณี ยิ้มสมบรูณแ โรงเรียนวดัไผเกาะโพธิง์าม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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45827. นางจันทรแเพญ็ ผลทวทีรัพยแ โรงเรียนวดัพระธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45828. นางวาสนา ศรีเฮงไพบลูยแ โรงเรียนวดัพระธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45829. นางสุมาลี สุนทรวงษแ โรงเรียนวดัพระธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45830. นายทรงศักด์ิ เกรอด โรงเรียนวดัพระธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45831. นายประสิทธิช์ัย ปอูมพมิพแ โรงเรียนวดัพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45832. นางสมปอง ปองทศันรัตนแ โรงเรียนวดัโพคอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45833. นางกนกภรณแ กฤษณะเศรณี โรงเรียนวดัโพธิน์ฤมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45834. นางศรีไพร มณีรัตนแ โรงเรียนวดัโพธิน์ฤมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45835. นางปราณี ศรีสุวรรณ โรงเรียนวดัโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45836. นางวรญา อดุลยศักด์ิ โรงเรียนวดัโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45837. นางวไิลลักษณแ โสมภรีแ โรงเรียนวดัโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45838. นางสิริเพญ็ สายนุช โรงเรียนวดัโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45839. นางทองหลอ โพธิท์อง โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45840. นางสมพศิ ชุมชื่น โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45841. นายทองอินทรแ ทศันสุวรรณ โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45842. นางบปุผา บญุเรืองรอด โรงเรียนวดัราษฎรแบรูณะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45843. นางซอนกล่ิน บรรจง โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45844. นางสาวคําพลอย โพธิท์อง โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45845. นายบนัเทงิ สุดแสวง โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45846. นายสุรพจนแ ศรีสุวรรณแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45847. นางบาจรียแ เอี่ยมสอาด โรงเรียนวดัลาดตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45848. นางเพยีงใจ นิลเขตรแ โรงเรียนวดัลาดตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45849. นางรัตนา โมพนัธแ โรงเรียนวดัลาดตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45850. นางอารี ปิๆนแกว โรงเรียนวดัลาดตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45851. นายปรีชา นิลเขตรแ โรงเรียนวดัลาดตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45852. นางสริมน หมอยาดี โรงเรียนวดัลําบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45853. นางบษุบา รักนุย โรงเรียนวดัวงักุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45854. นางประเทอืงทพิยแ เขียวคล่ี โรงเรียนวดัวงักุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45855. นางสาวปราณี แตงโต โรงเรียนวดัวงักุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45856. นางสาวปราณี สุขสําราญ โรงเรียนวดัวงักุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45857. นายจรัล สวสัดี โรงเรียนวดัวงักุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45858. นายปรีชา แสงสวางโชติ โรงเรียนวดัวงักุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45859. นางสาวมาลินี ถาวร โรงเรียนวดัวงัน้ําเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45860. นางธญัรดา เรืองผิว โรงเรียนวดัวงัพระนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45861. นางสาววฒันา มีสกุล โรงเรียนวดัวงัพระนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45862. นายธวชั ใบบวั โรงเรียนวดัวงัพระนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45863. นายจีรศักด์ิ ทองประดิษฐแ โรงเรียนวดัศุขเกษม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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45864. นายอํานาจ กฤษณชาญดี โรงเรียนวดัสกุณปใกษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45865. นางสาวอมรรัตนแ แสงทองดี โรงเรียนวดัสกุณปใกษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45866. นางสาวกาญจนา ฉิมพาลี โรงเรียนวดัสระประทมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45867. นางอัจฉรา โตววิฒันแ โรงเรียนวดัสระประทมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45868. นายสมัย ชินจอหอ โรงเรียนวดัสระประทมุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45869. นายสมโภช ขําเลิศ โรงเรียนวดัสวนแตง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45870. นางอารีวรรณ ทองมีหลาก โรงเรียนวดัสังฆจายเถร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45871. นายชํานาญ เร่ืองลือ โรงเรียนวดัสังฆจายเถร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45872. นายบญุนาค โสภาศรีพนัธแ โรงเรียนวดัสังฆจายเถร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45873. นางสาวสุพร คําหอม โรงเรียนวดัสังฆจายเถร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45874. นายสมพร วงัอมรมิตร โรงเรียนวดัสังโฆสิตาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45875. นางสาวปิยะวรรณ เสสังงาม โรงเรียนวดัสามจุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45876. นางจุฑามาศ แกวหอมคํา โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม/บางปลามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45877. นางสาวนิภาพร ถิ่นแถลบ โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม/บางปลามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45878. นายธนกฤต อาทติยแโจ โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม/มา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45879. นายดิลก สุขอารมยแ โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม/เมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45880. นายสงา สงางาม โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม/เมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45881. นางสาวพรพรรณ ชาวลุมบวั โรงเรียนวดัสํานักตะฆา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45882. นางอุษา เชิดฉันทแ โรงเรียนวดัสํานักตะฆา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45883. นางสะอาด ไอยรารัตนแ โรงเรียนวดัเสาธงทอง/บางปลามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45884. นางสมถวลิ เกล็ดจีน โรงเรียนวดัเสาธงทอง/ศรีประจันตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45885. นางธญันันทแ อ่ําอิ่ม โรงเรียนวดัหวัไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45886. นายววิฒันแ อนุมาตยแ โรงเรียนวดัองครักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45887. นางจริยา จันทรแศรี โรงเรียนวดัอุทมุพราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45888. นายประภา นอยสกุล โรงเรียนวดัอุทมุพราราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45889. นายอดุลยแ พลายจั่น โรงเรียนวดัอูยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45890. นางวนิดา โฉมยงคแ โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45891. นางสาวกุมารี คงปรีพนัธุแ โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45892. นางสาวธวลัรัตนแ เขียวเซ็น โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45893. นางสาวธญัญแรวี พนัธุแเมือง โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45894. นางสาวเบญจวรรณ นิลพุม โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45895. นางสาวปณิธาน กลอมดี โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45896. นางสาวเรวดี จุลละโพธิ์ โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45897. นางสาววลัยแลดา อินทรแใจเอื้อ โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45898. นางสาวอุไรพร ทองชาวกรุง โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45899. นายบํารุง กําลังมาก โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45900. นายวฒิุชัย เหลาเลิศ โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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45901. นายสุพจนแ ออนกลา โรงเรียนศุภลักษณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45902. นางจรรยา วงษแสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45903. นางดวงใจ อวนมิน โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45904. นางเตือนใจ นอยแกว โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45905. นางนวลวรียแ มณีสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45906. นางวาทนิี โชติทววีฒันแ โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45907. นางวลิาวลัยแ กล่ินลําดวน โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45908. นางสาวกาญจนา ลาภรวย โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45909. นางสาวพมิ แสงวนัทอง โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45910. นางสาวศิริธร สิริทรัพยแทวี โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45911. นางสาวสมโภชนแ เชวงภกัดีเวทยแ โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45912. นางสุนิสา มาลาวงษแ โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45913. นางสุรีรัตนแ คงเปยี โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45914. นางหทยัรัตนแ หาดแกว โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45915. นายทองหลอ ไกรเภา โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45916. นายเลอศักด์ิ ศรีทองอินทรแ โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45917. นายสุรพล ศรีนวล โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45918. วาที่ รต.สุนันทแ กล่ินลําดวน โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45919. นางสาวอรทยั น้ําทพิยแ โรงเรียนสุพรรณภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45920. นางสาวรัชนก เล็กรัด โรงเรียนอนุบาลดวงแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45921. นางสาวอัจฉรา ไพจิตตแ โรงเรียนอนุบาลดวงแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45922. นางเพญ็นภา ดาบสมุทร โรงเรียนอนุบาลวดัปาุเลไลยกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45923. นางสาวสุรียแ ดาวอุดม โรงเรียนอนุบาลวดัปาุเลไลยกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45924. นางสุวพี ชูเกียรติวฒันา โรงเรียนอนุบาลวดัปาุเลไลยกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45925. นางอาภา แปลงเงิน โรงเรียนอนุบาลวดัปาุเลไลยกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45926. นายปรารมณแ รอดมาลี โรงเรียนอนุบาลวดัปาุเลไลยกแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45927. นายพสัิย บญุประกาศิต โรงเรียนอนุบาลสวนหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45928. นางกาญจนา จานสิบสี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45929. นางกุลชลี สมบรูณแเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45930. นางจีรายุ อุดมกิจไพบลูยแ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45931. นางแจมใส บญุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45932. นางนฤมล นวมพนัธแ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45933. นางนัยนา รอดทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45934. นางเนตรนภา ฉายศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45935. นางปภาดา ดวยคุมเกลา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45936. นางวาสนา ธรีะธาํรงชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45937. นางสมควร แยมเกษม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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45938. นางสมใจ วงษแทองดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45939. นางสัจจา ออนพนัธแ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45940. นางสาคร ทวสุีข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45941. นางสาวดวงพร ลีพทิกัษแวฒันา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45942. นางสาวธนพร กางกั้น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45943. นางสาวรัตนา นาถพลายพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45944. นางสุนันทแ มีบปุผา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45945. นางสุภาฤทธิ์ หยกพรายพนัธแ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45946. นางสุภดิา ไทยวงษแ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45947. นางเสาวณียแ ธาํรงเวยีงผ้ึง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45948. นางเสาวลักษณแ อินทปใญญา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45949. นายดิเรก เรือนเงิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45950. นายลออง การสาลี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45951. นางชูศรี รักการดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรีุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45952. นางบวร ใสสุขสะอาด โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45953. นางปราณี เตากลํ่า โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45954. นางสมศรี ภูเปีๆยม โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45955. นางสาวธญัญรัตนแ ยืนยง โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45956. นางสาวบปุผา สังขแทอง โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45957. นางสาวยุพา นาคใหม โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45958. นางสาวเสริมจิตร เมฆพยัพ โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45959. นางสาวอัมพร กลาหาญ โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45960. นางสุพรรณี อินสวาง โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45961. นางอารมณแ ชํานาญดี โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45962. นายพงษแศักด์ิ มงคลธนวงศแ โรงเรียนอํานวยเวทยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45963. นายโชคชัย ทพิยแทอง โรงเรียนอินทรแศรัทธาราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45964. นางจิราธร สามารถ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45965. นางสาววรรณี ไทยานันทแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45966. นางสุวมิล อิงคะประดิษฐแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45967. นายบํารุง เสียงเพราะดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45968. นายประพนัธแ สุดโต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรบุรี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

45969. นางสาวถนอมจิตตแ หงษแเวยีงจันทรแ โรงเรียนบานเขากําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45970. นายสหมณฑล ละอองนวล โรงเรียนบานเขากําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45971. นางสาววารุณี ขําดี โรงเรียนบานโคก๗ลูก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45972. นางปราณี คลายนาค โรงเรียนบานโคก๗ลูก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45973. นางเพญ็ศรี ฉ่ําทรัพยแ โรงเรียนบานจรเขสามพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45974. นายเรวตั ปใญสมคิด โรงเรียนบานจรเขสามพนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
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45975. นายมงคล ไทยานันทแ โรงเรียนบานดงกะเชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45976. นางปณิุกา โพธสุิทธิ์ โรงเรียนบานดอนกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45977. นางสาวฐิติมา คงคาหลวง โรงเรียนบานดอนตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45978. นางสาวพรุิณรักษแ กระจางโลก โรงเรียนบานดอนตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45979. นางสุกัญญา เจนศิริวงษแ โรงเรียนบานดอนตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45980. นางสุนันทแ ศรีเมือง โรงเรียนบานดอนตําลึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45981. นางสาวสุนันทแ คงประคอง โรงเรียนบานทะเลบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45982. นางสุชิน สุขรักษแ โรงเรียนบานทะเลบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45983. นางมณฑา นิลทบั โรงเรียนบานทุงดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45984. นางกาญจนาภา วรรักษแ โรงเรียนบานนเรศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45985. นางดวงแกว วงษแวเิศษ โรงเรียนบานนเรศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45986. นางทองใบ เจสดุ โรงเรียนบานนเรศ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45987. นางสายจิต วงษแขวญัเมือง โรงเรียนบานประทนุทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45988. นางนัฏฐพร สารรัมยแ โรงเรียนบานโปงุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45989. นางบญุเอื้อ โควไล โรงเรียนบานยมเบอื คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45990. นางสาวสุวฒันา วรรณา โรงเรียนบานรางโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45991. นางพรรณพร ศรีขวญัเมือง โรงเรียนบานหนองกุฏิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45992. นายภษูติ สุภาษติ โรงเรียนบานหนองกุฏิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45993. นางกาญจนา มวงลัพธแ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45994. นางสาววรรธนา ภูทองดี โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45995. นางสาวอมุารินทรแ นอมบญุญา โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45996. นายสมเกียรติ เสถียรอินทรแ โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45997. นายสุชาติ สุขรักษแ โรงเรียนบานหนองจิกรากขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45998. นางยุพา ปรีมาท โรงเรียนบานหนองเฝูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

45999. นายปใญญา น้ําใจสุข โรงเรียนบานหนองเฝูา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46000. นายเพิ่มพล ศรีเพช็ร โรงเรียนบานหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46001. นายเอนก ณีสกุล โรงเรียนบานหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46002. นางสาวพรนิชา ฉายวงษแ โรงเรียนบานหวยหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46003. นางรินณา แจงสวางศรี โรงเรียนบานหวัวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46004. นางสาวปรยา ลีสุขสาม โรงเรียนบานหวัวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46005. นายวทิยา เอื้องเพช็รแ โรงเรียนบานหวัวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46006. นายสุริยันตแ แจงสวางศรี โรงเรียนบานหวัวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46007. นายปรีชา โควไล โรงเรียนบญุศรีสุวรรณราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46008. นางสาวปาริชาต ศักด์ิมงคลชัย โรงเรียนปรีดาวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46009. นางสาวศศิธร ศรีเหรา โรงเรียนปรีดาวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46010. นางสําลี ฉ่ําชื่น โรงเรียนพลับพลาไชย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46011. นางโสภา มาพลาย โรงเรียนพลับพลาไชย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
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46012. นางสาวนพรัตนแ คําเกล้ียง โรงเรียนพลับพลาไชย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46013. นางสาวภณัฑิรา โพธพินัธุแ โรงเรียนวดักลางบานดอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46014. นางสาวสมร กล่ินพฒุซอน โรงเรียนวดักลางบานดอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46015. นางสาวสุปรียา ไกรเพชร โรงเรียนวดักลางบานดอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46016. นายสุชาติ จําปาเงิน โรงเรียนวดักลางบานดอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46017. นางสมจิต แจงใจ โรงเรียนวดัเขาดีสลัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46018. นายบญุสม ทองงาม โรงเรียนวดัเขาดีสลัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46019. นางสาวมนทริา นาคลําภา โรงเรียนวดัเขาพนมนาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46020. นางสาวสายใจ รัตนาชาตรี โรงเรียนวดัเขาพนมนาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46021. นางชญานิศวรแ ศุภเศรษฐแสิริ โรงเรียนวดัเขาพนมนาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46022. นางธารทพิยแ เพง็เกร็ด โรงเรียนวดัเขาพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46023. นางโสภา กัณฑสังขแ โรงเรียนวดัเขาพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46024. นางวารีรัตนแ ดามาพงษแ โรงเรียนวดัคณฑี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46025. นายมนตรี ล้ิมไพบลูยแศิลป โรงเรียนวดัคณฑี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46026. นางปใญจพร ชางเขียว โรงเรียนวดัคลองตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46027. นายอนันตแ ชางเขียว โรงเรียนวดัคลองตัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46028. นางไพรส คําปลอง โรงเรียนวดัคีรีรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46029. นางสาวณัชชแฑราณียแ ศรีปานนาค โรงเรียนวดัคีรีรัตนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46030. นางสาวจริยา แกวสะอาด โรงเรียนวดัโคกยายเกตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46031. นางวนัเพญ็ เดชชาย โรงเรียนวดัโคกสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46032. นางนวลจันทรแ สีสุขสาม โรงเรียนวดัจันทราวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46033. นางพลูสุข บญุมี โรงเรียนวดัจันทราวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46034. นางสุพรรณี นาคีอนุรักษแ โรงเรียนวดัจันทราวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46035. นางสุวรรณา มากระจัน โรงเรียนวดัจันทราวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46036. นายนพพร ขาวประเสริฐ โรงเรียนวดัจันทราวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46037. นางจรรยา สุขเจริญ โรงเรียนวดัจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46038. นางสรอยสวรรคแ อําภาวงษแ โรงเรียนวดัจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46039. นางสีนวน บญุทา โรงเรียนวดัจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46040. นางวาสนา จันทรแสุวรรณ โรงเรียนวดัชองลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46041. นางสาวรัตนา วองววิธิกุล โรงเรียนวดัชองลม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46042. นางสาวสมใจ ปิๆนแกว โรงเรียนวดัไชยนาราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46043. นางสาวสิริจินดา แกวมณี โรงเรียนวดัไชยนาราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46044. นางสาวประภา วทิยถาวรวงศแ โรงเรียนวดัดอนมะเกลือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46045. นางสาวรุงนภา เที่ยงธรรม โรงเรียนวดัดอนมะเกลือ(นันทราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46046. นางเนาวรัตนแ ใจเที่ยงกุล โรงเรียนวดัทองประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46047. นางยุพดี โชติพนัธุแ โรงเรียนวดัทองประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46048. นางวนัทา นอยแกว โรงเรียนวดัทองประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
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46049. นายนิคม นิรมาณ โรงเรียนวดัทองประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46050. นายสัมฤทธิ์ ผิวบวัคํา โรงเรียนวดัทองประดิษฐแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46051. นางเรณู คิดดี โรงเรียนวดัทบักระดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46052. นางสาวสุวณีา แกวกระจาง โรงเรียนวดัทบักระดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46053. นายมีชัย นาคชัยยะ โรงเรียนวดัทบักระดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46054. นายวทิยา วงศแกลอม โรงเรียนวดัทบักระดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46055. นางณัชฌานแ เที่ยงธรรม โรงเรียนวดัทาไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46056. นางผุสดี เหล่ียมดี โรงเรียนวดัทาไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46057. นางสาววราภรณแ สีดํานิล โรงเรียนวดัทาไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46058. นางสาวแววตา วเิศษสิงหแ โรงเรียนวดัทาไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46059. นายบญุเลิศ แสงดี โรงเรียนวดัทาไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46060. นายอภศิร เนตรพระ โรงเรียนวดัทาไชย(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46061. นางวาสนา เพชรปานกัน โรงเรียนวดัทุงเข็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46062. นางสมพร สําราญพนัธแ โรงเรียนวดัทุงเข็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46063. นายวชิัย เดชาวชิิตเลิศ โรงเรียนวดัทุงเข็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46064. นางประไพ อุดมผล โรงเรียนวดัทุงคอก(สุวรรณสาธกุิจ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46065. นางศุภกิา ชูสินธราดล โรงเรียนวดัทุงคอก(สุวรรณสาธกุิจ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46066. นางสาวนนัทภรณแ สาวดี โรงเรียนวดัทุงคอก(สุวรรณสาธกุิจ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46067. นางสาวยุพา กิจสงเสริมกุล โรงเรียนวดัทุงคอก(สุวรรณสาธกุิจ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46068. นางสาววณีวรรณ เรืองเนตรแ โรงเรียนวดัทุงคอก(สุวรรณสาธกุิจ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46069. นางสาววัชราภรณแ สินทรัพยแ โรงเรียนวดัทุงคอก(สุวรรณสาธกุิจ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46070. นางอารี ปฐมมีโชค โรงเรียนวดัทุงคอก(สุวรรณสาธกุิจ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46071. นายวรพงษแ รักษาพงศแ โรงเรียนวดันันทวนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46072. นางสาวบงัอร จงสมจิตตแ โรงเรียนวดับอคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46073. นางจันทมิา แสวงทรัพยแ โรงเรียนวดับางบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46074. นางพาสิณียแ โสภา โรงเรียนวดับางบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46075. นางอารีรัตนแ สอาดเอี่ยม โรงเรียนวดับางบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46076. นางพลูสุข จันทรมณี โรงเรียนวดับางสะแก(วทิยารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46077. นางวฒันา สาลีงาม โรงเรียนวดับางสะแก(วทิยารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46078. นางศศิธร แตงโต โรงเรียนวดับางสะแก(วทิยารังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46079. นายอรรถ สวางใจธรรม โรงเรียนวดับางสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46080. ศรีสุดา คงชาตรี โรงเรียนวดับางสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46081. นายธวชัชัย เสสังงาม โรงเรียนวดับานหนองโอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46082. นางนาฏยา ฉุยทองดี โรงเรียนวดัปทมุวนาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46083. นางนิตยา พนัธวงษแ โรงเรียนวดัไผขาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46084. นางสาวนันทนา คนสูงดี โรงเรียนวดัไผขาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46085. นางจิราพร บญุครอง โรงเรียนวดัไผโรงววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
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46086. นางวมิาลา ศรีสมเดช โรงเรียนวดัไผโรงววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46087. นางสาวปใทมา เกตุหลิม โรงเรียนวดัไผโรงววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46088. นางสาวอัญชลี โกษะ โรงเรียนวดัไผโรงววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46089. นายสุรัตนแ คําหอมร่ืน โรงเรียนวดัไผโรงววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46090. นางอารมยแ ธาราเสาวรภยแ โรงเรียนวดัพรสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46091. นายเทวนิทรแ ต฿ะปาง โรงเรียนวดัพรสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46092. นายมนูญ พนัธุแจันทรแ โรงเรียนวดัโพธิเ์ขียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46093. นางเฉลิมพร เสารแเพช็ร โรงเรียนวดัโพธิท์องเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46094. นางประนอม โพธิต์ระกูล โรงเรียนวดัโพธิท์องเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46095. นางเล็ก วงษแศรีเมือง โรงเรียนวดัโพธิท์องเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46096. นางสาวจรัสศรี ตระกูลวฒันา โรงเรียนวดัโภคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46097. นายไพฑูรยแ ลอยแกว โรงเรียนวดัโภคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46098. นางสาวกัลยกร หอมเพชร โรงเรียนวดัยางสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46099. นางสุพฒันา เพชรดําดี โรงเรียนวดัยางสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46100. นางเพชรดา เนตรผง โรงเรียนวดัรางกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46101. นางสาวหนึ่งฤทัย พระสุทา โรงเรียนวดัรางกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46102. นายวชิัย เนียมหอม โรงเรียนวดัรางกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46103. นางชบารแ โพธกิุล โรงเรียนวดัรางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46104. นายชาตรี โพธกิุล โรงเรียนวดัรางบวัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46105. นางออย แกวไทรหาญ โรงเรียนวดัศรีเฉลิมเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46106. นายเฉลิม แชมชอย โรงเรียนวดัศรีเฉลิมเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46107. นายบญุชม บญุประกอบ โรงเรียนวดัศรีสรอยเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46108. นายศิวศิรแ พนัธแพงษแ โรงเรียนวดัศรีสรอยเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46109. นางสมถวลิ พมิทอง โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46110. นางอุไรวรรณ จันทรแรูปงาม โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46111. นางมาลี นิลกําเหนิด โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46112. นางพจนียแ ขาวประเสริฐ โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46113. นางรสสุคนธแ จันทรแมณี โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46114. นางสาวพมิลพรรณ นาคฉาย โรงเรียนวดัสําเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46115. นางบญุจิรา พทุธวิยั โรงเรียนวดัหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46116. นางพทัธนันทแ นอมระวี โรงเรียนวดัหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46117. นางสายสมร วงษแจันทรแ โรงเรียนวดัหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46118. นายสมพงษแ สมใจเพง็ โรงเรียนวดัหนองแจง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46119. นางทพิวรรณแ คุณกมุท โรงเรียนวดัหนองตาสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46120. นางผอบ วรรณโรจนแ โรงเรียนวดัหนองตาสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46121. นางศรีรัตนแ กลมเกล้ียง โรงเรียนวดัหนองตาสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46122. นายสมศักด์ิ เชวงภกัดีเวทยแ โรงเรียนวดัหนองตาสาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
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46123. นายปรีชา ภกัดี โรงเรียนวดัหนองพนัเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46124. นางสาวศุภาพร ผิวงาม โรงเรียนวดัหนองพนัเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46125. นางสาวสุภาวดี มิสุนา โรงเรียนวดัหนองหลุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46126. นางเรไร อ฿อกศิริ โรงเรียนวดัหวยคูสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46127. นางสุพชิชา วงษแนาค โรงเรียนวดัหวัโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46128. นางอมรพรรณ ชูตาลัด โรงเรียนวดัใหมปทมุสูตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46129. นายประสาร ดาวลอม โรงเรียนวดัใหมปทมุสูตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46130. นางสาวแนงนอย พึ่งพานิช โรงเรียนวดัใหมพบิลูยแผล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46131. นายทศพร รุงแสง โรงเรียนวดัใหมพบิลูยแผล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46132. นางสาวรัชนียแ เจนโชติสุวรรณ โรงเรียนวดัใหมเพชรรัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46133. นายชาลี แสงลี โรงเรียนวดัใหมสิทธาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46134. นางสาวจิตรา ศรีสงวน โรงเรียนสองพี่นอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46135. นางสาวเพลิน แสงจันทรแงาม โรงเรียนสองพี่นอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46136. นางนิตยา ธงชัย โรงเรียนหรรษาสุจิตตแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46137. นางพทัธแธรีา หงษแศรีจัน โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46138. นางภสัรานันทแ ธญัญการ โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46139. นางวราพรณแ พุมบางแกว โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46140. นางศานันทแฐินี ศิลาดี โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46141. นางศิรินวล สุวรรณธรพสั โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46142. นางสลิล คําเรียง โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46143. นางสาวณัชชา สถิตพรพรหม โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46144. นางเอื้อมดาว รัตนประดิษฐแ โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46145. นางสาวนุชนาฏ นรสิงหแ โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46146. นางฉันทนา กานตแกัมพล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณแดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46147. นางดวงดาว อยูยินยง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณแดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46148. นางปราณีต วนัคล่ี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณแดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46149. นางพรรณจรุง จินตนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณแดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46150. นางสาวธาริณี ผูกอยู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณแดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46151. นายวทิยา ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณแดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46152. นายสมศักด์ิ หรัิญออน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณแดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46153. นายสุรชัย สุขสําราญ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณแดอนเจดียแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46154. นางสาวกรรวี โพธิท์อง โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46155. นางสาวสุขุมาล เครือเพง โรงเรียนอาทรสังขะวฒันา๒ วดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46156. นายกัมพล ดีกาว โรงเรียนอาทรสังขะวฒันา๒ วดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46157. นางสาวดาวรุง มั่นคงดี โรงเรียนอาทรสังขะวฒันา๒ วดัวงัตะกู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46158. นายประเสริฐ ลาวณัยแวสุิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46159. นางสุมาลี พเิชษฐแพงษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
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46160. นางสุมาลี สุธกีุล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46161. นายวนิัย มากระจันทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

46162. นางปราณี แสงสงาพงษแ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บานหนองมะคาโมง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46163. นายประเสริฐศักด์ิ อยูชา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บานหนองมะคาโมง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46164. นายมานพ ฉายอรุณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บานหนองมะคาโมง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46165. นายวนิัย ศรีเดช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บานหนองมะคาโมง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46166. นางธนิดา พลูเพิ่ม โรงเรียนบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46167. นายสําราญ นุมสวสัด์ิ โรงเรียนบานเขาดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46168. นางนฤนาถ นรังสิทธิ์ โรงเรียนบานแจงงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46169. นางประภาศรี จุดมี โรงเรียนบานทบักระดาษ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46170. นางนารีรัตนแ ขุนวงศแมัน โรงเรียนบานทพัตาแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46171. นางธญัดา ธญัญเจริญ โรงเรียนบานทุงนาตาปิๆน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46172. นางพมิพแใจ สุวรรณพานิช โรงเรียนบานทุงนาตาปิๆน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46173. นางวลิาวรรณ อุนรัศมีวงศแ โรงเรียนบานทุงนาตาปิๆน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46174. นางเปรมสุดา มงคลนิมิตร โรงเรียนบานทุงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46175. นางมณฑา แซตัน โรงเรียนบานทุงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46176. นางจริยา สังขแสิญจนแ โรงเรียนบานพนุ้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46177. นางดวงพร สกนธแรวนีาท โรงเรียนบานพนุ้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46178. นางสาวพมิพร ใจงาม โรงเรียนบานพนุ้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46179. นางสาวมัตติกา แสนคํา โรงเรียนบานพนุ้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46180. นายมณฑล นิ่มเปา โรงเรียนบานพนุ้ํารอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46181. นางสาวรวพิร ผาดาน โรงเรียนบานพบุองปาุขี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46182. นายชํานาญ นาคศิริ โรงเรียนบานพบุองปาุขี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46183. นายวบิรูณแ ศิลปภริมยแสุข โรงเรียนบานมาบพะยอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46184. นางเยาวพา สูงปานเขา โรงเรียนบานรังงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46185. นายสมศักด์ิ ศรีบวับาน โรงเรียนบานรังงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46186. นายวชิัย อิ่มนอย โรงเรียนบานลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46187. นางสาวเนตรชนก งามยิ่ง โรงเรียนบานวงัยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46188. นางสุมาลี บญุชาย โรงเรียนบานวงัยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46189. นางสาวกัญภกิา วงัเปรม โรงเรียนบานสระเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46190. นายคชาชีพ ริตพวง โรงเรียนบานสระเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46191. นางสมหวงั บวัเปยี โรงเรียนบานสระบวัก่ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46192. นายสุรินทรแ กาฬภกัดี โรงเรียนบานสระบวัก่ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46193. นางจันทนา พลชัย โรงเรียนบานหนองกระด่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46194. นางสาวธนพร ดาวเรือง โรงเรียนบานหนองกระถิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46195. นายกฤษสุวรรณ อินสวาง โรงเรียนบานหนองกระถิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46196. นายสุภรณแ สวางศรี โรงเรียนบานหนองกระถิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
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46197. นางสาวนาวา เสียงดีเพง็ โรงเรียนบานหนองโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46198. นางปภาวรินทรแ บตุรศรี โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46199. นางพเยาวแ เทยีมพล โรงเรียนบานหนองขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46200. นายดําเนิน ภฆูัง โรงเรียนบานหนองจิกยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46201. นางวชิรา แสนโกศิก โรงเรียนบานหนองจิกยาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46202. นายสมพงษแ หงษแทอง โรงเรียนบานหนองตาแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46203. นางปรียา สุดเร่ียวแรง โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46204. นายณัฏฐกานตแ อุนรัศมีวงศแ โรงเรียนบานหนองหาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46205. นางดวงแข สุขประเสริฐ โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46206. นางอุษา สารประสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46207. นางประคอง รัศมีแกว โรงเรียนบานหนองแหน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46208. นางฐิติรัตนแ แสงบวัเผ่ือน โรงเรียนบานหนองอุโลก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46209. นางประทมุ ศรีวเิชียร โรงเรียนวดักกตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46210. นายประสงคแ บญุเรืองรอด โรงเรียนวดักกตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46211. นางขวญัดาว สมชัย โรงเรียนวดักกเต็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46212. นายสมัย กันยา โรงเรียนวดักกเต็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46213. นางชุลีพร ดวงแกว โรงเรียนวดักํามะเชียร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46214. นางสมศรี คงเมือง โรงเรียนวดักํามะเชียร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46215. นายประเทอืง อรามรัศมี โรงเรียนวดัคลองขอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46216. นายสายัน พมิพขันธแ โรงเรียนวดัคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46217. นายสมชาย ล้ิมประจันทรแ โรงเรียนวดัคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46218. นางจินตนา รอดวเิศษ โรงเรียนวดัดอนประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46219. นางลัดดาวลัยแ เพชรนิล โรงเรียนวดัดอนประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46220. นายมานพ พุมสาขา โรงเรียนวดัดอนประดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46221. นางวนิดา จุ฿ยสามพราน โรงเรียนวดัดอนไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46222. นายสมัคร พวงมาลี โรงเรียนวดัดอนไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46223. นางอภญิญา สวางศรี โรงเรียนวดัดอนไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46224. นางสาวอัจฉรา แสงอินทรแ โรงเรียนวดัดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46225. นายสุทธรัิกษแ สกุลวฒัน โรงเรียนวดัดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46226. นางวฒันา ชัยมงคล โรงเรียนวดัเดิมบาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46227. นางอุบล ทองดี โรงเรียนวดัเดิมบาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46228. นายชัยยา บรีุสุวรรณ โรงเรียนวดัเดิมบาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46229. นางสาวศัณสนียแ วนัทอง โรงเรียนวดัทามะนาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46230. นางโสภา บรีุสุวรรณ โรงเรียนวดันางบวช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46231. นางชาลินี นรสิงหแ โรงเรียนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46232. นางพรรณี สุภาพงษแ โรงเรียนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46233. นางสาวศิวพร เอกผักนาก โรงเรียนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
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46234. นายจารศักด์ิ สดคมขํา โรงเรียนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46235. นางกัญญา เอี่ยมสําอาง โรงเรียนวดัเนินมหาเชษฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46236. นายประสพชัย กาฬภกัดี โรงเรียนวดับอกรุ"คุรุประชาสรรคแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46237. นายสุบนิ สังขแทอง โรงเรียนวดับอกรุ"คุรุประชาสรรคแ" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46238. นางฉววีรรณ โมลียแ โรงเรียนวดับานทงึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46239. นางมณฑา มงคลนิมิตร โรงเรียนวดับานทงึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46240. นางสมจิตร ดอกไม โรงเรียนวดับานสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46241. นายสมภพ สันตานนทแ โรงเรียนวดับานสระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46242. นางจิตอาพร หอมละมาย โรงเรียนวดัปาุสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46243. นางอัญชลี เจริญสุข โรงเรียนวดัปาุสะแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46244. นายรําพงึ สวางศรี โรงเรียนวดัโปงุแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46245. นางพรทพิยแ สิงหแสถิตยแ โรงเรียนวดัยางนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46246. นางศรีนวล กลาหาญ โรงเรียนวดัยางนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46247. นางสาวสมใจ พวงมาลี โรงเรียนวดัยางนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46248. นางอรวรรณ ชางวงศแ โรงเรียนวดัยางนอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46249. นางสาวสมปอง สวางศรี โรงเรียนวดัลาดสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46250. นางอัญชลินทรแ พนัธุแไพร โรงเรียนวดัลําพนับอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46251. นายชูชีพ พลูผล โรงเรียนวดัลําพนับอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46252. นางประภา ศรีบวับาน โรงเรียนวดัวงัคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46253. นางศิริรัตนแ สวนดอกไม โรงเรียนวดัวงัจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46254. นางอรพนิ ทองดี โรงเรียนวดัวงัจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46255. นางทรรศมาภรณแ ทองบญุเหลือ โรงเรียนวดัวงัหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46256. นางลําพอง พึ่งงาม โรงเรียนวดัวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46257. นายสุจินตแ ทองบญุเหลือ โรงเรียนวดัวงัหนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46258. นายเทยีนชัย ยิ้มสมบรูณแ โรงเรียนวดัสามชุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46259. นางเจนจิรา จันทรแทอง โรงเรียนวดัหนองทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46260. นายสุนทร หรัิญอุทก โรงเรียนวดัหนองทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46261. นายสุรชัย ชื่นดวง โรงเรียนวดัหนองทราย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46262. นายทวศัีกด์ิ ชาญประโคน โรงเรียนวดัหนองเปาะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46263. นางจงกล นุชนารถ โรงเรียนวดัหนองผักนาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46264. นางปราณี แกวนอย โรงเรียนวดัหนองผักนาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46265. นายอุทยั สวางศรี โรงเรียนวดัหนองผักนาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46266. นางบญุเหลือ ทองมั่ง โรงเรียนวดัหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46267. นายอนุศักด์ิ รุงเรือง โรงเรียนวดัหนองไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46268. นางนิภา สวางศรี โรงเรียนวดัหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46269. นางสมจิต บญุรอด โรงเรียนวดัหนองโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46270. นางสาวศศิอร ทศัเกษร โรงเรียนวดัหนองสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
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46271. นายบรรทม จุ฿ยสามพราน โรงเรียนวดัหนองสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46272. นายสันติ แสงสุก โรงเรียนวดัหนองสะเดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46273. นางสาวกัลยาลักษณแ มณีอินทรแ โรงเรียนวดัหนองสังขแทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46274. นางกฤษณา โกษาแสง โรงเรียนวดัหวันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46275. นางจินตนา นูมหนัตแ โรงเรียนวดัใหมสระพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46276. นางธนารัตนแ คงสงคแ โรงเรียนศรีรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46277. นางวฒันา อรามรัศมี โรงเรียนศรีรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46278. นางวเิชียร อิ่มสมบติั โรงเรียนศรีรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46279. นางสาววาสนา พรสุรัตนแ โรงเรียนศรีรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46280. นางสาวภรภทัร พรสุรัตนแ โรงเรียนศรีรัตนแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46281. นางภกัคแสินี เรืองฤทธิธ์นชัย โรงเรียนสวนปาุองคแพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46282. นางกษภคั กาญจนแจิรเดช โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46283. นางกุลกันยา มะลิสา โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46284. นางนงนุช สังขแนัครา โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46285. นางปิๆนทอง จงชาณสิทโธ โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46286. นางพจมาลยแ ปอูมทอง โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46287. นางลําดวน พสุธาสถิตยแ โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46288. นางศศิวมิล ไวลดแ โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46289. นางสมจิตร ศิลปประกอบ โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46290. นางสมศรี พวงทอง โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46291. นางสุกฤตา จงชาณสิทโธ โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46292. นางอารมณแ มิตรสัมพนัธแ โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46293. นางอุบล ทรัพยแอินทรแ โรงเรียนอนุบาลดานชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46294. นางจารุมาศ นิ่มนุช โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัทาชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46295. นางพรทพิยแ บญุคุมครอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัทาชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46296. นางภทัรชา วชัราไทย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัทาชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46297. นางสาวนงนุช อุดมเดชาภกัดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัทาชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46298. นางสาวภาวนิี สุเมธาพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัทาชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46299. นางหรรษา ของหลิม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วดัทาชาง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46300. นางดุษฎี พานิชวงษแ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46301. นางนพพร อินทพนัธุแ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46302. นางพศิเพลิน กูเกียรติภมูิ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46303. นางเยาวรัตนแ เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46304. นางวภิา อุบล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46305. นางอัจฉรา สกุลบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46306. นางฐิติรัตนแ จุลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหญาไซ (วดัหนองหลวง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46307. นางธดิา อนันตแธนสาร โรงเรียนอนุบาลหนองหญาไซ (วดัหนองหลวง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
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46308. นางปราณี ดอกตาลยงคแ โรงเรียนอนุบาลหนองหญาไซ (วดัหนองหลวง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46309. นายเสารแคํา กัลวงษแ โรงเรียนอนุบาลหนองหญาไซ(วดัหนองหลวง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46310. นายอํานวย ดีประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46311. นางสาวแสงเพญ็ พุมกุมาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46312. นางอภนิันทแ ศรีเมือง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46313. นายเจริญ พมิพขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

46314. นางพชัรี สมผล โรงเรียนชุมชนบานนางกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46315. นางเสาวณี ทองคง โรงเรียนชุมชนบานนางกํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46316. นางทพิวรรณ ศรีทองกุล โรงเรียนชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46317. นายชัยรัตนแ บญุนาค โรงเรียนชุมชนวดัวสุิทธชิลาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46318. นางอุทศิ ศิริสุข โรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46319. นายวสิิทธิ์ จิตรแเลขา โรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46320. นางจงดี จิรศิลป โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46321. นางจันจิรา สะสมสงคแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46322. นางชะออน เหลาอั้น โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46323. นางรัชฎาวดี สุพรรณพงศแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46324. นางลําเพย สุวรรณทพิยแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46325. นางวนัวรี ขวญัมณี โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46326. นางสาวปริชาติ คิดขยัน โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46327. นางสาวปใญจนาถ ชูทอง โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46328. นางสาวสุภาภรณแ วหิกฤทธิ์ โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46329. นายยุทธศักด์ิ บญุสุข โรงเรียนเซนตแโยเซฟเกาะสมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46330. นางวไิลภรณแ ฮะทะโชติ โรงเรียนตวงวชิชแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46331. นางสิตนันทแ เอกจินดา โรงเรียนตวงวชิชแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46332. นางกนกกาญจนแ หนูนาวี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46333. นางจินรียแ พฒันพนิัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46334. นางญานี จาแกว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46335. นางนิตยา แกวชลคราม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46336. นางนิศากร พนัธแประทมุ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46337. นางบญุชุบ สอนขํา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46338. นางบญุญา แซภู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46339. นางประสิตา คงเทพ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46340. นางรวกิานตแ เหลาทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46341. นางรังสิมา รักษแพนม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46342. นางรุงรัตนแ เยาวแนุน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46343. นางลัดดา เวชพทิกัษแ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46344. นางวรรณา นาคพนิ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑
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46345. นางวาสนา เนตรเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46346. นางวภิารัตนแ พรหมภกัดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46347. นางวณีา ขุนทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46348. นางสาวกัญญา พลอยทองคํา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46349. นางสาวเกษรา เกิดแปนู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46350. นางสาวจันทรแเพ็ญ นวลแกว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46351. นางสาวชื่นกมล ชิตินทร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46352. นางสาวทดัดาว จิตรักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46353. นางสาวเบญจมาศ รอดสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46354. นางสาวลัดดาวรรณ ชูนาวา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46355. นางสาวศศิธร เพชรสงวน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46356. นางสาวศุภนิจ เข็มทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46357. นางสาวอัญชลี ชิตกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46358. นางสาวอําพรรัตนแ หนูเสน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46359. นางสิริการยแ ธญัพทิกัษแตระกูล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46360. นางสีฟาู สิทธเิกษมกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46361. นางอรนรินทรแ วชิัยดิษฐแ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46362. นายจักรกฤช ทองมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46363. นายชนก ณ  วาโย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46364. นายบนุยธร สุนทร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46365. นายพสุชา อาจณรงคแ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46366. นายเอกพล วงศแประจันตแ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46367. นางกันยา นวเลิศปใญญา โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46368. นางเกษร อัจจิมาพร โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46369. นางจรีรัตนแ กลอมเอี่ยม โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46370. นางจันทนา วราชัย โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46371. นางจันทรแเพญ็ นวนหนู โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46372. นางจันทรแสุดา รมเมือง โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46373. นางจินดา ดีเนียม โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46374. นางทบัทมิ สามิภกัด์ิ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46375. นางนวลจันทรแ วฒันพนัธุแ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46376. นางนิลาวรรณ เผือกคง โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46377. นางประดับ ฉายทองเจริญ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46378. นางประภาพร แกวมณี โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46379. นางประภาศรี ประดิษฐแ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46380. นางปใทมา รุงจิรธนกุล โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46381. นางเพญ็ศรี เฉลิมพพิฒันแ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑
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46382. นางรัตนา พฑัฒฆายน โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46383. นางรุงฤดี อาจคงหาญ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46384. นางเรณู แดงฉ่ํา โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46385. นางลออ แกวสงวน โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46386. นางวลิาวณัยแ ธรฤทธิ์ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46387. นางวลิาวลัยแ ขวญัเมือง โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46388. นางสมพงศแ ธธีารัตนแกุล โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46389. นางสาวจตุพร ศักด์ิทพิยรัตนแ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46390. นางสาวชุลีพร กาฬสุวรรณ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46391. นางสาวประทปี ทพิยแนอย โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46392. นางสาวปริศนา ชินทตัโสภณ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46393. นางสาวพรทพิยแ เหมบตุร โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46394. นางสาวเพญ็พศิ เกล้ียงเกิด โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46395. นางสาวภทัรา พนัธุแวชิาติกุล โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46396. นางสาวสายสุดา กิจประยูร โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46397. นางสาวสุจิตรา สุวรรณวงศแ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46398. นางสาวสุพรรณี สุวรรณมณี โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46399. นางสาวอรวรรณ จันทรมณี โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46400. นางสาวเอื้อมพร ปลอดออน โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46401. นางสิริพร วงศแธรรม โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46402. นางสุชาดา แสงเดช โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46403. นางสุนันทา รุงเรือง โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46404. นางโสพศิ วงศแกาษา โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46405. นางอรสา นุชอนงคแ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46406. นางอารียแ วฒิุจันทรแ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46407. นางอุดมพร จํานงคแทอง โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46408. นางเอ็นดู เพงพนิิจ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46409. นายทรงพนัธแ นุชอนงคแ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46410. นายประภาส เทพทอง โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46411. นายรัชกร ชินทตัโสภณ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46412. นายสนทยา ยอแซฟ โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46413. นางสาวดรุณี ศรีมงคล โรงเรียนธดิาแมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46414. นางนิรมล พฒันแคลาย โรงเรียนบานกําสนราษฎรแอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46415. นางนาตยา มะยะเฉียว โรงเรียนบานคลองคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46416. นางสารภี คงเรือง โรงเรียนบานคลองคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46417. นายสมเกียรติ เกษรสิทธิ์ โรงเรียนบานคลองคราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46418. นางสิริเพญ็ ปล้ืมใจ โรงเรียนบานคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑
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46419. นางดาวรัตนแ ศรีภกัดี โรงเรียนบานคลองสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46420. นางสาวบณุฑริกา พรหมศิริ โรงเรียนบานคลองสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46421. นางสาวปาณิสรา เมืองสง โรงเรียนบานคลองสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46422. นายวศิานตแ เด็ดรักษแทพิยแ โรงเรียนบานคลองสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46423. นางพนูสุข เผือกเดช โรงเรียนบานคลองสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46424. นางฐิติรัตนแ อุทยัรัตนแ โรงเรียนบานคลองสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46425. นางวงจันทรแ วงศแสวสัด์ิ โรงเรียนบานควนนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46426. นางบญุเรือง เพง็หนู โรงเรียนบานควนยูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46427. นางสาวธนวรรณ โพธิข์วาง โรงเรียนบานคอกชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46428. นายสัญญา รอดดํา โรงเรียนบานคอกชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46429. นางสินาภา ธรรมภทัรกุล โรงเรียนบานคีรีรอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46430. นายสาโรจนแ โกละกะ โรงเรียนบานซอย ๑๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46431. นางธนิกานตแ กาฬวจันะ โรงเรียนบานซอย ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46432. นายจิรพสั ทองสีทอง โรงเรียนบานซอย ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46433. นางวงศแจันทรแ แกวสีนวล โรงเรียนบานทอนหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46434. นางสาวนภาพร ชูทอง โรงเรียนบานทอนหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46435. นางสมบญุ บญุแกว โรงเรียนบานทบัทอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46436. นางเบญจวรรณ รอดเกิด โรงเรียนบานทาเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46437. นางสุฎารัตนแ คลลํ้า โรงเรียนบานทาเสาเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46438. นางสาวศินีนาถ แซต้ัง โรงเรียนบานน้ําฉา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46439. นางสุนิษา ศรีเปาระยะ โรงเรียนบานน้ําฉา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46440. นายพรชัย จันทรแรงคแ โรงเรียนบานน้ําฉา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46441. นางสาววยีะ ชาลุเด็น โรงเรียนบานบอผุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46442. นางสาวอัจฉรา สมหวงั โรงเรียนบานบอผุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46443. นายสุชาติ สุขสม โรงเรียนบานบอผุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46444. นางกิตติยา ทองหยัด โรงเรียนบานบางรักษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46445. นางธนัญญา พทุธรัิกษแ โรงเรียนบานบางสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46446. นางสุณี สุรทนิ โรงเรียนบานบางสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46447. นางสุมาลี อารี โรงเรียนบานบางสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46448. นางประนอม ทมิธรรม โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46449. นางมนพทัธแ สินธนามราพนัธแ โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46450. นางเสาวคนธแ เพชรรัตนแ โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46451. นายอุทยั พบิลูยแ โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46452. นายคมสัน จันทสร โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46453. นางปติิพร วงศแรัตนโชติกุล โรงเรียนบานปลายแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46454. วาที่พนัตรีมนตรี อินทรแแกว โรงเรียนบานปลายแหลม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46455. นางพวงรัตนแ ยวนเกิด โรงเรียนบานปากกะแดะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑
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46456. นางสมทรง พงษแพานิช โรงเรียนบานปากดอนสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46457. นางเกษร ภทัธยิธนี โรงเรียนบานโพหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46458. นางทศันียแ จิรานันทแ โรงเรียนบานโพหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46459. นางนฤมล อนุกูล โรงเรียนบานโพหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46460. นางนาฏตินันทแ วริิยะนานนทแ โรงเรียนบานโพหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46461. นางพชัรินทรแ บญุทบ โรงเรียนบานโพหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46462. นายเมธี ศรีสุกใส โรงเรียนบานโพหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46463. นายสุรพล เพชรชนะ โรงเรียนบานโพหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46464. นายยุธยา พฒันเดช โรงเรียนบานโพหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46465. นายสุวชั เพยีรเกษตร โรงเรียนบานมะเด่ือหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46466. นางสุชาดา ล่ิมสวสัด์ิ โรงเรียนบานมะมวงหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46467. นางประดับ พรหมพฒันแ โรงเรียนบานแมโมกขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46468. นางสาวลัดดาวัลยแ สุทธนิุน โรงเรียนบานแมโมกขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46469. นางไพเราะ ใจจอง โรงเรียนบานวงัหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46470. นางนิตยา ถาวรรัตนแ โรงเรียนบานศิลางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46471. นางพรทพิยแ ไชยสุริวรัิตนแ โรงเรียนบานศิลางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46472. นายสุขสวสัด์ิ จิตติอาภรณแ โรงเรียนบานศิลางาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46473. นางวาสนา ชุมทอง โรงเรียนบานสันติสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46474. นางสาวชนัญญา พลภกัดี โรงเรียนบานสันติสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46475. นายอวยชัย บญุทนั โรงเรียนบานไสขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46476. นางจริยา ดิฐกัญจนแ โรงเรียนบานไสตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46477. นางภคัสุภรณแ หวัง่ประดิษฐแ โรงเรียนบานหนาคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46478. นายเตชสิทธิ์ ศรีสุเมธารัสมิ์ โรงเรียนบานหนาคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46479. นายทวศัีกด์ิ บญุคง โรงเรียนบานหวยดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46480. นางฉววีรรณ ศรีกวางทอง โรงเรียนบานหวยโศก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46481. นายสฤษด์ิ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนบานหวยโศก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46482. นายสุรเชษฐแ ปานแดง โรงเรียนบานหวยโศก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46483. นางสุณี ติจันทกึ โรงเรียนบานใหมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46484. นางวลีรัตนแ สายแกว โรงเรียนบานอางทอง(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46485. นางวาสนา พลายสุวรรณ โรงเรียนบานอางทอง(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46486. นางอัจฉรากร เพชรทอง โรงเรียนบานอางทอง(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46487. นายจรัญ มะลิเผือก โรงเรียนบานอางทอง(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46488. นางจิตรา ไชยจันดี โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46489. นางจิราภรณแ รัตนวฒิุขจร โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46490. นางเฉลา เพชรคุม โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46491. นางนัยนา จันทรา โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46492. นางประทมุ ทรรพคช โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑
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46493. นางพรรณี สุวรรณพวิฒันแ โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46494. นางรัชณี ถาวรสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46495. นางวรรณวมิล สุขเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46496. นางศรีสมร ยอดระบํา โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46497. นางสาวชุลีพรรณ ภูประดิษฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46498. นางสาวนวลคํา เย็นแจม โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46499. นางสาวปนัดดา เฉลิมพพิฒันแ โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46500. นางสาวพัชราภรณแ ไชยวงศแ โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46501. นางสาวเพชรรัตนแ ศราภยัวานิช โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46502. นางสาวมณีรัตนแ ส่ือมโนธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46503. นางสาววรรณี วตะภรณแ โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46504. นางสุจิรัตนแ ไชยสุภา โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46505. นางสุนิสา สินกัน โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46506. นางสุพศิ สังขแทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46507. นางเสาวลี พฒันรักษแ โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46508. นางหวานใจ โสตถิรัตนพนัธแ โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46509. นางอนงคแ หงษแทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46510. นางอมรา ปใตรประกร โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46511. นางอรวรรณ จันทรแตรี โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46512. นายชลอ พรหมกําเนิด โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46513. นายเมตตา ชูเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46514. นางนัยนา รําไพ โรงเรียนมานิตานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46515. นางรัตนา เพชรรักษแ โรงเรียนยุวศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46516. นางสาวพนูสุข แดงเพช็ร โรงเรียนยุวศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46517. นางสาวทิพยแวรรณ นวนทอง โรงเรียนวมินทรแวทิยา(ฮัวเหมิง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46518. นางสาวนุชดา ดวงทองแกว โรงเรียนวมินทรแวทิยา(ฮัวเหมิง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46519. นางสาวเสาวดี แซเตง โรงเรียนวมินทรแวทิยา(ฮัวเหมิง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46520. นายบารมี ศิริมาศ โรงเรียนวมินทรแวทิยา(ฮัวเหมิง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46521. นางพรพรรณ พนัธุแวชิาติกุล โรงเรียนวดักงตาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46522. นางวาณิชา พลดี โรงเรียนวดักงตาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46523. นางสุจิตรา มังคลาจารยแ โรงเรียนวดักงตาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46524. นายศรายุทธ เกล้ียงเกลา โรงเรียนวดักงตาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46525. นายเทพบรรจง พลูสวสัด์ิ โรงเรียนวดักลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46526. นางชมพู สนิทนอก โรงเรียนวดักลาีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46527. นางเยาวมิตร พาโอภาส โรงเรียนวดักลางใหม(มิตรภาพที่ ๒๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46528. นางอธติยา ศรีสังขแ โรงเรียนวดักลางใหม(มิตรภาพที่ ๒๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46529. นายพลูสุข ศรีสมบติั โรงเรียนวดักลางใหม(มิตรภาพที่ ๒๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑
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46530. นางศิริพร ประสิทธกิุล โรงเรียนวดักลางใหม(มิตรภาพที่ ๒๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46531. นายสุนัย ตรียุทธ โรงเรียนวดักลางใหม(มิตรภาพที่ ๒๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46532. นางวลิาสินี เทพนะ โรงเรียนวดักาญจนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46533. นางสาวมยุรี รัตนกาญจนแ โรงเรียนวดักาญจนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46534. นายณรงคแ ศรีทองกุล โรงเรียนวดักาญจนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46535. นางจิรัชยา แดงเกื้อสกุล โรงเรียนวดัเขาพระนิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46536. นางนุชนาฏ วชิัยดิษฐแ โรงเรียนวดัเขาพระนิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46537. วาที่รอยตรีประสงคแ รอดดํา โรงเรียนวดัเขาพระนิ่ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46538. นางสุนิษา ชูพฒันแพงศแ โรงเรียนวดัคงคาลอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46539. นางนัทธี ศรีคง โรงเรียนวดัคุณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46540. นางจิราพรรณ พุมชวย โรงเรียนวดัแจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46541. นางรุงกานตแ ทองปาน โรงเรียนวดัแจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46542. นายนพดล โชคคณาพทิกัษแ โรงเรียนวดัแจง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46543. นางสมฤดี ชัยปติินานนทแ โรงเรียนวดัดอนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46544. นายสาธติ สรางสกุล โรงเรียนวดัดอนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46545. นางสุกัญญา ชูทอง โรงเรียนวดัทองอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46546. นางจินตนา ไชยจิตร โรงเรียนวดัทาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46547. นางจิราพร ขอนแกว โรงเรียนวดัทาไทร(ดิตถานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46548. นางณัฎฐนิภา เสนทองแกว โรงเรียนวดัทาไทร(ดิตถานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46549. นางดวงเพญ็ อินทรแแกว โรงเรียนวดัทาไทร(ดิตถานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46550. นางถนอมทรัพยแ โรจนรัตนแ โรงเรียนวดัทาไทร(ดิตถานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46551. นางพรรณี คชสิทธิ์ โรงเรียนวดัทาไทร(ดิตถานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46552. นางพชัรา จามพฒันแ โรงเรียนวดัทาไทร(ดิตถานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46553. นางสาววชิชุดา เสือแกว โรงเรียนวดัทาไทร(ดิตถานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46554. นายบญุจันทรแ รุงฟาู โรงเรียนวดัทาไทร(ดิตถานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46555. นางสุทศันแ แดงชนะ โรงเรียนวดันทคีมเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46556. นางปญุชรัศมิ์ ชัยบญุ โรงเรียนวดันทคีมเขต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46557. นางวาสนา สุขเจริญ โรงเรียนวดันอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46558. นางเฟืๆองฟาู นาวารัตนแ โรงเรียนวดันิกรประสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46559. นางมานิดา บวนเพชร โรงเรียนวดับางใบไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46560. นางสาววรรณดี จันทรแภกัดี โรงเรียนวดับางใบไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46561. นางสุจิตรา บางโรย โรงเรียนวดับางใบไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46562. นางสุวดี ชํานาญเนตร โรงเรียนวดับางใบไม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46563. นางสุจิรา สังขรัตนบวร โรงเรียนวดับานใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46564. นายสุชาติ ราชแปนู โรงเรียนวดับานใน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46565. นางสุดาวรรณ ศรีสันตแ โรงเรียนวดัประเดิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46566. นางจินตนา เพชรมณี โรงเรียนวดัประสพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑
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46567. นางเพญ็พรรณ จันทรแภชูงคแ โรงเรียนวดัประสพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46568. นางสาวริยาภรณแ ยงคณะ โรงเรียนวดัประสิทธาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46569. นางนงลักษณแ ปล้ืมใจ โรงเรียนวดัพวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46570. นางจิราพรรณ ดีฮกเค่ียน โรงเรียนวดัภเูขาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46571. นางนิลรัตนแ สนิทไทย โรงเรียนวดัภเูขาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46572. นางสาวพทิยา ทองมาก โรงเรียนวดัภเูขาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46573. นางอัญชนา ชูเชื้อ โรงเรียนวดัภเูขาทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46574. นางปใทมา มาลารัตนแ โรงเรียนวดัวชิรประดิษฐแี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46575. นางกิ่งแกว รัตนทองอินทรแ โรงเรียนวดัวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46576. นายไพรัตนแ เพชรทอง โรงเรียนวดัวงัไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46577. นางมาลินี เจนจิตรศิลป โรงเรียนวดัสมหวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46578. นางวนิดา ทพิยแบญุทอง โรงเรียนวดัสมหวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46579. นางสาวติรี ผกามาศ โรงเรียนวดัสมหวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46580. นางอาภรณแ อําพนักาญจนแ โรงเรียนวดัสมหวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46581. นางจงจิตรแ เรืองศรี โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46582. นางลิณา ลีฬหคุณากร โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46583. นางอุทยัวรรณ นาลาด โรงเรียนวดัสวางอารมณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46584. นางฉะออน วฒิุพงศแ โรงเรียนวดัสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46585. นางอรวรรณ อินแพง โรงเรียนวดัแสงประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46586. นางอังสนา ทรายแกว โรงเรียนวดัแสงประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46587. นายสุเทพ ประเสริฐ โรงเรียนวดัแสงประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46588. นางชะออน พฤกษวานิช โรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46589. นางทพิยแวรรณ นิยะกิจ โรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46590. นางหทยัภทัร โถวรุงเรือง โรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46591. นางฉายา ลาชโรจนแ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46592. นางรัศมี หอมเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46593. นางราศรี วเิศษสรพงศแ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46594. นางรุจิระ รุมจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46595. นางวลัภา นิลสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46596. นางวมิลศิริ รักษแเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46597. นางสาวดวงเดือน กิติโส โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46598. นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46599. นางสาวรัตนา ลิมปนะรังสฤษฎแ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46600. นางสุภาภรณแ ศานติพบิลู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46601. นายคมกฤษ ล่ิมสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46602. นางกนกวรรณ ธนาพล วทิยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46603. นางสาวนฤมล วงษแแหวน วทิยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑
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46604. นางเสาวณี ชุมศรี วทิยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46605. นายไกรศร กรดมาก วทิยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46606. นายชนะ กฤตานุพงศแ วทิยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46607. นายอาทติยแ จันทรแสงแสง วทิยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46608. นางจันทนา ศิริสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46609. นางอนงคแนาฏ คมสวาท วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46610. นางอารียแ แกวประสิทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46611. นายจรัล สังขแขาว วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46612. นายวนิัย วรรณโชติ วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46613. นายโสภณ จันทรแสมมิตร วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46614. นางณัฎฐิกานตแ เหมรัตนานนทแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46615. นางดรุณี แกวผลึก วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46616. นางนภาทพิยแ จะรา วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46617. นางนุชนาถ จิตเมตไตร วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46618. นางวรรณา สนสมบติั วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46619. นางสาวกุลวดี บญุษร วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46620. นางสาวจิราพร หนูสุด วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46621. นางสาวชินาบรูณแ จินตนุกูล วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46622. นางสาวผกามาส ยุติธรรมนนทแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46623. นางสาวภทรพรรณ สุขศิริ วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46624. นางเสาวนียแ ตรียุทธ วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46625. นางอินทริา แกวมูณี วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46626. นายไพศาล พงศแธติิเมธี วทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรแพาณิชยการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46627. นางณันศภรณแ นิลอรุณ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๑

46628. นางภาวนา สุขเจริญ ธรีาศรมพนุพนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46629. นางวรณี ทองเหลือ ธรีาศรมพนุพนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46630. นางสมคิด ไกรเจริญ ธรีาศรมพนุพนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46631. นางสาวนงเยาวแ แกวพชิัย ธรีาศรมพนุพนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46632. นายธวชัชัย รักดํา ธรีาศรมพนุพนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46633. นางโรจนา พงศแพทิกัษแ โรงเรียนคีรีรัฐนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46634. นางวาสนา ออนสด โรงเรียนคีรีรัฐนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46635. นางจันทนา ธรรมศิริไพบลูยแ โรงเรียนเจริญเวชวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46636. นางจรัสศรี วเิชียรพร โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46637. นางจุฑารัตนแ โกมาลยแ โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46638. นางรัตนา วรรณวงศแ โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46639. นายรัฐวฒิุ เด็ดรักษแทพิยแ โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46640. นางกรกนก มุกดา โรงเรียนตาขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒
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46641. นางปราณี จรจรัส โรงเรียนตาขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46642. นายจรัญ ทองปใสโนวแ โรงเรียนตาขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46643. นายสถิต เนตรวรนันทแ โรงเรียนบานคลองววั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46644. นางทศันียแ จิตจํา โรงเรียนบานคลองสงคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46645. นางจริยา มูลละออง โรงเรียนบานดอนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46646. นางนองนิตยแ รัตนประดิษฐแ โรงเรียนบานดอนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46647. นายณรงคแศักด์ิ บญุเพยีง โรงเรียนบานดอนสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46648. นางสุณียแ แซเลา โรงเรียนบานตนยวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46649. นางพรีะวรรณ ปรุงเหล็ก โรงเรียนบานตะกรบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46650. นายสุทนิ สุภวบิลูาสนแ โรงเรียนบานตะกรบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46651. นางสัจจา เวฬุวนารักษแ โรงเรียนบานตาขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46652. นางวลิาวณัยแ บญุเพยีง โรงเรียนบานทาขนอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46653. นางสาวจุฑารัตนแ จินากุล โรงเรียนบานทาขนอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46654. นางสาวสุพร ชูเมฆ โรงเรียนบานทาขนอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46655. นางเอรวรรณ สรกุล โรงเรียนบานทาขนอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46656. นายธรรมนูญ แกวใหญ โรงเรียนบานทาขนอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46657. นางสุจินตนา จันทวงคแ โรงเรียนบานทาไคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46658. นางจิราพร เกื้อดวง โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46659. นางวรรณียแ คชาอนันตแ โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46660. นางสมจิตร ทองปรีชา โรงเรียนบานทามวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46661. นางนงเยาวแ กรีมละ โรงเรียนบานทุงเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46662. นางลักขณา สุขปาน โรงเรียนบานทุงเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46663. นายวจิารณแ จันทรัตนแ โรงเรียนบานทุงเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46664. นายสมพนธแ มีเหล็ก โรงเรียนบานทุงเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46665. นายบรรจง อินทรแคง โรงเรียนบานทุงเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46666. นายสุรชัย สุขออน โรงเรียนบานน้ําราด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46667. นางจิราภรณแ หมอกมวง โรงเรียนบานบนไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46668. นางวนัอรุณ ชูวารี โรงเรียนบานบนไร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46669. นางเยาวลักษณแ สองเมือง โรงเรียนบานบอกรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46670. นางสาคร ทองตําลึง โรงเรียนบานบอกรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46671. นางสาวสิริพนัธแ ทองนุย โรงเรียนบานบอกรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46672. นางผกาภรณแ เซงลํ้า โรงเรียนบานบางสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46673. นางอัมรัตนแ เซงลํ้า โรงเรียนบานบางสาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46674. นางสาวภัตราภรณแ คงทรัพยแ โรงเรียนบานปลายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46675. นางพรทพิยแ นุกูลกิจ โรงเรียนบานปลายคลอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46676. นายสุวธัชัย สายแกว โรงเรียนบานปากทําเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46677. นายพรีะกิจ กัลกะ โรงเรียนบานพรุยายชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒



1263

46678. นางจินตนา นาควเิชียร โรงเรียนบานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46679. นางรัชนี ประสมกิจ โรงเรียนบานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46680. นางสาวเพ็ญนภา สังขแสุวรรณ โรงเรียนบานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46681. นางสุภาภรณแ ชัยสงคราม โรงเรียนบานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46682. นายนิคม สําลี โรงเรียนบานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46683. วาที่รอยเอก ภูพยงคแ คงชนะ โรงเรียนบานพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46684. นางจรวย ถาพร โรงเรียนบานพฒันา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46685. นางพชัรี บญุชวย โรงเรียนบานพฒันา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46686. นางมาลัย มีทอง โรงเรียนบานพฒันา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46687. นายธวชัชัย เขาแกว โรงเรียนบานพฒันา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46688. นายพบิลู แกวกัญญาติ โรงเรียนบานพฒันา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46689. นางวไิลวรรณ สระแกว โรงเรียนบานยางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46690. นางสุภาพนัธแ แกวคงคา โรงเรียนบานยางงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46691. นางวลิาวรรณแ มีเดช โรงเรียนบานวงัผักแวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46692. นางรมเรศ จินดารักษแ โรงเรียนบานวงัพลาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46693. นางผกา สามารถ โรงเรียนบานวงัพลาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46694. นางชุติมา ธนศิริรักษแ โรงเรียนบานศรีปทมุวลัยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46695. นางสาวนิตาพร บวัแชม โรงเรียนบานศรีพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46696. นางอัจฉริยา ธรรมรักษา โรงเรียนบานศรีพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46697. นางนงคแนภทัร เชื้อพราหมณแ โรงเรียนบานสามสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46698. นางเสาวคนธแ ชวยอยู โรงเรียนบานสามสัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46699. นายสะอาด แกวแท โรงเรียนบานหวยทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46700. นายจบ ดวงแกว โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46701. นายสุชาติ ครรชิต โรงเรียนบานอรุโณทยั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46702. นางจินตนา สาเมือง โรงเรียนบานอางทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46703. นางเพญ็ศรี สิทธเิชนทรแ โรงเรียนบานอูตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46704. นางนนทยิา จันทรปาน โรงเรียนมหาราชบานแสงอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46705. นางวราพร โนจ฿ะ โรงเรียนมหาราชบานแสงอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46706. นางวาสนา สงละออง โรงเรียนมหาราชบานแสงอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46707. นางสาวพทัรียแ พวงแกว โรงเรียนมหาราชบานแสงอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46708. นางพลิาศลักษณแ แกวประเสริฐ โรงเรียนวดัโกศาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46709. นางกาญจนา ผุดผอง โรงเรียนวดัเขาศรีวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46710. นางจิดาภา พฒันศรี โรงเรียนวดัเขาศรีวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46711. นางรัตนา แสนสิงหแ โรงเรียนวดัเขาศรีวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46712. นางวภิาดา วฒิุพงษแ โรงเรียนวดัเขาศรีวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46713. นางอุบล ขวญัแกว โรงเรียนวดัเขาศรีวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46714. นายดํารง ผุดผอง โรงเรียนวดัเขาศรีวชิัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒
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46715. นางยินดี ทองอุน โรงเรียนวดัชยาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46716. นางจารี ตุลาธร โรงเรียนวดัเดิมเจา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46717. นางชอทพิยแ ภเูขาทอง โรงเรียนวดัตรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46718. นางนภสัวรรณ ชามาตยแ โรงเรียนวดัตรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46719. นางพชรกมล ศฤงคาร โรงเรียนวดัตรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46720. นางพรเพญ็ ขุนปใกษี โรงเรียนวดัตรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46721. นางอุทยั ทองแสงจันทรแ โรงเรียนวดัตรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46722. นายนิยม รัตนชู โรงเรียนวดัตรณาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46723. นางแสงเพญ็ ทวสุีข โรงเรียนวดัไตรรัตนากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46724. นางกัลยกร มุขนาค โรงเรียนวดัถ้ําวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46725. นางสาวนิภาพร ทพิยแแกว โรงเรียนวดัถ้ําวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46726. นางสาวสุจิรา จันทรแเกื้อ โรงเรียนวดัถ้ําวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46727. นางสาวเสาวนียแ สิงหเสม โรงเรียนวดัถ้ําวราราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46728. นายนิพนธแ ชัยชนะ โรงเรียนวดัถ้ําสิงขร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46729. นางวรรณดี อินทรแจันทรแ โรงเรียนวดัทาตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46730. นางอาภรณแ ชูสิทธิ์ โรงเรียนวดัทาตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46731. นางสุทธลัิกษณแ ทองรุด โรงเรียนวดัทุงเซียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46732. นางอารี เย็นสบาย โรงเรียนวดัทุงเซียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46733. นายวสิิทธิ์ เอกเพช็รแ โรงเรียนวดัทุงเซียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46734. นางสาวพนิดา จิตราภริมยแ โรงเรียนวดัน้ํารอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46735. นางสาวจิรัชญา ขวญัพฒุ โรงเรียนวดัน้ํารอบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46736. นางจารุณี เทยีนไชย โรงเรียนวดัน้ําหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46737. นางเตือนจิต เพงิใหญ โรงเรียนวดัน้ําหกั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46738. นางลําดวน เอกเพช็รแ โรงเรียนวดัประชาวงศาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46739. นางนวลนุช สวสัด์ิวงศแ โรงเรียนวดัพระพรหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46740. นางสุพชิา เนตรวรนันทแ โรงเรียนวดัพระพรหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46741. นางสาวจิตติมา ไชยยศ โรงเรียนวดัพรุศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46742. นายทวศัีกด์ิ เมฆหมอก โรงเรียนวดัพรุศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46743. นางสมญาพร รักษาคง โรงเรียนวดัพมุเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46744. นายนิคม ทองพรหม โรงเรียนวดัพมุเรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46745. นางมกุดา จนัทรแนฤเบศ บญุศรีนุย โรงเรียนวดัโพธิน์อย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46746. นางยุพเรศ ไทยเสน โรงเรียนวดัโพธิน์อย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46747. นางวารุณี คงปลอง โรงเรียนวดัโพธิน์อย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46748. นางทรงศรี วงศแสุบรรณ โรงเรียนวดัวโิรจนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46749. นางจุฑารัตนแ มีแกว โรงเรียนวดัสองพี่นอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46750. นางจีรวลัคุแ รอดไทย โรงเรียนวดัสันติคีรีรมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46751. นางมยุรา ชุมทอง โรงเรียนวดัสันติคีรีรมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒
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46752. นางลัญชนา ยุวพงศแพพิฒันแ โรงเรียนวดัสันติคีรีรมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46753. นางวมิลศรี คุมพยันตแ โรงเรียนวดัสันติคีรีรมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46754. นางสิริลักษณแ ชวยสงคแ โรงเรียนวดัสันติคีรีรมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46755. นางอาภรณแ เย็นมาก โรงเรียนวดัสันติคีรีรมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46756. นายสมพงษแ เหล็กกลา โรงเรียนวดัสันติคีรีรมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46757. นายวรีะ ชอบนิทศันแ โรงเรียนวดัสันติคีรีรมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46758. นางนลินพนัธแ จันทรแหนองไทร โรงเรียนวดัหวยกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46759. นางวชัรี แสงอรุณ โรงเรียนวดัหวยกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46760. นางสาริณี ธรรมบดี โรงเรียนวดัหวยกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46761. นายสงา ขาวมะลิ โรงเรียนวดัหวยกรวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46762. นางธารี โสภาผล โรงเรียนวดัอัมพาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46763. นางศิราณี รัตนถิรกุล โรงเรียนวดัอัมพาวาส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46764. นางจันทรแเพญ็ ศิวายพราหมณแ โรงเรียนสหกรณแนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46765. นางชฎาพร ตางจงราช โรงเรียนสหกรณแนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46766. นางฟองจันทรแ สะโรจนแ โรงเรียนสหกรณแนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46767. นางมยุรี พรประสิทธิ์ โรงเรียนสหกรณแนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46768. นางสาวนฤมล อาขารักษแ โรงเรียนสหกรณแนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46769. นางสาวพนิดา อินทรมณี โรงเรียนสหกรณแนิคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46770. นางจุฬาภรณแ จันทรแวงคแ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46771. นางนภาพร ธรีานุวรรตนแ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46772. นางนภาพรรณ ล่ิมจันทรแ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46773. นางนลินนาถ ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46774. นางน้ําหวาน ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46775. นางเมนิตา สัมพนัธแ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46776. นางราตรี อินทรวเิศษ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46777. นางวราภรณแ มณีนพรัตนแ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46778. นายเกรียงศักด์ิ จันทรแวงคแ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46779. นายชวลิต เพช็รพราว โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46780. นายชัยรัตนแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46781. นายโชติ พมิปใดชา โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46782. นายอนัน ถาวร โรงเรียนอุปถัมภแวทิยาพนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46783. นางสาวญาณิศา บญุจิตรแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๒

46784. นางกัลยา มีเพยีร โรงเรียนควนสุบรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46785. นางมณฑนา เพชรแท โรงเรียนควนสุบรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46786. นางสาวสุดา แปะฺปอง โรงเรียนควนสุบรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46787. นางสุนทรา มณีฉาย โรงเรียนควนสุบรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46788. นางสาวปวณีแนุช กุลวฒันางกูร โรงเรียนจงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓
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46789. นางสาวอาริยา นวมเพชรแ โรงเรียนจงฮ้ัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46790. นางนพวรรณ โพธิเ์พชร โรงเรียนจิตประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46791. นางสาวสุดารัตนแ หวัง่ประดิษฐแ โรงเรียนจิตประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46792. นางสุมาลี มีเนตร โรงเรียนจิตประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46793. นายศุภกิจ ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนจิตประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46794. นางสุรีวรรณ ชัยเพชร โรงเรียนทรัพยแทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46795. นายไพฑูรยแ สัญญากิจ โรงเรียนทรัพยแทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46796. นายเสริมศักด์ิ ศรีวเิชียร โรงเรียนทรัพยแทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46797. นายปรีชา คงทอง โรงเรียนทรัพยแทวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46798. นายชัยสิทธิ์ จุลนิล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46799. นางสาวทดัดาว ถนัดกิจ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๒ (ใตรมเย็น) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46800. นางสาวนันทกานตแ พทิยากรศิลป โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๒ (ใตรมเย็น) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46801. นางสุภาภรณแ คงทอง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๒ (ใตรมเย็น) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46802. นายยุทธเดช ไชยมงคล โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๒๒ (ใตรมเย็น) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46803. นางสาวจิรพนัธแ เกิดกุล โรงเรียนไทรหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46804. นางขนิษฐา ศิวะศิลปชัย โรงเรียนนาสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46805. นางศิวนิต แซเลา โรงเรียนนาสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46806. นางสุพตัรา พาหะมาก โรงเรียนนาสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46807. นางอนงลักษณแ ไทยเกิด โรงเรียนนาสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46808. นางสาวปราณี ศรีอุบล โรงเรียนนาสาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46809. นางอภริมยแ มีเพยีร โรงเรียนนิคมสรางตนเองพระราชประสงคแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46810. นายฉัตรชัย อินทปใน โรงเรียนนิคมสรางตนเองพระราชประสงคแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46811. นางพวงรัตนแ ฉายประชีพ โรงเรียนนิคมสรางตนเองพระราชประสงคแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46812. นางธนวรรณ พลวชิัย โรงเรียนบานเกาะแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46813. นางกนกวรรณ เลิศไกร โรงเรียนบานเกาะนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46814. นางชุติกาญจนแ ฉายากุล โรงเรียนบานเกาะนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46815. นางดารากร นวลไดศรี โรงเรียนบานโกงเหลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46816. นายรักชาติ เพชรหบั โรงเรียนบานขุนราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46817. นางจารียแ แตมทอง โรงเรียนบานคลองจัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46818. นางละมาย โพธิเ์พชร โรงเรียนบานคลองจัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46819. นางผกามาศ หอมกอ โรงเรียนบานคลองปราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46820. นางนิภา เจริญพร โรงเรียนบานคลองยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46821. นางสุณี โรจนเมธสีกุล โรงเรียนบานควนกองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46822. นางสุปยิดา เพชรหบั โรงเรียนบานควนกองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46823. นายสําราญ ต้ังเมือง โรงเรียนบานควนกองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46824. นายวนิัย เสสิตัง โรงเรียนบานควนกองเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46825. นายอติชาต สันติจิตโต โรงเรียนบานควนคีรีวงศแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓
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46826. นางวพิาภรณแ วชิัยดิษฐ โรงเรียนบานควนเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46827. นางสุวรรณี ชีวศุภกร โรงเรียนบานควนเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46828. นางอุมาพร ศฤงคาร โรงเรียนบานควนเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46829. นายกัมปนาท สังขแกรด โรงเรียนบานควนเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46830. นายทวศัีกด์ิ ขุนศรี โรงเรียนบานควนเนียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46831. นางมลิวลัยแ วงศแสวสัด์ิ โรงเรียนบานควนพฒันาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46832. นางอรพนิ ฉิมดี โรงเรียนบานควนพฒันาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46833. นางสาวกัญญา กําเหนิด โรงเรียนบานควนพฒันาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46834. นางชนิศา ไกรณรา โรงเรียนบานควนมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46835. นางนิยม รัตตโอภาส โรงเรียนบานควนมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46836. นายพทิกัษแ ชางกลาง โรงเรียนบานควนมหาชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46837. นายนิมิตร ภารารักษแ โรงเรียนบานควนยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46838. นายวชิัย สงสีออน โรงเรียนบานควนยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46839. นายสมบรูณแ ลิวญั โรงเรียนบานควนยอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46840. นางเกษร ลาธลีุ โรงเรียนบานควนสวางวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46841. นางมัณฑนา จํานงคแจิตร โรงเรียนบานควนสวางวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46842. นายบญุสม มณีนวล โรงเรียนบานควนสวางวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46843. นางสาวปใทตมา คงแกว โรงเรียนบานควนสุบรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46844. นางอนัญญา บญุอินทรแ โรงเรียนบานควนสุบรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46845. นางจิราภรณแ ตันจะโข โรงเรียนบานควนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46846. นางพรทพิยแ มาศจร โรงเรียนบานควนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46847. นางสาวจันทรา ชื่นฉอด โรงเรียนบานควนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46848. นางอรพรรณ หงษแทอง โรงเรียนบานควนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46849. นายเฉลิม โพธิท์อง โรงเรียนบานควนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46850. นายสงวนชัย ตันจะโข โรงเรียนบานควนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46851. นางสมลักษณแ บวัหนุน โรงเรียนบานโคกมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46852. นางสาวนิภาพร รักบํารุง โรงเรียนบานโคกมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46853. นายศุภชัย พทุธสุขา โรงเรียนบานโคกมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46854. นายสุธรรม ศิริ โรงเรียนบานโคกมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46855. นายสุราษฎรแ สุภาวงศแ โรงเรียนบานโคกมะมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46856. นางจีระวรรณ สรรเสริญ โรงเรียนบานชองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46857. นางบญุนํา สุยสินธแ โรงเรียนบานชองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46858. นางอําพรรณแ แกวเรือง โรงเรียนบานชองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46859. นางจิรนันทแ รักษแวงศแ โรงเรียนบานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46860. นายสินชัย ไมทองงาม โรงเรียนบานใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46861. นายอดิศักด์ิ จันทรโชตะ โรงเรียนบานทบัใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46862. นางวารี นามนวล โรงเรียนบานทุงตําเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓
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46863. นางสุดาวลัยแ เง่ือนงาม โรงเรียนบานทุงตําเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46864. นายสุทศันแ เจนนพกาญจนแ โรงเรียนบานทุงตําเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46865. นายอดิศักด์ิ เจริญรักษแ โรงเรียนบานทุงตําเสา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46866. นางจุรียแ ติณพนัธุแ โรงเรียนบานทุงหญาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46867. นางสาวธัญญารัตนแ ดําทอง โรงเรียนบานทุงหญาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46868. นายวโิรจนแ ติณพนัธุแ โรงเรียนบานทุงหญาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46869. นายสมศักด์ิ เทพรักษา โรงเรียนบานทุงหญาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46870. นางจงกล ศรีสําราญ โรงเรียนบานไทรหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46871. นางศรัญญา คํางา โรงเรียนบานธารอารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46872. นางมนมน ณ พทัลุง โรงเรียนบานนาควน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46873. นางสาวกัณนิฐา ไกรนรา โรงเรียนบานบางรูป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46874. นางอนุษา ศิลปวศิาล โรงเรียนบานบางรูป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46875. นายดนุเดช กาลา โรงเรียนบานบางรูป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46876. นายสุเมธ เดชะ โรงเรียนบานบางรูป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46877. นางสุภคัสิริ ตันติกานตแกุล โรงเรียนบานบางรูป คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46878. นางสาวฉววีรรณ หอมรักษแ โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46879. นางสาวนันทวรรณ จิตรรัตนแ โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46880. นางสาวมลฤดี บวัชุม โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46881. นางสาวสุชาดา ปาณะศรี โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46882. นางสําลี ชีตา โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46883. นางสุพร ดวงเกล้ียง โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46884. นางอรพนิทแ ซังคแ โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46885. นายสถิต ประดิษฐคลาย โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46886. นายสมทบ พลายชุม โรงเรียนบานบางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46887. นางจริยา ไทยเอียด โรงเรียนบานประตูพลิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46888. นางภรณี รวมพนัธแ โรงเรียนบานประตูพลิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46889. นางสุดสวาท วจิิตรโสภา โรงเรียนบานประตูพลิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46890. นายมนิต ไทยเอียด โรงเรียนบานประตูพลิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46891. นางสายใจ ปานแจม โรงเรียนบานปลายน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46892. นางอารมยแ พรหมเจียม โรงเรียนบานปลายน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46893. นายอรุณ หนูแกว โรงเรียนบานปลายน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46894. นายอาพร ศรีชาย โรงเรียนบานปลายน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46895. นางจารุณี คงกุลทอง โรงเรียนบานปลายศอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46896. นางอลิศรา นามบศุยแ โรงเรียนบานปลายศอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46897. นายไพรัช วงัชวย โรงเรียนบานปลายศอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46898. นางพนาเรศ รัตนพนัธแ โรงเรียนบานปลายสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46899. นางพร้ิมเพรา สุวรรณมุติ โรงเรียนบานปลายสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓
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46900. นางสาวปารีณา เพชรคง โรงเรียนบานปลายสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46901. นางเพยีงใจ นิลพฒันแ โรงเรียนบานปากดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46902. นางสารภี เทอืกสุบรรณ โรงเรียนบานปากดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46903. นายทนงศักด์ิ เพชรอาวธุ โรงเรียนบานปากดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46904. นายสงศักด์ิ เจริญพร โรงเรียนบานปากดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46905. นางจันทนา บญุประถม โรงเรียนบานปากสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46906. นางศันสนียแ อารีการ โรงเรียนบานปากสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46907. นางสาวเมตตา สุวรรณเมฆ โรงเรียนบานปากหาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46908. นางอารียแ พงศแพทิยพฒันแ โรงเรียนบานปากหาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46909. นางกุญชร ศุทธางกูร โรงเรียนบานพรหมรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46910. นายถาวร ชนะพล โรงเรียนบานพรหมรังสิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46911. นางเนตรชนก นุนแกว โรงเรียนบานพรุแชง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46912. นางสาวศุภาดา วงษแศิลป โรงเรียนบานพรุแชง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46913. นางอัญชลี เชื้อพลพชิัย โรงเรียนบานพรุแชง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46914. นายสันติ มูณีวรรณ โรงเรียนบานเมรัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46915. นางชุติมาศ เพชรมุข โรงเรียนบานยวนปลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46916. นางดวงพร กาญจนาธนากุล โรงเรียนบานยางอุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46917. นายสุธรรม นามนวล โรงเรียนบานยางอุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46918. นางสุจิตรา เกตุแกว โรงเรียนบานยานดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46919. นางหนูพา จารุพนัธเุศรษฐแ โรงเรียนบานยานดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46920. นางเอกมล นพมาศ โรงเรียนบานยานดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46921. นายจรุง อานนทแ โรงเรียนบานยานดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46922. นายศักด์ิศรี รักษแธรรม โรงเรียนบานยานดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46923. นางสาวมะลิวลัยแ ทองออน โรงเรียนบานยูงงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46924. นายสุนันทแ สงนุย โรงเรียนบานราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46925. นางสาวขนิษฐา จิรานันทแ โรงเรียนบานไรยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46926. นายวชิาญ จันทรแสง โรงเรียนบานไรยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46927. นางรําไพ คงยิ่ง โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46928. นางอัจฉราภรณแ อนันตวทิยวงศแ โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46929. นางนวยิา เพชรปานวงศแ โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46930. นางเยาวดี สิงหแชัย โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46931. นางวจิิตราภรณแ จรรยา โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46932. นางสาวเกษร วรรณโชติ โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46933. นางสาวบบุผา พรมหลง โรงเรียนบานวงัใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46934. นางเพญ็พศิ สงแสง โรงเรียนบานสวยศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46935. นางสาวสุภาพร คงแกว โรงเรียนบานสวยศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46936. นางนิภาพรรณ หงษแชูเกียรติ โรงเรียนบานสวยศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓
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46937. นางพชัรี พทุธสุขา โรงเรียนบานสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46938. นายวทิยา พทุธสุขา โรงเรียนบานสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46939. นางสุทธยิา พารแเมนเทยีรแ โรงเรียนบานสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46940. นางเนาวรัตนแ ดวงนุม โรงเรียนบานส่ีแยกคลองศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46941. นางสวสัด์ิรักษแ ทองพนัง โรงเรียนบานส่ีแยกคลองศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46942. นางเสาวรส เพง็จันทรแ โรงเรียนบานส่ีแยกคลองศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46943. นายประภาส จุลละเอียด โรงเรียนบานส่ีแยกคลองศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46944. นายประทปี เพง็ศรี โรงเรียนบานส่ีแยกคลองศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46945. นางสาวเฉลียว หะนาท โรงเรียนบานไสดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46946. นางสาวสวาท สิทธไิทย โรงเรียนบานไสดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46947. นางสุดารักษแ เจริญสุข โรงเรียนบานไสดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46948. นางณัฐกานตแ ทองพนัธแ โรงเรียนบานไสดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46949. นางสาวจริาภรณแ แกวเจริญ โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46950. นางสาวพวงรัตนแ จันทรแเอียด โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46951. นางสาววรานันทแ สุวรรณนอย โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46952. นางอุมาพร ศรีแผว โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46953. นางอุไรวรรณ รัฐอมร โรงเรียนบานหนองโสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46954. นางสาวพรทพิยแ แตมประเสริฐ โรงเรียนบานหนาเขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46955. นางนารีรัตนแ ชวยเพญ็ โรงเรียนบานหนาเขาใตรมเย็น ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46956. นางรัชนี อินทานุกูล โรงเรียนบานหนาเขาใตรมเย็น ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46957. นางสุภาภรณแ เดชารัตนแ โรงเรียนบานหนาเขาใตรมเย็น ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46958. นางอุษา สมภกัดี โรงเรียนบานหนาเขาใตรมเย็น ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46959. นายเสรี วงศแอินทรแ โรงเรียนบานหวยชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46960. นางทวศีรี มีลือ โรงเรียนบานหวยตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46961. นางอํานวย บญุล่ี โรงเรียนบานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46962. นางอุไร ทองจิตร โรงเรียนบานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46963. นายพจิิตร มาศจร โรงเรียนบานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46964. นางอรนุช ออนเกตุพล โรงเรียนบานหวยทรายทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46965. นางปราณีต ศรีพฒันแ โรงเรียนบานหวยลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46966. นางมนันยา พรหมศิริ โรงเรียนบานหวยลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46967. นางวนิดา ชวยบํารุง โรงเรียนบานหวัสะพาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46968. นางกมล นุยลําพนู โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46969. นางกีรติ โชติชวง โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46970. นางจรินทพิยแ ศิริทนิกร โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46971. นางทศันียแ ระววิงศแ โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46972. นางทพิมณี สุมน โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46973. นางบศุราคํา สุนทระนราพนัธแ โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓
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46974. นางพรทพิยแ ลิกขไชย โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46975. นางศิริพร อัครบณัฑิตสกุล โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46976. นายพษิณุพงศแ อุราพร โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46977. นายมงคล หนูในน้ํา โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46978. นายสนิท พทุธชาติ โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46979. นายสมบติั นุสันรัมยแ โรงเรียนบานหวัสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46980. นางพรทพิยแ สุระกา โรงเรียนบานหานเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46981. นางเพญ็ศรี ยกยอง โรงเรียนบานหานเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46982. นางสุรีรัตนแ สุขอนันตแ โรงเรียนบานหานเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46983. นายสมชาย ยกยอง โรงเรียนบานหานเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46984. นางพวงทพิยแ ชิณวงศแ โรงเรียนปใญญาประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46985. นายเกียรติศักด์ิ ชิณวงศแ โรงเรียนปใญญาประชาอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46986. นางขนิษฐา รัศมี โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46987. นางจุฑารัตนแ กั้นเกต โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46988. นางฐานวรรณ จินดา โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46989. นางฐิติยา สุวรรณรัตนแ โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46990. นางทองบวั นิติธรรม โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46991. นางพรศรี ศรประสิทธิ์ โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46992. นางวนัเพญ็ ศรีเถกิงกุล โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46993. นางวไิลลักษณแ ยิ้มมาก โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46994. นางสาลี วงศแทาเรือ โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46995. นางสาวนิสา ชาญอาวธุ โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46996. นางสาวลัดดารัตนแ พชืผล โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46997. นางสาวอารยาภรณแ เปรมกระสินธุแ โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46998. นางอัจจิมาภรณแ สุขขุน โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

46999. นายศุภกร เกษกลา โรงเรียนพทุธยาศรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47000. นางขนิษฐา มูสิเกิด โรงเรียนมหาราช ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47001. นายวรนัส สุขศรีนวน โรงเรียนมหาราช ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47002. นายสากล เกื้อฉิม โรงเรียนมหาราช ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47003. นายสิรวชิญแ วริิยะจีระพพิฒันแ โรงเรียนมหาราช ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47004. นายสุรพงษแ ศุทธางกูร โรงเรียนมหาราช ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47005. นางวลัยา สรอยหอม โรงเรียนมิตรประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47006. นายเมธารแ พทุธศิาวงศแ โรงเรียนมิตรประชาราษฎรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47007. นางอาภรณแ แกวมหทิธิ์ โรงเรียนยูงงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47008. นางสาวณัฏฐธิดา ไกรพทุธ โรงเรียนเยาวเรศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47009. นางสาวพัชรินทรแ จิตธรรม โรงเรียนเยาวเรศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47010. นางสาวเรวดี มีแกว โรงเรียนเยาวเรศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓
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47011. นางสาวสุภาภรณแ พฒันแทอง โรงเรียนเยาวเรศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47012. วาที่รอยตรีหญิงเยาวลักษณแ ชูศรี โรงเรียนเยาวเรศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47013. นางยุวธดิา สุวรรณเมฆ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47014. นายเดชา วจันพสิิฐ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47015. นายทวศัีกด์ิ ใจสมุทร โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47016. นายประสิทธิ์ สุขไกว โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47017. นางโสภติ โพธิท์อง โรงเรียนวดัคลองฉนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47018. นายตรรกพจนแ เนาวพนัธแ โรงเรียนวดัคลองฉนวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47019. นางสรรพมิล อุปลา โรงเรียนวดัคลองตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47020. นายประสิทธิ์ เมืองพรอม โรงเรียนวดัคลองตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47021. นางจันทรแสุดา ต้ันซาย โรงเรียนวดัทาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47022. นางกฤษณา ตราชู โรงเรียนวดัทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47023. นางสาวกุหลาบ ใจสมุทร โรงเรียนวดัทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47024. นางอุไร ลิกขไชย โรงเรียนวดัทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47025. นายธชัชแธรรม อิทธาอภนิันทแ โรงเรียนวดัทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47026. นายอนันตแ จิรักษา โรงเรียนวดัทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47027. นางบลุสิริ ปานเจริญ โรงเรียนวดัไทรโพธิง์าม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47028. นางระววิลัยแ ชวยไทย โรงเรียนวดัไทรโพธิง์าม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47029. นางปรีดา เรือนไทย โรงเรียนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47030. นางพรีวณัยแ เตชะสุขถาวร โรงเรียนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47031. นางลัดดา รักนาควน โรงเรียนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47032. นางวนิดา กลอมวเิศษ โรงเรียนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47033. นางสาวสุลาวรรณ ไสยเกิด โรงเรียนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47034. นางสาวมณฑแศิกาญจนแ พยุงพนัธแ โรงเรียนวดับางพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47035. นางจิราวรรณ ชื่นตา โรงเรียนวดับางสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47036. นางทศันียแ แดงชูใหม โรงเรียนวดับางสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47037. นางสารียแ นาคะ โรงเรียนวดับางสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47038. นางลัลนแลลิต บวัแกว โรงเรียนวดับานสอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47039. นางขนิษฐา ลูกอินทรแ โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47040. นางนีวนิตยแ วฒันาผาสุขกุล โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47041. นางปยิวรรณ กระสันตแ โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47042. นางผิวพรรณ ชมสุวรรณ โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47043. นางพร้ิมเพรา บปุผา โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47044. นางสุมล จุลนิล โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47045. นางมิ่งขวญั พฒันจร โรงเรียนวดัวเิวการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47046. นายสุรพล พฒันจร โรงเรียนวดัวเิวการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47047. นางพึ่งพร หวานแกว โรงเรียนวดัเวยีงสระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓
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47048. นางกฤติกา ดํานอย โรงเรียนวดัสมัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47049. นางภครภทัร แสงระวี โรงเรียนวดัสมัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47050. นางเยาวรัตนแ สุวนันทวงศแ โรงเรียนวดัสมัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47051. นางสาวดวงพร แสงออน โรงเรียนวดัสมัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47052. นางสาววรรณภา จันทรมณี โรงเรียนวดัสมัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47053. นายทนงศักด์ิ วชิัยดิษฐ โรงเรียนวดัสมัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47054. วาที่รอยตรีหญิงพิศจกานตแ อนุพนัธแ โรงเรียนวดัสมัยสุวรรณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47055. นางพรรณียแ นุภกัด์ิ โรงเรียนวดัสองแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47056. นางสาวศิริรัตนแ คํารณฤทธศิร โรงเรียนวดัสองแพรก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47057. นางวาสนา ชํานาญกิจ โรงเรียนวดัสามพนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47058. นายไชยยุทธ คงอภยั โรงเรียนวดัสามพนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47059. นายสมศักด์ิ จันทนา โรงเรียนวดัโสภณประชาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47060. นางสาวสายชล หมื่นระยา โรงเรียนวดัอินทการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47061. นายพฒันศักด์ิ เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนวดัอินทการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47062. นายสมยศ แกวนิรัตนแ โรงเรียนวดัอินทการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47063. นายสิทธพิงศแ จุนหวทิยะ โรงเรียนวดัอินทการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47064. นางชเอมไพร เวยีงชัย โรงเรียนเวยีงสระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47065. นายวงวชิ อัครบณัฑิตสกุล โรงเรียนเวยีงสระศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47066. นางวไิล เครือรัตนแ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47067. นางศิริวรรณ จินวรรณ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47068. นางสุดใจ วรรณโชติ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47069. นายจําลอง ชวยกลับ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47070. นายบญัญัติ ดํารักษแ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47071. นางเกศรินทรแ รัตนบรีุ โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ ๑๓๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47072. นางภารดี กาญจนไพหาร โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ ๑๓๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47073. นายศุภชัย รัตนบรีุ โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ ๑๓๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47074. นางสุภาพร จันทรแปาน โรงเรียนหมูบานปาุไมพระราชประสงคแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47075. นางสาววาสนา ภูประไพย โรงเรียนอนุบาลขวญัแม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47076. นางสาวสุภาณี เจริญรูป โรงเรียนอนุบาลขวญัแม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47077. นางสุดารัตนแ พฒันสิงหแ โรงเรียนอนุบาลนงรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47078. นางภรณแศรี ทาทอง โรงเรียนอนุบาลนงรัตนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47079. นางสาวจินดารัตนแ ประพนัธแบณัฑิต โรงเรียนอนุบาลบณัฑิตา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47080. นางนงลักษณแ เล่ียนศิริ โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47081. นางแววตา ทองอยู โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47082. นางสาวปาริชาติ อําพนพนารัตนแ โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47083. นางสาวยุพา บญุลอง โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47084. นางสาวเยาวแภา จํานงคแจิตร โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓
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47085. นางสาวอนงคแลักษณแ สุขมล โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47086. นางอารม ไทยดํา โรงเรียนอนุบาลบานเด็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47087. นางจรรยา ล้ิมสุวฒันกุล โรงเรียนอนุบาลปยิะพฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47088. นางษรนารี เอียดดวง โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47089. นางสาวพนาวรรณ จันทรแพรอย โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47090. นางสาวศุภวรรณ จันทรแแกว โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47091. นางสาวสายสุดาวรรณ แกวอํารัตนแ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47092. นางสาวจีรพร หวนคิด โรงเรียนอนุบาลเพยีรจรัส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47093. นางสาวทศันี อุไรโรจนแ โรงเรียนอนุบาลเพยีรจรัส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47094. นางสาวนิภาภรณแ โนวฒันแ โรงเรียนอนุบาลเพยีรจรัส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47095. นายชัยยศ คงประจันทรแ โรงเรียนอนุบาลเพยีรจรัส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47096. นางจุไรรัตนแ มวงทอง โรงเรียนอนุบาลภญิพฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47097. นางณัชชา โปณทอง โรงเรียนอนุบาลภญิพฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47098. นางสรินทพิยแ ปานุวงศแ โรงเรียนอนุบาลภญิพฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47099. นางสุพรรณี จันทบญุเรือง โรงเรียนอนุบาลภญิพฒันแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47100. นางศิริรัตนแ เพชรชํานาญ โรงเรียนอุดมมิตรพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47101. นายนพดล แกวเรือง โรงเรียนอุดมมิตรพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47102. นายสมศักด์ิ สมบติัอักษร โรงเรียนอุดมมิตรพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47103. นางดวงจันทรแ ขาวนวน วดัวเิวการาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47104. นายสําเริง สุวรรณพงคแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47105. นายอํานาจ กาฬวจันะ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47106. นางดรุณี ปใ็นวงศแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47107. นางสาวสารียแ นุมนวล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47108. นายสุวทิยแ วงศแเล็ก หมูบานปาุไมพระราชประสงคแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎรแธานี เขต ๓

47109. นางสมจิต งามขุนทด โรงเรียนแงงกวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47110. นายวชิัย ทองนํา โรงเรียนแงงกวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47111. นายสุรัตนแ เจือจันทรแ โรงเรียนแงงกวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47112. นางราณี บญุเลิศ โรงเรียนทวคีามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47113. นางสาวจันทนา แทนแกว โรงเรียนทวคีามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47114. นายเสง่ียม วฒันกุล โรงเรียนบานกรวดนาฮัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47115. นางครองทรัพยแ ขันอาษา โรงเรียนบานกรูดหนองซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47116. นางจันทรแเพญ็ รุงเรือง โรงเรียนบานกรูดหนองซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47117. นางดวงใจ พนังาม โรงเรียนบานกรูดหนองซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47118. นางวนัทนา มะลิซอน โรงเรียนบานกรูดหนองซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47119. นางศิริกานตแ โสวาที โรงเรียนบานกรูดหนองซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47120. นางสาวสุกัญญา คงบญุ โรงเรียนบานกรูดหนองซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47121. นายพรหมพฒันแ บญุมาก โรงเรียนบานกรูดหนองซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47122. นางสมบติั ผิวงาม โรงเรียนบานกรูดหนองซํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47123. นางกานดา ดวงใจ โรงเรียนบานกะเลา-ศรีพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47124. นางพเยาวแ เวยีงรัตนแ โรงเรียนบานกะเลา-ศรีพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47125. นางสมหมาย บญุลอย โรงเรียนบานกะเลา-ศรีพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47126. นายวชัรพงษแ เวยีงรัตนแ โรงเรียนบานกะเลา-ศรีพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47127. นางกรรณิการแ สุขจิต โรงเรียนบานกันโจรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47128. นางจันทรแลี รวมพฒันา โรงเรียนบานกันโจรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47129. นางนภสันันทแ ทองนํา โรงเรียนบานกันโจรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47130. นางพจนารถ ประดับศรี โรงเรียนบานกันโจรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47131. นางละออทพิยแ สมสิงหแ โรงเรียนบานกันโจรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47132. นางสาวสุธาสินี ทองนํา โรงเรียนบานกันโจรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47133. นางสุจินตแ จินดาศรี โรงเรียนบานกันโจรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47134. นายสมหวงั พลทวี โรงเรียนบานกันโจรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47135. นายประเสริฐ บญุเศษ โรงเรียนบานกันโจรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47136. นายบญัชา ปานทอง โรงเรียนบานกันตรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47137. นางกรรณิการแ คลายคลึง โรงเรียนบานกาเกาะระโยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47138. นางกุสุมา พวงยี่โถ โรงเรียนบานกาเกาะระโยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47139. นางสํารวน สดใส โรงเรียนบานกาเกาะระโยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47140. นางอุทยัวรรณ ฉัตรทอง โรงเรียนบานกาเกาะระโยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47141. นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ โรงเรียนบานกาเกาะระโยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47142. นางกนกวรรณ สานุสันตแ โรงเรียนบานกางของ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47143. นางรพพิรรณ สุขแสวง โรงเรียนบานกางของ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47144. นางกรรณิการแ รัตนวงกต โรงเรียนบานกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47145. นางวชัรี ววิฒันารมยแ โรงเรียนบานกานเหลือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47146. นางจีรภา ทองแมน โรงเรียนบานกุดหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47147. นางละออ ปราสาททอง โรงเรียนบานกุดหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47148. นางวรรณี บวัสอน โรงเรียนบานกุดหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47149. นายบรรดาศักด์ิ ทองแมน โรงเรียนบานกุดหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47150. นายอรุณ บวัสอน โรงเรียนบานกุดหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47151. นางปทมุมา ตระกูลโสภษิฐแ โรงเรียนบานแกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47152. นางมณี วงษแฉลาด โรงเรียนบานแกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47153. นางสาววญิญา ตนทอง โรงเรียนบานแกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47154. นางอําไพ ปรัชญาวฒิุ โรงเรียนบานแกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47155. นางผาสุข ศรีผองงาม โรงเรียนบานแกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47156. นางพรทพิยแ จันทรแหอมฟงุ โรงเรียนบานแกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47157. นางสําลี ไชยชาติ โรงเรียนบานแกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47158. นางสุขี มณีนิล โรงเรียนบานแกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47159. นางอุดมสิน บญุรักษแ โรงเรียนบานแกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47160. นางพรปวณีแ วงศแนามเถาวแ โรงเรียนบานขนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47161. นายธนพล วงศแนามเถาวแ โรงเรียนบานขนาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47162. นางสมฤทยั ระศรีนวล โรงเรียนบานขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47163. นางสาวสํารวล ประดับศรี โรงเรียนบานขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47164. นางโชติกา ดีเกิด โรงเรียนบานขยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47165. นางปองจิตรแ ทองทา โรงเรียนบานขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47166. นายชาติชาย อนุพนัธแ โรงเรียนบานขอนแกน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47167. นางจุไรรัตนแ ฉิมมาลี โรงเรียนบานขะเนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47168. นางทศันียแ เจนขนบ โรงเรียนบานขะเนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47169. นางพวงเพญ็ ดวงใจ โรงเรียนบานขะเนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47170. นางสุกี มงคลอินทรแ โรงเรียนบานขะเนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47171. นางจีรนันทแ คงบญุ โรงเรียนบานขามเด่ือราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47172. นางจุไรรัตนแ ศิริศุภรัตนแ โรงเรียนบานขามเด่ือราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47173. นางเยาวภา มั่นหมาย โรงเรียนบานขามเด่ือราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47174. นางสาวพฒันา คงบญุ โรงเรียนบานขามเด่ือราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47175. นางสํารวม ศิริทวี โรงเรียนบานขามเด่ือราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47176. นางสุมาลี ปานทอง โรงเรียนบานขามเด่ือราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47177. นายจรณันทแ บญุมา โรงเรียนบานขามเด่ือราษฎรแสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47178. นางธวลัรัตนแ จุฬารี โรงเรียนบานขามราษฎรแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47179. นางสุวรรณี สัตยแซ่ือ โรงเรียนบานขามราษฎรแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47180. นายมาณพ สายยศ โรงเรียนบานขามราษฎรแวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47181. นางนพรัตนแ งางาม โรงเรียนบานขามศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47182. นางสาวสุชาดา แกวษเกษ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47183. นายบรรพจนแ ดาศรี โรงเรียนบานขามศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47184. นางนวลฉวี ดาศรี โรงเรียนบานคอโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47185. นางรัตนา เหมมันตา โรงเรียนบานคอโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47186. นางวาณีรัตนแ มั่นหมาย โรงเรียนบานคอโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47187. นางสุณี ขันแกว โรงเรียนบานคอโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47188. นางกัญญารัตนแ บตุรทา โรงเรียนบานคาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47189. นางเครือวลัยแ สายกระสุน โรงเรียนบานคาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47190. นางพฒันพร ยิ่งใจกลา โรงเรียนบานคาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47191. นางพรทพิยแ จันทนแหอม โรงเรียนบานคาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47192. นางกณกภรณแ คํามา โรงเรียนบานคาละแมะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47193. นางวริศรา ทมะนันทแ โรงเรียนบานคาละแมะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47194. นางสาวพิมลรัตนแ คงนาค โรงเรียนบานคาละแมะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47195. นางณัฐฐแธมล สอโส โรงเรียนบานโคกปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47196. นางสุลี พาชื่น โรงเรียนบานโคกพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47197. นางวภิารัตนแ ลัดดาหอม โรงเรียนบานโคกมะเมียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47198. นางสุธาทพิยแ คําวนั โรงเรียนบานโคกมะเมียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47199. นางเสาวลักษณแ สมถวลิ โรงเรียนบานโคกมะเมียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47200. นางอารียแ หวัเขา โรงเรียนบานโคกมะเมียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47201. นางพนัธแนิภา มีศิลป โรงเรียนบานโคกเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47202. นางสุณี ล้ิมศิริ โรงเรียนบานโคกเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47203. นายเอกพจนแ หวัเขา โรงเรียนบานโคกเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47204. นางนิธกิานตแ เสนจันทรแฒิไชย โรงเรียนบานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47205. นางพวงแกว พร้ิงเพราะ โรงเรียนบานโคกยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47206. นางพวงเพชร โสภา โรงเรียนบานโคกลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47207. นางสุทธกิานตแ แผงตัน โรงเรียนบานโคกลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47208. นายธรีศักด์ิ เจริญชัย โรงเรียนบานโคกลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47209. นายปยิวทิยแ กันนุฬา โรงเรียนบานโคกลําดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47210. นางพชัรแธนันทรแ ศรีโกตะเพชร โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47211. นางเพญ็ชิต แขงขัน โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47212. นางสาวจุฑารัตนแ แนบทางดี โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47213. นางสาวเสาวลียแ มียิ่ง โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47214. นายชาชีวฒันแ พรหมลิ โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47215. นายณัฏฐเศรณแ ทาดี โรงเรียนบานโคกวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47216. นายบญุลือ เนียมเกิด โรงเรียนบานโคกสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47217. นางเบญจพร คําทอง โรงเรียนบานจบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47218. นายนิวติั จารัตนแ โรงเรียนบานจบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47219. นางสมผอง สมานโสรแ โรงเรียนบานจรวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47220. นางสาธดิา ดวงศรี โรงเรียนบานจรวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47221. นายจําเริญ หวงัสม โรงเรียนบานจรวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47222. นายอุดมสิน ดาศรี โรงเรียนบานจรวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47223. นายไพสาร สูตรตันติ โรงเรียนบานจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47224. นายสมชาย จารุวงศแ โรงเรียนบานจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47225. นางใขสี สมานสวน โรงเรียนบานจันรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47226. นางมณีรัตนแ ละมายวรรณแ โรงเรียนบานจันรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47227. นางสาวพไิล ครอบแกว โรงเรียนบานจันรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47228. นางสุดารัตนแ เสาวโค โรงเรียนบานจันรม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47229. นางบปุผชาติ ผจญกลา โรงเรียนบานฉันเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47230. นายประแสง วงษแศรี โรงเรียนบานฉันเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47231. นายไพโรจนแ มุมทอง โรงเรียนบานฉันเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47232. นางสาวพรณภสั บญุแกว โรงเรียนบานชางปีๆ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47233. นางศุภทัร สุขยา โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47234. นางสาวบรีุรัตนแ จินดาศรี โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47235. นางสาววรางคณา แสนกลา โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47236. นายสุภาพ ประดับศรี โรงเรียนบานชุมแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47237. นายเศรษฐา พลคํามาก โรงเรียนบานโชค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47238. นางณิชนันทนแ นนทแธจิันทรแ โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47239. นางบษุราคัม พดุมี โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47240. นายจเร ศรีโกตะเพชร โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47241. นายวลิาศ อุมบญุ โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47242. นายสจิตรัก อักคะจุน โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47243. นางกนกอนงคแ มะโนชาติ โรงเรียนบานดูโศก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47244. นางสํารอง วชัรบรรจง โรงเรียนบานดูโศก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47245. นางสาวบวัชุม เพยีรชอบ โรงเรียนบานตระแบกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47246. นายธชัพล จองดี โรงเรียนบานตระเปยีงเตีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47247. นายรุงโรจนแ สกุลนามรัตนแ โรงเรียนบานตระเปยีงเตีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47248. นายสําเริง จารัตนแ โรงเรียนบานตระเปยีงเตีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47249. นางทองอัน เทยีนทอง โรงเรียนบานตรําดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47250. นางประภสัสร จารัตนแ โรงเรียนบานตรําดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47251. นางพชัรินทรแ สหตุนัย โรงเรียนบานตรําดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47252. นางภทัราภรณแ ธนูทอง โรงเรียนบานตรําดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47253. นางสาวอรพรรณ นามพนู โรงเรียนบานตรําดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47254. นางอรพนิทแ สมใจชนะ โรงเรียนบานตรําดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47255. นางอัมพนัธแ จันทเขต โรงเรียนบานตรําดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47256. นายยุติ รัฐสมุทร โรงเรียนบานตรําดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47257. นางสุกัญญา มีพรหมดี โรงเรียนบานตรึม (ตรึมวทิยานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47258. นางอภญิญา คงนุรัตนแ โรงเรียนบานตรึม (ตรึมวทิยานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47259. นายภาณุพงศแ ทองขอน โรงเรียนบานตรึม (ตรึมวทิยานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47260. นายดิษฐพล กระจายศรี โรงเรียนบานตลาดตาโหมก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47261. นายประดับ ทองนํา โรงเรียนบานตลาดตาโหมก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47262. นายศุภชัย ทองนํา โรงเรียนบานตลาดตาโหมก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47263. นางจังอร ทมิแกว โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47264. นางวรณี ทองเฉลิม โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47265. นางสิริสุข สมภกัดี โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47266. นางสุนันทา อินทพฒุ โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47267. นายจารึก สิงจานุสงคแ โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47268. นายธนิต ญาตินิยม โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47269. นายพยัพ อยูพะเนียด โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47270. นายสําราญ สาลีบตุร โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47271. นางบษุราคัม กะการดี โรงเรียนบานตะตึงไถง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47272. นางสุรภา ศรีราม โรงเรียนบานตะตึงไถง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47273. นายไพรัตนแ ชัยงาม โรงเรียนบานตะตึงไถง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47274. นางอารียแ นภาคเวชนแ โรงเรียนบานตะบลั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47275. นางอุไรศรี เต็งตระกูล โรงเรียนบานตะบลั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47276. นายทองพลู โภคทรัพยแ โรงเรียนบานตะบลั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47277. นางสุมนา แพงเจริญ โรงเรียนบานต้ังใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47278. นายพงษแศักด์ิ แพงเจริญ โรงเรียนบานต้ังใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47279. นางอรวรรณ อุนคํา โรงเรียนบานต้ังใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47280. นางคําตัน มุมทอง โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47281. นางจรัสศรี จันทา โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47282. นางชุติภา ศรีไทย โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47283. นายชัยสิทธิ์ แทนแกว โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47284. นางพกิุล พลทวี โรงเรียนบานตากวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47285. นางพนูทรัพยแ ผลโพธิ์ โรงเรียนบานตากวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47286. นางศิวมิล มั่นหมาย โรงเรียนบานตากวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47287. นายขยัน มณีศรี โรงเรียนบานตากวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47288. นายประเวส ธนภทัรดิลก โรงเรียนบานตากวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47289. นายเพยีว พรหมแกว โรงเรียนบานตาเมาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47290. นางวรรณา วเิศษศรี โรงเรียนบานตาอ็อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47291. นางสุภรศรี ศรีสุรักษแ โรงเรียนบานตาอ็อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47292. นางนิภา ชาญเมืองปใก โรงเรียนบานตําปงู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47293. นางประภา มณีรัตนแ โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47294. นางมยุรี กายแกว โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47295. นางสาวจิรวดี กระแสโสม โรงเรียนบานทาสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47296. นางสาวนัยนา จองมี โรงเรียนบานทงุนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47297. นางอัมพร รัตนะดี โรงเรียนบานทงุนาค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47298. นางประยงคแ ประตับสุข โรงเรียนบานเทนมียแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47299. นางสุภนา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบานเทนมียแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47300. นายกูเกียรติ มีพรอม โรงเรียนบานนาเกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47301. นางสาวณุพร สติมั่น โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47302. นายธานินทรแ ทองดา โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47303. นายบญัชา ปรากฏกลา โรงเรียนบานนาบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47304. นางอนงคแ เหมิหกั โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47305. นางอภญิญา ทองนํา โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47306. นางธนิดา นิธกิรธนิยา โรงเรียนบานนารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47307. นางธาริณี นิยมเหมาะ โรงเรียนบานนารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47308. นางพจิิตรา ลีแสน โรงเรียนบานนารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47309. นางระหนัตแ สรอยนาก โรงเรียนบานนารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47310. นายอิทธฤิทธิ์ สูรยาวฒันแสกุล โรงเรียนบานนาสม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47311. นางรัชนี สาระไลยแ โรงเรียนบานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47312. นางเสง่ียม โสดา โรงเรียนบานโนนง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47313. นางนิสารัตนแ จารุสิริโสภณ โรงเรียนบานโนนลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47314. นางนิรมล แปลงทบั โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47315. นางสาวสมรัก บรูณะ โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47316. นางสุวมิล พฒุซอน โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47317. นายวราวธุ พฒุซอน โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47318. นางสาวสุพรรณพศิ โฉมมณี โรงเรียนบานบรมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47319. นายปธานิน วรรณตรง โรงเรียนบานบรมสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47320. นางสิริยาภรณแ แสงนวล โรงเรียนบานบอน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47321. นายทองสืบ บตุรดีขันธแ โรงเรียนบานบอน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47322. นางแกว สมทพิยแ โรงเรียนบานบงึขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47323. นางไขแสง กล่ินสุคนธแ โรงเรียนบานบงึขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47324. นางจีรนันทแ พลิาศรี โรงเรียนบานบงึขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47325. นางเจียมรัตนแ เจริญชัย โรงเรียนบานบงึขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47326. นางพนัทพิา ทวสุีข โรงเรียนบานบงึขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47327. นางรัศมี คงนาค โรงเรียนบานบงึขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47328. นางสาวโยทะกา ไหมทอง โรงเรียนบานบงึขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47329. นายสมชาย ดาแกว โรงเรียนบานบงึขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47330. นางปวรลักษณแ หลอโรจนศักด์ิ โรงเรียนบานบทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47331. นางมาลัย ศรีลานุช โรงเรียนบานบทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47332. นางรักษณิา พมิพแดี โรงเรียนบานบทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47333. นางสมคิด บญุพบ โรงเรียนบานบทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47334. นางสมศรี สุจินพรัหม โรงเรียนบานบทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47335. นายศุภเดช พมิพแดี โรงเรียนบานบทุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47336. นายรัตตพล ผลเกิด โรงเรียนบานปอยเดิน (อินทรรักษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47337. นางสุมาลี เทศแกว โรงเรียนบานปอยเดิน (อินทรศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47338. นางอํานวย นามมุงคุณ โรงเรียนบานปอยเดิน (อินทรศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47339. นางกนิษฐา คงวนั โรงเรียนบานปะนอยไถง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47340. นางจรียา มณฑิราช โรงเรียนบานปะนอยไถง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47341. นางวนัเพญ็ สําเร็จดี โรงเรียนบานปะนอยไถง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47342. นางอําภา หมอทอง โรงเรียนบานปะนอยไถง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47343. นางจารุวรรณ ผาธรรม โรงเรียนบานผักไหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47344. นายเทดิศักด์ิ มั่นหมาย โรงเรียนบานผางอุดมสมบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47345. นางเยาวลักษณแ ชดกลาง โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47346. นางประคอง สระอินทรแ โรงเรียนบานพนัษี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47347. นางประยูร ธรรมรักษา โรงเรียนบานพนัษี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47348. นางปยิวรรณ โอษฐงาม โรงเรียนบานพนัษี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47349. นายนิมิต แสนคําภา โรงเรียนบานโพธิ ์(โพธิศ์รีวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47350. นางจําลอง สังโสมา โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47351. นางนภสัสร บญุเลิศ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47352. นางสาวทวินันทแ เพงพศิ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47353. นางสาวอุทัยวรรณ นอบนอม โรงเรียนบานมวงทรัพยแโกฏิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47354. นางปยินันทแ อนันตสุข โรงเรียนบานเมืองลีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47355. นางพรพษิณุ โชติวริิยวาณิชยแ โรงเรียนบานเมืองลีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47356. นางสายชล วองไว โรงเรียนบานเมืองลีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47357. นางสุรียแ พรหมบตุร โรงเรียนบานเมืองลีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47358. นายนุกูล บญุเหลือ โรงเรียนบานเมืองลีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47359. นายสนอง รุงเรือง โรงเรียนบานเมืองลีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47360. นายสุทธชิัย พรหมบตุร โรงเรียนบานเมืองลีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47361. นางพงษแรัตนแ รักไทย โรงเรียนบานยางเต้ีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47362. นางสาวนงคราญ บญุนํา โรงเรียนบานยางเต้ีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47363. นางนิตยา เพงพศิ โรงเรียนบานยางเต้ีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47364. นางวรัิลทพิยแ ทาดี โรงเรียนบานระกา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47365. นายมานิต สุขสกุล โรงเรียนบานระกาสังแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47366. นายวรัิช แสวงดี โรงเรียนบานระกาสังแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47367. นายเพยีร วองไว โรงเรียนบานระกาสังแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47368. นางโสมศศิ ประคองใจ โรงเรียนบานระไซรแ (เดนพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47369. นายแดง ทองเรือง โรงเรียนบานระไซรแ (เดนพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47370. นายวรีพนัธแ ชูเสนผม โรงเรียนบานระไซรแสองชั้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47371. นายธรีศักด์ิ สุขสงวน โรงเรียนบานระวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47372. นายเผาพงษแ วรีะพงษแ โรงเรียนบานระวี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47373. นางกอบกุล แปะทอง โรงเรียนบานระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47374. นางคําปใญญา สุดาจันทรแ โรงเรียนบานระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47375. นางชนานันตแ จําปาเทศ โรงเรียนบานระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47376. นางนัยนา ศรีหะจันทรแ โรงเรียนบานระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47377. นางวรรณา บญุเสก โรงเรียนบานระเวยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47378. นางบําเพญ็ สวยไทยสงคแ โรงเรียนบานละหุงหนองกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47379. นางผุสดี ปล้ืมสุนทร โรงเรียนบานลําชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47380. นางสมมาตร วญิโูธรรม โรงเรียนบานลําชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47381. นางเสาวณียแ โชคชาตรี โรงเรียนบานลําชี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47382. นางระเบยีบ อุตสาหแดี โรงเรียนบานวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47383. นางวราภรณแ ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนบานวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47384. นางสุภทัธยิา พรหมบตุร โรงเรียนบานวารไพรศรี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47385. นายธาํรง ทองนํา โรงเรียนบานเวยีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47386. นายประมวล อุนคํา โรงเรียนบานเวยีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47387. นางกอบแกว หอทอง โรงเรียนบานศรีตะวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47388. นางเทยีมจันทรแ เครือสุวรรณ โรงเรียนบานศรีตะวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47389. นางมนตรา บรูณแเจริญ โรงเรียนบานศรีตะวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47390. นายสมสิน เสถียรรัตนชัย โรงเรียนบานศรีตะวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47391. นายจําลอง รัตนาววิฒันแ โรงเรียนบานศรีตะวนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47392. นางสุพชิชา เสริมแสง โรงเรียนบานศรีราชา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47393. นายณภทัร บติุมาลยแ โรงเรียนบานศรีราชา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47394. นางสุริยา พอกสนิท โรงเรียนบานสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47395. นายสุทศิ ศรีสุข โรงเรียนบานสลักได คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47396. นางเกษร เส่ียงตรง โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47397. นางคุณทนา กุมรัมยแ โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47398. นางฉันทนา จรจรัญ โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47399. นางบญุเรือน นามวงษา โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47400. นางผกาเดียว นนทธิ โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47401. นางสาววาสนา เคล่ือนสุข โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47402. นายสุวรรณ กองทนุ โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47403. นายอัษฐวฒันแ สุรินทราบรูณแ โรงเรียนบานสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47404. นางภคัอิศรา สิงจานุสงคแ โรงเรียนบานสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47405. นายอรุณ อุไร โรงเรียนบานสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47406. นายอินจันทรแ เปๅงงําเมือง โรงเรียนบานสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47407. นางภชัรินทรแ ขันติมาตรแ โรงเรียนบานสังแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47408. นางวรรณเพญ็ บญุโต โรงเรียนบานสังแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47409. นายประวทิยแ จุฑาจันทรแ โรงเรียนบานสามโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47410. นายพนิิจ วรางกูร โรงเรียนบานสามโค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47411. นางสุทศันา ชูทรงเดช โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47412. นางจุไรพร สายศรีแกว โรงเรียนบานสําโรง-โคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47413. นางณาลินียแ บตุรดางาม โรงเรียนบานสําโรง-โคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47414. นางปวมิล สุกใส โรงเรียนบานสําโรง-โคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47415. นางวลิาวณัยแ ประวาสุข โรงเรียนบานสําโรง-โคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47416. นางสุพตัรา บรูณแเจริญ โรงเรียนบานสําโรง-โคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47417. นางสุภคักุล สุขเสริมศาล โรงเรียนบานสําโรง-โคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47418. นางอุดมสิน ชื่นใจ โรงเรียนบานสําโรง-โคกเพชร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47419. นางปราณี เชิดกล่ิน โรงเรียนบานสําโรงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47420. นางรัชนี พศิโสระ โรงเรียนบานสําโรงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47421. นายธนภทัร สุกแสง โรงเรียนบานสําโรงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47422. นางอัมพร แผนทอง โรงเรียนบานเสม็ด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47423. นางจีริสุดา แสนดี โรงเรียนบานแสรออ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47424. นางสุภา บรมสุข โรงเรียนบานหนองกระดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47425. นางประนอม นวมจะโปะฺ โรงเรียนบานหนองกับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47426. นางอํานวย เคลือบสูงเนิน โรงเรียนบานหนองกับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47427. นายศิรสิทธิ์ ยืนยง โรงเรียนบานหนองกับ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47428. นายเศกสรรคแ จินดาศรี โรงเรียนบานหนองขวาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47429. นางบญุญาดา พสิาดรัมยแ โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47430. นางอารีรัตนแ สาแกว โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47431. นางอุมาพร ประดับสุข โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47432. นางบงัอร ลือชา โรงเรียนบานหนองคูสะแบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47433. นายชวนิทรแ วยิาสิงหแ โรงเรียนบานหนองคูสะแบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47434. นายสุรพร สามารถ โรงเรียนบานหนองคูสะแบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47435. นายประสิทธิ์ ทลูภริมยแ โรงเรียนบานหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47436. นายสุทน ดีพรอม โรงเรียนบานหนองจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47437. นางดวงจิต พลศักด์ิ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47438. นางรําพรรณี หมอกเทพ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47439. นางสาวประภาพร คําวอน โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47440. นางเสาวภา เชื้ออินทรแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47441. นายจรูญ แผนทอง โรงเรียนบานหนองพลวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47442. นางปราณี กองสุข โรงเรียนบานหนองสนิท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47443. นางนุชจรินทรแ ภางาม โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47444. นางศิธร เทยีนขาว โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47445. นางสาววาสนา ศรีเคลือบ โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47446. นางสาวอรทยั กันนุฬา โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47447. นางสุจิตร ยมพนัธแ โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47448. นางสุภตัรา ทลูพริมยแ โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47449. นายสมพงษแ ทองแยม โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47450. นายไชยวฒันแ พทุธานุ โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47451. นายนิติกุล หนองมวง โรงเรียนบานหนองเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47452. นายพชิิต บญุต้ัง โรงเรียนบานหนองเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47453. นางบวัพา ทองทา โรงเรียนบานหนองฮะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47454. นายสันติ กรวยทอง โรงเรียนบานหมื่นศรีนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47455. นายศุภชัย ภาสกานนทแ โรงเรียนบานหมื่นศรีนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47456. นางสาวดวงพร แอกทอง โรงเรียนบานหวยโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47457. นายสมมิตร สาลีบตุร โรงเรียนบานหวัแรต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47458. นางประวชิญา นามเวช โรงเรียนบานอังกัญเสกแอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47459. นายชาญชัย สระอินทรแ โรงเรียนบานอังกัญเสกแอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47460. นายไพโรจนแ บวัสาย โรงเรียนบานอังกัญเสกแอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47461. นางกัลยา พฒุภงูา โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47462. นางวไิลลักษณแ สังขแนอย โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47463. นางสุวลัยา คงหาญ โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47464. นายเล็ก ชอทบัทมิ โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47465. นายวรุิฬหแ วบิลูยแอรรถ โรงเรียนบานารุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47466. นางพจิิตรา สูรยาวฒันแสกุล โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47467. นางรัตติยา ยอดพงคแพพิฒันแ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47468. นางสมพร พรหมคุณ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47469. นางสาวกิติยา เศลวฒันะกุล โรงเรียนพรหมประสาทราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47470. นางสุหทยั ยืนยง โรงเรียนพระกุมารสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47471. นางฉวี ดีเหลือ โรงเรียนเมืองที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47472. นางนารถศิณี ตังคโณบล โรงเรียนเมืองที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47473. นางบปุผลักษณแ บญุยะมินทรแ โรงเรียนเมืองที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47474. นายประชัน เจริญพทิยา โรงเรียนเมืองที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47475. นายสมพงษแ สายแกว โรงเรียนเมืองที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47476. นายสุพะ รังแกว โรงเรียนเมืองที คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47477. นางจริยา สมนิยาม โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47478. นางดาราวลัยแ ชมชื่นดี โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47479. นางทพิยแกมล เกียรต์ิสาคเรศ โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47480. นางนิดดา จันทรแทอง โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47481. นางบวัศร ประเมินดี โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47482. นางมะลิวลัยแ ยืนยาว โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47483. นางรชตาภรณแ สุคันธพงษแ โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47484. นางละเอียด จังคศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47485. นางวงศแสิริ เถินมงคล โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47486. นางวณิชนันทแ บญุสุยา โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47487. นางวนิดา สมรูป โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47488. นางวนัธนา เนียมเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47489. นางวไิลลักษณแ แซอึง โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47490. นางศิรินาถ วนัทอง โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47491. นางศิริพร แดงทองดี โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47492. นางศิริลักษณแ สุบนิดี โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47493. นางสมจิต นาคกระแสรแ โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47494. นางสมใจ มีทรัพยแทวกีูล โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47495. นางสมหญิง ซ่ือสัตยแ โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47496. นางสาวสุวฒันา มีกลา โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47497. นางหทยัรัตนแ ทองแมน โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47498. นายเอกวทิยแ เพช็รสุข โรงเรียนเมืองสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47499. นางธญัญารัตนแ บริสุทธิ์ โรงเรียนราชวถิี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47500. นางสาวณัชชา ประทปีธนากร โรงเรียนราชวถิี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47501. นางนารีรัตนแ หมายชนะ โรงเรียนวดัประสพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47502. นางสาวณัฐธภา พวงพรอม โรงเรียนวดัประสพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47503. นางอรุณี จุฑาจันทรแ โรงเรียนวดัประสพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47504. นางอุษณียแ ตินานพ โรงเรียนวดัประสพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47505. นายชาญยุทธแ ภชูาญ โรงเรียนวดัประสพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47506. นางกรรณิการแ แจงภยั โรงเรียนวาณิชยแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47507. นางเบญจวรรณ สุวรรณพาณิช โรงเรียนวาณิชยแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47508. นางพวงทพิยแ ชูโฉมงาม โรงเรียนวาณิชยแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47509. นางมะลิวลัยแ จีนมะโน โรงเรียนวาณิชยแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47510. นางศิรินาฏ กอทอง โรงเรียนวาณิชยแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47511. นางสาวศิลาวรรณ ทิ้งสุข โรงเรียนวาณิชยแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47512. นางสาวสุนัย วนัไทย โรงเรียนวาณิชยแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47513. นางคัทลียา รัฐสมุทร โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47514. นางจงกล จินดาศรี โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47515. นางจันทรแนิภา วงษแเกิด โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47516. นางซอยฟาู คิดสําราญ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47517. นางฐวกิาญจนแ หาญมานพ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47518. นางดาหวนั สมศรี โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47519. นางธญัรัศมิ์ ธรรมถิระพฒันแ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47520. นางนัทรินทรแ ทองหลอ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47521. นางพชัรา ชัยกันทะ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47522. นางวนีา สรรตเพชุดาญาณ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47523. นางศรีนวล ลุนธาตุ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47524. นางสังวาลยแ คําโสภา โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47525. นางสาวจิตติมา บตุรดี โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47526. นางสาวจุฬาลักษณแ บตุรสยาตรัส โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47527. นางสาวสนทนียแ ภติูธนารักษแ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47528. นางสุภสัสรา พรมจันทกึ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47529. นางอํานวย กําจร โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47530. นายวรรณะ ทวเีหลือ โรงเรียนหนองโตง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47531. นางทพิรัตนแ พาหะมาก โรงเรียนหนองโตง "สุรวทิยาคม" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47532. นางเฟืๆองฟู มวงศรี โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47533. นางรววีรรณ แกวสมุทร โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47534. นางศุจิรัตนแ บรุาคร โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47535. นางกัญญารัตนแ พรมแตง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47536. นางจรัสศรี มูลศิริ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47537. นางภชัพชิชา อุตสาหแดี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47538. นางลักษณแคณา อุตสาหแดี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47539. นางสาวสํานวน บตุรงาม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47540. นางสุนียแ พทุธหลา โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47541. นายปรีดา ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47542. นายเสมือนศักด์ิ แสนกลา โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47543. นางจริยา เพญ็ประทมุ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47544. นายชีวนิ ทองศรี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47545. นางบญุเล้ียง ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลศีขรภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47546. นางบญุสุข บญุชวย โรงเรียนอนุบาลศีขรภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47547. นางพวงรัตนแ จันธมิา โรงเรียนอนุบาลศีขรภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47548. นางศรีสรร มรกต โรงเรียนอนุบาลศีขรภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47549. นางสาวพรทพิยแ สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลศีขรภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47550. นางสาวสุพรรณี กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลศีขรภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47551. นางสุภาพ ศิริมาก โรงเรียนอนุบาลศีขรภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47552. นายโกสินทรแ ไทยดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภมูิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47553. นางกัลยา ทองแยม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47554. นางดวงจันทรแ โคระทตั โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47555. นายสันติ บานแยม โรงเรียนอนุบาลสําโรงทาบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47556. นางกนิษฐา สธนเสาวภาคยแ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47557. นางกรรณิกา มะลิงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47558. นางจรรยาวดี จันทรแโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47559. นางจันทนา ดายรินรัมยแ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47560. นางทอรุง ประมูปถัมภแ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47561. นางนัฎฐพร สังขแโกมล โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47562. นางพชัรี มยุขโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47563. นางเพชรรัตนแ ทองนุม โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47564. นางภาณี ชนะนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47565. นางรัชฎา พรมมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑
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47566. นางวรัญญา อัตวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47567. นางวริศรา บญุศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47568. นางวลีวรรณ ชัยต้ังจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47569. นางวไิลรัตนแ ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47570. นางสมใจ โสมรัตนานนทแ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47571. นางสาวชูลิต หล่ังทรัพยแ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47572. นางสาวนันทริยา นิตยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47573. นางสาวปาริฉัตร ปะกิระตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47574. นางสาวอรพรรณ วฒิุศรีวาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47575. นางสุนียแ ประทมุวรรณแ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47576. นางสุรัจนี จารัตนแ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47577. นายประจง อุดมศิริพงษแ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47578. นายประดิษฐ์ิ กุชโร โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47579. นายอภยั วรรณวจิิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47580. นางอรัญนิตยแ ศรีจันทรแ โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47581. นายบญุมี ประสมศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทรแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47582. นางสังวาลยแ จารัตนแ โรงเรียนอมรินทรแราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47583. นางสิริมาศ สายแกว โรงเรียนอมรินทรแราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47584. นายนฤชา สกุลนามรัตนแ โรงเรียนอมรินทรแราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47585. นายพยุงศักด์ิ เพราะทอง โรงเรียนอมรินทรแราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47586. นางภณิตา สายยศ วทิยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47587. นางมัลลิกา วงศแพรหม วทิยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47588. นางยุวดี เผือกแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47589. นายภเูบศ กันยะกาญจนแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๑

47590. นางเสาวณียแ ศรีไตรลืม โรงเรียนกระโพ"กระโพราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47591. นายธรีวฒันแ นามบตุร โรงเรียนชุมชนบานซาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47592. นายอภริมยแ ลิพนัธแ โรงเรียนชุมชนบานซาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47593. นายรัตนแชัย ยอดสิงหแ โรงเรียนไตรคามวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47594. นางรุงอรุณ ดีลอม โรงเรียนไตรคามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47595. นายไกรเพชร จันทรแแดง โรงเรียนไตรคามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47596. นางนัทที เอ็นดู โรงเรียนทาตูม"สนิทราษฎรแวทิยาคม" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47597. นายเทยีนชัย เทยีมทอง โรงเรียนทาตูม"สนิทราษฎรแวทิยาคม" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47598. นางฐิติมา แขงขัน โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47599. นางพรีศรี มาลีหวล โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47600. นางสุภทัรา พเิลิศ โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47601. นางสุภาณี บรรจบพทุซา โรงเรียนทาตูม(สนิทราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47602. นางทศัวรรณ วงศแใหญ โรงเรียนโนนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒
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47603. นางอธษิฐาน ศรีโพนทอง โรงเรียนโนนนารายณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47604. นายกฤตภพ ศรีใหญ โรงเรียนบาตาทติยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47605. นางปรารถนา ซ่ือสัตยแ โรงเรียนบานกระเบื้องใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47606. นายวเิชียร ธธิรรมมา โรงเรียนบานกระเบื้องใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47607. นางจิตตราภรณแ รังสัย โรงเรียนบานกระโพ(กระโพราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47608. นางสุวรรณี ตลับทอง โรงเรียนบานกระโพ(กระโพราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47609. นายประภาส ตลับทอง โรงเรียนบานกระโพ(กระโพราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47610. นางนภาพร สุดใสยแ โรงเรียนบานแก"แกศึกษาวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47611. นางสมสมัย เพยีรเสมอ โรงเรียนบานแก"แกศึกษาวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47612. นายณรงคแชัย พวงผกา โรงเรียนบานแก"แกศึกษาวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47613. นางพมิพา ฤทธริณ โรงเรียนบานขวาวโคง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47614. นางนิศาชล ศิลาเณร โรงเรียนบานขามโพนทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47615. นายทองใส สุดาปใน โรงเรียนบานขามโพนทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47616. นางสมร พรหมภกัดี โรงเรียนบานขี้เหล็ก"คุรุราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47617. นางชัชฎาภรณแ นอยถนอม โรงเรียนบานขุนไชยทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47618. นางกัลยา ยุบลนิตยแ โรงเรียนบานขุนหาญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47619. นางบชูา พื้นสอาด โรงเรียนบานขุนหาญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47620. นางสํารวย คุมสุวรรณ โรงเรียนบานขุนหาญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47621. นายกิตติศักด์ิ เสียงหวาน โรงเรียนบานขุมดิน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47622. นางธนัยา เหลาคํา โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47623. นางวภิาพร พนัคลัง โรงเรียนบานคอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47624. นางสําลี ยงรัมยแ โรงเรียนบานคอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47625. นางอัมพร บดุดี โรงเรียนบานคอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47626. นายทองสุข ละอองทอง โรงเรียนบานคอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47627. นายวโิรจนแ ลอดทอง โรงเรียนบานคอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47628. นายสายยันตแ แสงจันทรแ โรงเรียนบานคอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47629. นางสวสัด์ิ อุดหนุนชาติ โรงเรียนบานคําผง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47630. นางอัมพร โพธิท์อง โรงเรียนบานคําผง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47631. นางกาญจนา ลอยทะเล โรงเรียนบานแคนดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47632. นางสาวรัตนภร เนื่องมี โรงเรียนบานแคนดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47633. นางสุนันทา ราชธรรมมา โรงเรียนบานแคนดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47634. นายกิตติศักด์ิ ราชธรรมมา โรงเรียนบานแคนดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47635. นางสุภารัตนแ ทะเกิงลาภ โรงเรียนบานแคนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47636. นายสัญญา สมศักด์ิ โรงเรียนบานแคนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47637. นายชัยเทพ สังโสมา โรงเรียนบานแคนนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47638. นางสาวทิพยแสุคนธแ จันทรแจาย โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47639. นางสุนียแ ธนะมูล โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒
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47640. นายประสิทธิ์ ตลับทอง โรงเรียนบานโคกสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47641. นางมัลลิกา สวสัดี โรงเรียนบานจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47642. นางจริยา สุขประเสริฐ โรงเรียนบานชองยางชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47643. นายพงษแพนัธแ สุขประเสริฐ โรงเรียนบานชองยางชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47644. นางหนึ่งฤทยั สุดชารี โรงเรียนบานชุมพลบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47645. นางกัลยา ฤทธริณ โรงเรียนบานชุมพลบรีุ (ชุมพลราษฎรแบํารง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47646. นางผกาพรรณ ชางสุวรรณแ โรงเรียนบานชุมพลบรีุ"ชุมพลราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47647. นางมลทพิยแ อิฐรัตนแ โรงเรียนบานชุมพลบรีุ"ชุมพลราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47648. นางสาวชไมพร กรมทอง โรงเรียนบานชุมพลบรีุ"ชุมพลราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47649. นางสาวพรรณี พรหมบตุร โรงเรียนบานชุมพลบรีุ"ชุมพลราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47650. นางสาวอรทยั เจริญราช โรงเรียนบานเซียงซิน - โนนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47651. นายสมชัย เกษละคร โรงเรียนบานเซียงซิน - โนนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47652. นางสําราญ จินพละ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47653. นายธรีะ สุดาปใน โรงเรียนบานดูนาหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47654. นายวรีะศักด์ิ ศรีสมบรูณแ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47655. นายสัมฤทธิ์ จินพละ โรงเรียนบานดูนาหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47656. นางยาใจ มะลิงาม โรงเรียนบานตระมูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47657. นางสาวปรียานุช ศาลางาม โรงเรียนบานตระมูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47658. นางอันสิมน อุไร โรงเรียนบานตระมูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47659. นายประสพศักด์ิ ทหีวัชาง โรงเรียนบานตระมูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47660. นายมานิตยแ ลาภจิตร โรงเรียนบานตระมูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47661. นายพนมวรรณ โพธสิาร โรงเรียนบานตลุงโนนกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47662. นางภทัราพร กุลไชย โรงเรียนบานต้ังใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47663. นายอุดมพร ไตรศรี โรงเรียนบานต้ังใจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47664. นางอรุณี เพงพนิิจ โรงเรียนบานตากลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47665. นายมาโนชยแ พุมเขียว โรงเรียนบานตาทติยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47666. นางสาวนิศารัตนแ ศาลางาม โรงเรียนบานตาฮะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47667. นายวฒันา มาลีหวล โรงเรียนบานตาฮะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47668. นายพงคแศักด์ิ นาเมืองรักษแ โรงเรียนบานแต - หนองบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47669. นางนิธนิันทแ จันทะหมุด โรงเรียนบานไตรคามวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47670. นางจิรัฐิกานตแ ถิ่นรัตนแ โรงเรียนบานทบัโพธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47671. นางทองดี นามสวาง โรงเรียนบานทาศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47672. นางบวัลอย สนใจ โรงเรียนบานทาศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47673. นางสาวเบญญาภา หอมหวลฤดีกุล โรงเรียนบานทาศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47674. นางสาวสิริลักษณแ ใจกลา โรงเรียนบานทาศิลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47675. นายมนัส คํามุลนา โรงเรียนบานทพิยแนวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47676. นายสันติ การบรรจง โรงเรียนบานทพิยแนวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒
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47677. นายสุนันทแ รักสนิท โรงเรียนบานทพิยแนวด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47678. นายเทพวมิล นามสวาง โรงเรียนบานทุงโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47679. นางสมหวงั สุขยิ่ง โรงเรียนบานธรรมษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47680. นางสาวสุคนธแ ยานุทยั โรงเรียนบานธรรมษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47681. นางสาวเจียมศรี สุภาลักษณแ โรงเรียนบานนางเข็ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47682. นายสุดใจ ศรีใหญ โรงเรียนบานนางเข็ม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47683. นางสัมภาษณแ วฒิุงาม โรงเรียนบานนาวอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47684. นางสกุลรัตนแ อินทรแงาม โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47685. นางสาวพศิมัย ยั่งยืน โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47686. นางวานิตร เสริมแสง โรงเรียนบานน้ําสราง-นางเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47687. นางนิภา ศรีเที่ยง โรงเรียนบานน้ําออม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47688. นางจิรายุ สกุลรักษแ โรงเรียนบานโนน "นิยมศาสตรแศึกษา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47689. นางสาวสุรียแพร คําผม โรงเรียนบานโนน "นิยมศาสตรแศึกษา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47690. นายทองอินทรแ นาลอย โรงเรียนบานโนน "นิยมศาสตรแศึกษา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47691. นายสุรพล จันดารักษแ โรงเรียนบานโนน "นิยมศาสตรแศึกษา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47692. นายวรัิกษแ ศรีตะแกะ โรงเรียนบานโนน "นิยมศาสตรแศึกษา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47693. นายทองสัน อุดม โรงเรียนบานโนนจําปา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47694. นางสาวจารุณี แกนจักร โรงเรียนบานโนนจําปา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47695. นายมานะ ต้ังบบุผา โรงเรียนบานโนนตาลหนามแทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47696. นางพมิพแพร แกลวกลา โรงเรียนบานโนนโพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47697. นางวรรณวพิร ดาศรี โรงเรียนบานโนนโพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47698. นายบญุเย็น เพงพนิิจ โรงเรียนบานโนนโพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47699. นายสัมฤทธิ์ หนองเหล็ก โรงเรียนบานโนนสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47700. นางดิถีเพญ็ พลภเูมือง โรงเรียนบานโนนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47701. นางพณิทอง ผองแกว โรงเรียนบานโนนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47702. นายเกษม ฉิมงาม โรงเรียนบานโนนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47703. นายปใญญา ใจกลา โรงเรียนบานโนนสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47704. นางวรนุช ชนปฐมพงศแ โรงเรียนบานบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47705. นางสมพร พนูสุข โรงเรียนบานบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47706. นางสรอยสุวรรณ ชาญศรี โรงเรียนบานบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47707. นายกิตติ พนูสุข โรงเรียนบานบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47708. นายปยิะ สรอยจิต โรงเรียนบานบะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47709. นางผาลี ศาลางาม โรงเรียนบานบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47710. นายจํารัส สิงหเสนา โรงเรียนบานบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47711. นายบญุรอด แกลวกลา โรงเรียนบานบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47712. นายสิทธพิฒันแ ศาลางาม โรงเรียนบานบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47713. นางนฤมล มูลตรีภกัด์ิ โรงเรียนบานบวัโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒
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47714. นางอนงคแ สุขมั่น โรงเรียนบานบวัโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47715. นายวฒันะ กันนุฬา โรงเรียนบานบวัโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47716. นายภมูิพนัธแ จันทรแเพญ็ โรงเรียนบานบวัโคก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47717. นางรักคณา นธนีาม โรงเรียนบานบงึ - ยางประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47718. นางสาวเจียงศักด์ิ พรหมเล็ก โรงเรียนบานบงึ - ยางประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47719. นางสาวศุภวรรณ มงคล โรงเรียนบานบงึ - ยางประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47720. นางสุภรีแ เกษรนวล โรงเรียนบานบงึ - ยางประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47721. นางพนิดา ชัญถาวร โรงเรียนบานเบงทาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47722. นางเสาวลักษณแ เอกพนัธแ โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47723. นายวฒันา สรอยจิตร โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47724. นายกิตติศักด์ิ พร้ิงศิรินันทกุล โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47725. นางพรนิภา ชูทรงเดช โรงเรียนบานผือ(ประชาพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47726. นางไพรศรี สระแกว โรงเรียนบานผือ(ประชาพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47727. นางสายัณหแ จันทรแสองแสง โรงเรียนบานผือ(ประชาพฒันา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47728. นางพมิพแพรรณ รูชอบ โรงเรียนบานผือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47729. นางสอนพนิ บรรยงคแ โรงเรียนบานผือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47730. นางสาวปราณี ยองหาญ โรงเรียนบานผือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47731. นายสมบรูณแ มานิตยแ โรงเรียนบานผือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47732. นายสกนธแ สระแกว โรงเรียนบานผือนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47733. นางสาวสุบงกช คงบญุ โรงเรียนบานไผ(วนัครู ๒๕๐๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47734. นางสาวอุมาวดี ชวยวฒันะ โรงเรียนบานไผ(วนัครู ๒๕๐๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47735. นางวมิลมาลยแ ลาเทศ โรงเรียนบานโพธิห์วย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47736. นายสุรพงศแ วงศแกลา โรงเรียนบานโพธิห์วย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47737. นายสุรศักด์ิ แอนไธสง โรงเรียนบานโพธิห์วย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47738. นายทองหลอ สัตยแใสยแ โรงเรียนบานโพนโก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47739. นายสมเกียรต์ิ บญุลอม โรงเรียนบานโพนขวาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47740. นางกมลวรรณ แปนูโสม โรงเรียนบานโพนครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47741. นางสายยวน สินคา โรงเรียนบานโพนครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47742. นางอุดมวทิยแ วงศแหนิกอง โรงเรียนบานโพนครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47743. นางสาวนฤมล จันทรแชื่น โรงเรียนบานโพนครก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47744. นางไพเราะ เชื้ออินทรแ โรงเรียนบานโพนงอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47745. นางบญุเล่ือน สุธรรม โรงเรียนบานโพนดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47746. นางโสภา บญุบํารุง โรงเรียนบานโพนดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47747. นางอารีรักษแ สังโสมา โรงเรียนบานโพนดวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47748. นายประเวสนแ แกนแกว โรงเรียนบานโพนทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47749. นางจิตรลดา สุขสนิท โรงเรียนบานโพนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47750. นางปริชาติ ศรีมารักษแ โรงเรียนบานโพนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒
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47751. นายบญุเชิด แกวจรัญ โรงเรียนบานโพนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47752. นายวรวทิรแ คํานวนอินทรแ โรงเรียนบานโพนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47753. นายเดชา เทยีนคํา โรงเรียนบานไพรขลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47754. นางอรชร อุนัยบนั โรงเรียนบานมวงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47755. นายพนัธศักด์ิ เตรียมสติ โรงเรียนบานมวงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47756. นางสุทศันียแ ผลบญุ โรงเรียนบานมวงบญุมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47757. นางสุธรีา สระแกว โรงเรียนบานมวงบญุมี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47758. นางจรัส พลิาจันทรแ โรงเรียนบานมวงมูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47759. นางกัญญารัตนแ สมทพิยแ โรงเรียนบานมวงหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47760. นางนาวนิี ราชประโคน โรงเรียนบานมวงหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47761. นายคณาธร ธาตุระหนั โรงเรียนบานมวงหมาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47762. นายประสิทธิ์ หนุนชู โรงเรียนบานมวงหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47763. นางบงัอร รัตนสวสัด์ิ โรงเรียนบานเมืองแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47764. นายบญุมาก สายสกุล โรงเรียนบานเมืองไผกระทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47765. นายวชิชาวธุ ลอดสุโข โรงเรียนบานเมืองไผกระทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47766. นายสุรพล ชัญถาวร โรงเรียนบานเมืองไผกระทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47767. นางประดับ ยอดดี โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47768. นางสาวยุภา หลุมทอง โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47769. นางสุปราณี โสมกูล โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47770. นายโกสนธแ ผลมีศักด์ิ โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47771. นายชวน คลองงาม โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47772. นายทนิล โสมกูล โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47773. นายวทิยา ฤทธริณ โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47774. นายสมจิน สังขแชัย โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47775. นายสมิน จารุทรัพยแสดใส โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47776. นางมนิสรา สัตยแฌุชนมแ โรงเรียนบานยะวกึ"ผจงราษฎรแวทิยาคาร" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47777. นางนงลักษณแ กลับสุข โรงเรียนบานยางชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47778. นางสาวสุนิษา ศรีสุข โรงเรียนบานยางชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47779. นางทองเพยีร โสรัตนแ โรงเรียนบานยางบอภริมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47780. นายนอม คลองงาม โรงเรียนบานยางบอภริมยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47781. นางศิริพร แกวเมียน โรงเรียนบานยางบออี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47782. นายเกียรติพงษแ เพชรขาว โรงเรียนบานยางบออี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47783. นายพจนารถ สกุลรักษแ โรงเรียนบานระเวยีง"รัตนกิจวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47784. นายวชิัย เหลาคํา โรงเรียนบานระเวยีง"รัตนกิจวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47785. นายสุที พร้ิงเพราะ โรงเรียนบานระเวยีง"รัตนกิจวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47786. นางสาวจําเนียร เกตุชยันตแ โรงเรียนบานระหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47787. นายฉัตรชัย ยี่สารพฒันแ โรงเรียนบานระหาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒
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47788. นางชลิดา เพยีรเสมอ โรงเรียนบานลําเพญิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47789. นางสุกัญญา ในณงคแ โรงเรียนบานลําเพญิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47790. นายสถิตยแ เหมันตา โรงเรียนบานลําเพญิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47791. นายสมพล ชื่นงาม โรงเรียนบานลําเพญิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47792. นายคัมภรีแ กลับสุข โรงเรียนบานศรีณรงคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47793. นางเกวลิน แสงเหมาะ โรงเรียนบานสนวนโคกเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47794. นางบญุาณี งามยิ่ง โรงเรียนบานสนวนโคกเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47795. นางนิรภยั ศรีเจริญ โรงเรียนบานสระขุดดงสําราญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47796. นางบษุกร อาจหาญ โรงเรียนบานสระขุดดงสําราญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47797. นางสาวสุมาลี กุงไธสง โรงเรียนบานสระขุดดงสําราญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47798. นายบญุศรี สวนเกตุ โรงเรียนบานสระขุดดงสําราญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47799. นายอวยชัย เจนไชย โรงเรียนบานสระขุดดงสําราญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47800. นางเกษราภรณแ สระแกว โรงเรียนบานสรางบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47801. นางเพญ็ใจ ธริาธรรม โรงเรียนบานสรางบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47802. นายสุริยา ธริาธรรม โรงเรียนบานสรางบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47803. นางชอศรี สารพฒันแ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47804. นางรวงรัตนแ สัปเสริฐ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47805. นางสาวกนกพร ทพัแสง โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47806. นางสาวอาลี บญุอิ้ง โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47807. นายศักดา ฤทธริณ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47808. นายธรีะพงศแ บญุอิ้ง โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47809. นางเสาวณี โหรารัมยแ โรงเรียนบานแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47810. นายฉัตรชัย ปลายแกน โรงเรียนบานโสมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47811. นายเทพพทิกัษแ หลักบญุ โรงเรียนบานโสมน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47812. นายประสิทธิ์ เหมันตา โรงเรียนบานหนองกา"ประชารัฐพทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47813. นางสําเรียง สอนเพง็ โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47814. นายบญัญัติ สุจริต โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47815. นายสุรินทรแ เทยีมทอง โรงเรียนบานหนองคู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47816. นางธดิารัตนแ โสภา โรงเรียนบานหนองเทพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47817. นางสุพตัรา เข็มทอง โรงเรียนบานหนองเทพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47818. นายสมศักด์ิ ไหมทอง โรงเรียนบานหนองเทพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47819. นางศรีสุดา นันทสําอางคแ โรงเรียนบานหนองบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47820. นางอาภรณแ แจมใส โรงเรียนบานหนองบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47821. นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีหแ โรงเรียนบานหนองบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47822. นางสุลักขณา เพยีรเสมอ โรงเรียนบานหนองบวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47823. นางมะลิ นามพรหม โรงเรียนบานหนองบวันอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47824. นางอรณัฐรแ งามอินทรแ โรงเรียนบานหนองบวันอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒



1294

47825. นางนิเทศนแ แทนประทมุ โรงเรียนบานหนองบวับาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47826. นางพชันีวรรณ ทองศรี โรงเรียนบานหนองบวับาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47827. นางรุจิเรข เหมันตา โรงเรียนบานหนองบวับาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47828. นางละเอียด ไกรทอง โรงเรียนบานหนองบวับาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47829. นางสมจิต สานุสันตแ โรงเรียนบานหนองบวับาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47830. นางสาวเพชรนภา เทพวรรณ โรงเรียนบานหนองบวับาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47831. นายสิทธกิร ศรีจันทรแ โรงเรียนบานหนองบวับาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47832. นายวรีะพล ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองบวับาน"บวับานวทิยาคม" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47833. นางนงลักษณแ เพง็ประสิทธพิงศแ โรงเรียนบานหนองบวัมิตรภาพที่๘๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47834. นายสุพศิ เพง็ประสิทธพิงศแ โรงเรียนบานหนองบวัมิตรภาพที่๘๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47835. นางจินตนา สันวงั โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47836. นางสุดารัตนแ กิ่งมณี โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47837. นางระเบยีบ ธนบดีกุลพศิาล โรงเรียนบานหนองพมิาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47838. นางอัมพร สรอยจิตร โรงเรียนบานหนองไมถี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47839. นายทองดี ทงีาม โรงเรียนบานหนองไมถี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47840. นายศักด์ิชาย สรอยจิตร โรงเรียนบานหนองไมถี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47841. นางพรจิตรา ชวยชู โรงเรียนบานหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๐) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47842. นางสมบติั สาแกว โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47843. นางสาววมิลรัตนแ สันทอง โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47844. นายวรรณกิจ ศรีโพนทอง โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47845. นางลมัย ทองจันทรแ โรงเรียนบานหนองอีดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47846. นางสาววราวลัยแ คําดี โรงเรียนบานหมากมี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47847. นางสุวรรณา มาลีหวล โรงเรียนบานหมากมี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47848. นายธวชั นาคกระแสรแ โรงเรียนบานหมากมี่ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47849. นางสาวรัชดาวลัยแ ไหมทอง โรงเรียนบานหวังัว"แทนศิลาวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47850. นางอุไรวรรณแ จันทา โรงเรียนบานหวังัว"แทนศิลาวทิยา" คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47851. นางฐิติชญา จินโจ โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47852. นางพรทพิยแ ยี่สารพฒันแ โรงเรียนบานหวันาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47853. นายสนอง บญุคง โรงเรียนบานหวัพี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47854. นางจันทรแพร สุขแสง โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47855. นางนภสักร เจริญไว โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47856. นางปาริชาติ โถทอง โรงเรียนบานเหลามวงโนนตาล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47857. นางบวัขาว พรหมสุรินทรแ โรงเรียนบานออตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47858. นายประกอบ ภูสวสัด์ิ โรงเรียนบานออตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47859. นายอําพนัธแ โสภกัดี โรงเรียนบานออตล่ิงชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47860. นางสมบรูณแ สิมัยนาม โรงเรียนบานอาพดื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47861. นายถาวร โสมโมรา โรงเรียนบานอาพดื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒
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47862. นางพชัรินทรแ จินดาศรี โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47863. นางรักดี โคตรทอง โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47864. นางสาวปาลียา กมล โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47865. นางสุพศิ อินตะนัย โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47866. นางอาทิติยารัตนแ จินดาขันธแ โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47867. นางอํานวยพร ผดาวลัยแ โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47868. นายนิคม ผดาวลัยแ โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47869. นายบรูณแเจริญ จินดาศรี โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47870. นายพเิชษฐแ ชาลี โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47871. นายวเิชียร จักรคํา โรงเรียนปทมุมาศวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47872. นางนิลุบล ศรีคราม โรงเรียนโพนทองพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47873. นางรัชนี ประทมุทอง โรงเรียนโพนทองพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47874. นางสุรัตนแ พรุิณยแ โรงเรียนโพนทองพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47875. นางอารีรัตนแ ฤทธริณ โรงเรียนโพนทองพทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47876. นางจินตนา เจริญรัตนแ โรงเรียนรัตนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47877. นางนุจรินทรแ สทมุรัมยแ โรงเรียนรัตนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47878. นางปาริชาติ กองทนุ โรงเรียนรัตนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47879. นางพนิดา บวับาน โรงเรียนรัตนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47880. นางศิริอร ไชยสิทธิ์ โรงเรียนรัตนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47881. นางสาวชวนพศิ ชาวงศแ โรงเรียนรัตนวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47882. นายอุทยั สอนสวาท โรงเรียนสนวนโคกเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47883. นายวนิัย พรหมสุรินทรแ โรงเรียนสระขุดดงสําราญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47884. นางฉววีรรณ ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47885. นางสาววราลักษณแ มีชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47886. นางอรุณี เจริญมาก โรงเรียนอนุบาลชุมพลบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47887. นางสาวกนกอร บญุมี โรงเรียนอนุบาลทองอุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47888. นางแรกขวญั นามสวาง โรงเรียนอนุบาลรัตนบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47889. นางสุปราณี ไกรเพชร โรงเรียนอนุบาลรัตนบรีุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47890. นายกิตติภทัทแ ไกรเพชร สพป.สุรินทรแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47891. นายณรงคแ กอสาลี สพป.สุรินทรแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47892. นายณรงคแศักด์ิ เหมือนชาติ สพป.สุรินทรแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47893. นางอมรรัตนแ เบานาค สพป.สุรินทรแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47894. นายณภทัร เบานาค สพป.สุรินทรแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47895. นายสุภาพ ไชยทอง สพป.สุรินทรแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๒

47896. นายจันทรแแกว นฤสาร บานขอนแตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47897. นายยงยุทธ จันทรแสวาง บานขอนแตก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47898. นางอนงคแนิตยแ เนื้อแกวงาม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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47899. นางอรชร เอี่ยมสะอาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47900. นางบญุตา ตางประโคน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47901. นางเบญจมาศ อรามเรือง โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47902. นางวงษแตะวนั หลาลํ้า โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47903. นางสาวพรรณทพิา กฤษณสุวรรณแ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47904. นางสาวศิริรัตนแ ชูโฉมงาม โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47905. นางสุดา สติมั่น โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47906. นางสุวรรณี นามวชิัย โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47907. นายศักด์ิชัย พศิวงคแ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47908. นายสุนธพร กระจางจิตร โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47909. นางวาสนา ศิริบญุญศักด์ิ โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47910. นางสมร สุขแสวง โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47911. นางเสาวณียแ อนุสุริยา โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47912. นางสมบติั ผลเกิด โรงเรียนเจริญราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47913. นางสุนิศา สมัญญา โรงเรียนเจริญราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47914. นายธานินทรแ สมานดี โรงเรียนเจริญราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47915. นางสาวกัลยา พกิุลทอง โรงเรียนดมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47916. นางสุภาพศิ สนุกแสน โรงเรียนดมวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47917. นางศุภรัตนแ มูลมั่งค่ัง โรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47918. นางสยุมพร สุมทมุ โรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47919. นายประวมิ สังขแตอง โรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47920. นายเมธี มิฆเนตร โรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47921. นายสงเสริม ดีเพิ่ม โรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47922. นางสาวกันยณัฐ บวัสาย โรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47923. นางประดับ เสกกลา โรงเรียนบานกระเทยีม(ราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47924. นางประทนิ บญุลือ โรงเรียนบานกระเทยีม(ราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47925. นางวมิลศิริ สายบตุร โรงเรียนบานกระเทยีม(ราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47926. นางวลิาสินี อนุสรธนาวฒันแ โรงเรียนบานกระเทยีม(ราษฎรแวทิยาคม) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47927. นางณัฐสิมา ศรีชัย โรงเรียนบานกระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47928. นายสมพงษแ แขคํา โรงเรียนบานกระสัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47929. นายประสิทธิ์ ผิวหอม โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47930. นายวฒิุนันตแ สิงหแสุข โรงเรียนบานกลวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47931. นางสาวจิราพร อินทยุง โรงเรียนบานก็วล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47932. นายสายเพชร คูณวฒันาพงษแ โรงเรียนบานก็วล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47933. นางชวนชม นิ้วนอย โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47934. นางนภาลัย สินธนาพร โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47935. นางประยงคแ ฉายแกว โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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47936. นางพมิพแวดี หาญศึกษา โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47937. นางมะลิ คงทน โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47938. นางยุรียแ เมืองไทย โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47939. นางสัตยาภรณแ ชองงาม โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47940. นางสาวอรอนงคแ ประจุทรัพยแ โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47941. นางอริยาภรณแ บญุใหญ โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47942. นายกมล นิ้วนอย โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47943. นายประวติั สงคราม โรงเรียนบานกะดาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47944. นางสาวประภาพนัธแ ทศับตุร โรงเรียนบานกะปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47945. นางสาวภทัรมาส ไชยชาญ โรงเรียนบานกะปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47946. นางสุขใส จันทสุข โรงเรียนบานกะปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47947. นายสําราญ จันทสุข โรงเรียนบานกะปู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47948. นางปทมุา ไชยเชษฐแ โรงเรียนบานกะเลงเวกทบัทมิสยาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47949. นางวริศรา แอกทอง โรงเรียนบานกะเลงเวกทบัทมิสยาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47950. นายณัฐพงษแ ผลแมน โรงเรียนบานกะเลงเวกทบัทมิสยาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47951. นางกิตติพร เทยีมทดั โรงเรียนบานกําไสจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47952. นางรจนา ทองประดับ โรงเรียนบานกําไสจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47953. นางสาวธริาพร สมนิยาม โรงเรียนบานกําไสจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47954. นายดุสิต คงเสมอ โรงเรียนบานกู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47955. นางอําพดั สระแกว โรงเรียนบานเกาะแจนแวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47956. นายสมศักด์ิ แสงงาม โรงเรียนบานเกาะแจนแวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47957. นางจันทมิา บํารุงเอื้อ โรงเรียนบานเกาะตรวจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47958. นางพธุติา จันทรแงาม โรงเรียนบานเกาะตรวจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47959. นายจักรพฒันแ พมิพแจันทรแ โรงเรียนบานเกาะตรวจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47960. นายชาลี แกวหลา โรงเรียนบานเกาะตรวจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47961. นางลัดดาวรรณแ แตมทอง โรงเรียนบานขนาดมอญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47962. นางสาวศิรินประภา สิงหแชัย โรงเรียนบานขนาดมอญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47963. นายเพิ่มศักด์ิ อรโมน โรงเรียนบานขนาดมอญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47964. นายศิริชัย ตระกูลวรรณา โรงเรียนบานขนาดมอญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47965. นายสมศักด์ิ อินเสก โรงเรียนบานขนาดมอญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47966. นางลัดดา สํารองพนัธแ โรงเรียนบานคูตัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47967. นางวรรณธนี ยังมี โรงเรียนบานคูตัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47968. นายเทพชัย เทศแกว โรงเรียนบานคูตัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47969. นางทองบญุ จอยสระคู โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47970. นางยุพนิ ตีคลี โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47971. นางสาวสมจิตร พรหมบตุร โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47972. นางอัญชลี เชฐขุนทด โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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47973. นายประสงคแ สาแกว โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47974. นายประสิทธิ์ สายสินธุแ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47975. นางพฒันา แสงโพธิ์ โรงเรียนบานโคกจําเริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47976. นางสมพร สุบนันารถ โรงเรียนบานโคกจําเริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47977. นางสุวพร ศรีเอก โรงเรียนบานโคกจําเริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47978. นายพงษแศักด์ิ สุบนันารถ โรงเรียนบานโคกจําเริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47979. นางจันทรแจิรา บวับาน โรงเรียนบานโคกทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47980. นางทองมวน พื้นฉลาด โรงเรียนบานโคกทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47981. นางทศันียแ ฦๅชา โรงเรียนบานโคกทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47982. นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ โรงเรียนบานโคกทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47983. นางสาวอัจฉรา ปราบพาล โรงเรียนบานโคกทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47984. นางสุดารัตนแ ดียิ่ง โรงเรียนบานโคกทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47985. นายประสาน ยิ่งกลา โรงเรียนบานโคกทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47986. นายวชัรพงษแ เวลาเกิด โรงเรียนบานโคกทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47987. นางพกิุล นวลพดุซา โรงเรียนบานโคกไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47988. นางสาวขวญัรดา ทําทอง โรงเรียนบานโคกไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47989. นางสาวนงลักษณแ สุขหมั่น โรงเรียนบานโคกไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47990. นางทองสุข ใสแจม โรงเรียนบานโคกบุ(บอนประชารัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47991. นางพฒันา สุนทรดี โรงเรียนบานโคกบุ(บอนประชารัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47992. นายภคัวฒันแ รุงเรือง โรงเรียนบานโคกบุ(บอนประชารัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47993. นางสายทอง รัสมิงแกว โรงเรียนบานโคกโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47994. นางสาวรัศมี พรหมบตุร โรงเรียนบานโคกโบสถแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47995. นางเข็มเพชร หาวเหมิ โรงเรียนบานโคกเพชร(เภคประชารัฐบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47996. นางปใทมแทมิาพร คําผล โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47997. นางสาวจริาภรณแ เตะประโคน โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47998. นางอัมพรสรวง บญุภา โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

47999. นางมะลิวรรณ รักงาม โรงเรียนบานจรัส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48000. นางสุภาดา เพงเล็งดี โรงเรียนบานจังเอิล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48001. นางเกียรติ วโิรจนแรัตนแ โรงเรียนบานจารยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48002. นางทวิาภรณแ ชัยศรีษะ โรงเรียนบานจารยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48003. นางปราณี เรืองไพศาล โรงเรียนบานจารยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48004. นางสมหญิง ศรีโสภา โรงเรียนบานจารยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48005. นางอัมพร จันทรแหอม โรงเรียนบานจารยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48006. นางณัฏฐิรา ดมหอม โรงเรียนบานเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48007. นางดรุณี สนิทฉัตร โรงเรียนบานเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48008. นายสุพนัธแ จูมสิมมา โรงเรียนบานเจริญสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48009. นางสาวสุนทรี แสวงมี โรงเรียนบานเจาคุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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48010. นายสมควร ชิงชนะ โรงเรียนบานเจาคุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48011. นางมาริสา บญุศรี โรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48012. นายเจริญทรัพยแ วเิศษพงษแ โรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48013. นายสมศักด์ิ ลีแสน โรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48014. นายอุทยั ศรีเจริญ โรงเรียนบานชําเบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48015. นางณัฐชนก สิงหแชัย โรงเรียนบานชําสมิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48016. นางบงัอร สุดใสดี โรงเรียนบานเชื้อเพลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48017. นางณิชกมล พลโกษฐแ โรงเรียนบานโชค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48018. นางมณฑา ปานแปลง โรงเรียนบานโชค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48019. นางสุทาน กมุติรา โรงเรียนบานโชค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48020. นางสุนี รองจันทรแ โรงเรียนบานโชค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48021. นายทองหยู ตนบวัประเสริฐ โรงเรียนบานโชค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48022. นายภมุรินทรแ ปานแปลง โรงเรียนบานโชค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48023. นางพรอุมา ปาลสาร โรงเรียนบานโชคนาสาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48024. นางพฒัยา พรหมคุณ โรงเรียนบานโชคนาสาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48025. นางสาวนัญญา ชมหมื่น โรงเรียนบานโชคนาสาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48026. นายสุรชัย สมปาง โรงเรียนบานโชคนาสาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48027. นายเสนอชัย สมถวลิ โรงเรียนบานโชคนาสาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48028. นางจุรียแ ตระกูลดี โรงเรียนบานณรงคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48029. นางชนัญชิดา สงวนชื่อ โรงเรียนบานณรงคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48030. นางภาวนา เสนาะกลาง โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48031. นางสาวจรรริยา บญุคง โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48032. นางสาวอรุณศรี สุดสังขแ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48033. นางอริสรา หวางแสง โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48034. นายกิตติพฒันแ ดาทอง โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48035. นายปรีชา แขวงสุวรรณ โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48036. นายโรต แตมฉลาด โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48037. นางจําเนียร พนัธแเลิศ โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48038. นางรัตติยา ไตรปาน โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48039. นายยุทธนา สัมฤทธิผ์อง โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48040. นางจุฑารัตนแ พลศักด์ิเดช โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48041. นายสุเมธศักด์ิ ทองอม โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48042. นางนงนิตยแ หงษแแกว โรงเรียนบานโดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48043. นางสาวสายฝน ขําสกุล โรงเรียนบานโดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48044. นายกระวี สิงหแชัย โรงเรียนบานโดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48045. นางศศิธร คงวนั โรงเรียนบานตรวจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48046. นางสาวรัติยา ชัยธนสกุล โรงเรียนบานตรวจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓



1300

48047. นายธนานุวฒันแ แหวนวงษแ โรงเรียนบานตรวจ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48048. นางชุติกาญจนแ คําฝอย โรงเรียนบานตอกตรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48049. นางราศรี พรหนองแสน โรงเรียนบานตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48050. นางศศิกานตแ ศักด์ิสุวรรณ โรงเรียนบานตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48051. นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ โรงเรียนบานตะครอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48052. นางชุตินันทแ เอ็นดู โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48053. นางดาราวรรณ ฉัตรทนั โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48054. นางนันทา เกตุโสระ โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48055. นางสาวขนิษฐา นาคะวสุิทธิ์ โรงเรียนบานตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48056. นางณัฏฐแชญานิศ ศักด์ิดีแสง โรงเรียนบานตะโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48057. นางวนัทณา ราชเจริญ โรงเรียนบานตะโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48058. นางสาวปยินุช เรืองเกษม โรงเรียนบานตะโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48059. นายนิติวรรณ แหวนออน โรงเรียนบานตะโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48060. นายบญุจันทรแ สมฤทธิ์ โรงเรียนบานตะโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48061. นายอภวินัทแ เปๅนสุข โรงเรียนบานตะโนน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48062. นางสะใบ บญุสิทธิ์ โรงเรียนบานตาแตรวทพัดัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48063. นางสุขกาย ซอนจันทรแ โรงเรียนบานตาแตรวทพัดัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48064. นางวลิาวลัยแ ปองชัยภมูิ โรงเรียนบานตานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48065. นางสุภทัรา สุรินทร โรงเรียนบานตานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48066. นางนัยนา อนงคแชัย โรงเรียนบานตาพราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48067. นางวรางคณา พมิพแทอง โรงเรียนบานตาพราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48068. นายบญุ อุนใจ โรงเรียนบานตาพราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48069. นางจรรยา สันติภพ โรงเรียนบานตาเมียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48070. นางทตัยา สัตปานนทแ โรงเรียนบานตาเมียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48071. นายสายบตุร พนัธแเสน โรงเรียนบานตาเมียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48072. นางพรกมล สุระมาศ โรงเรียนบานตาโมม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48073. นายนิสิต สินทรา โรงเรียนบานตาโมม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48074. นายไพศาล พรหมชาติ โรงเรียนบานตาโมม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48075. นายวนิัย ดาส่ัว โรงเรียนบานตาโมม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48076. นางอุทยั ประไวยแ โรงเรียนบานตายัวะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48077. นายธรีพล จันทรแสุวรรณ โรงเรียนบานตาวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48078. นางนิภาพร นิราศภยั โรงเรียนบานตาเสาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48079. นางประนอม มงคล โรงเรียนบานตาเสาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48080. นางสมพร ขวญัทอง โรงเรียนบานตาเสาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48081. นายพงศธร โสมาเกตุ โรงเรียนบานโตงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48082. นายวรัิตนแ ปิๆนแกว โรงเรียนบานโตงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48083. นายธานี สุทธชิี โรงเรียนบานถนนชัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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48084. นางกรรภริมยแ อักษร โรงเรียนบานทนง(รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48085. นางพมิพแพนัธุแ แผนใหญ โรงเรียนบานทนง(รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48086. นางพทุธพร นามพรหม โรงเรียนบานทนง(รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48087. นางอัมพร โสรเนตร โรงเรียนบานทนง(รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48088. นายสงกรานตแ หกัทะเล โรงเรียนบานทนง(รัฐราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48089. นางภสันันทแ รุงเรือง โรงเรียนบานทมอ(เด่ือราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48090. นางเวณิกา ขบวนฉลาด โรงเรียนบานทมอ(เด่ือราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48091. นางสาวจริวัฒนา มั่นยืน โรงเรียนบานทมอ(เด่ือราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48092. นางอิงกมล เทศแกว โรงเรียนบานทมอ(เด่ือราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48093. นายจิรวฒันแ สุริยะงาม โรงเรียนบานทมอ(เด่ือราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48094. นายมานิตยแ แกนดี โรงเรียนบานทมอ(เด่ือราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48095. นายรัชพล เทศแกว โรงเรียนบานทมอ(เด่ือราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48096. นายสิทธาตุ มีพรหมดี โรงเรียนบานทมอ(เด่ือราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48097. นางสาวนิภาภรณแ มากมี โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48098. นางสุภคัรแ สุขกฤต โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48099. นางอรุณนี ผลพนู โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48100. นายสมบรูณแ บญุใบ โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48101. นายสุพจนแ สุรเสน โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48102. นายสุรเดช นกยุงทอง โรงเรียนบานทํานบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48103. นางกาญฐิมา แจมแสง โรงเรียนบานทุงมน(ริมราษฎรแนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48104. นางสาวเพ็ญนิตยแ จินันทยุา โรงเรียนบานทุงมน(ริมราษฎรแนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48105. นายชมเชย สารปรัง โรงเรียนบานทุงมน(ริมราษฎรแนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48106. นายภราดร ดีพนู โรงเรียนบานทุงมน(ริมราษฎรแนุสรณแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48107. นางจําเนียร ภลูะอินทรแ โรงเรียนบานไทยสมบรูณแ(กรป.กลางอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48108. นางบงัอร แองสุข โรงเรียนบานไทยสมบรูณแ(กรป.กลางอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48109. นายสมยศ ทองเต็ม โรงเรียนบานไทยสมบรูณแ(กรป.กลางอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48110. นายสิทธชิัย พลูแสง โรงเรียนบานไทยสันติสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48111. นางพรรณี พาพรมราช โรงเรียนบานไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48112. นางวรินดา ทองศรีสุข โรงเรียนบานไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48113. นางอรุณี วโิรจนแรัตนแ โรงเรียนบานไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48114. นายอนุวชั ทองเพชร โรงเรียนบานไทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48115. นางบวัแกว เจริญฤทธิ์ โรงเรียนบานนาครอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48116. นางณัฐธญิาพร หงษแทอง โรงเรียนบานแนงมุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48117. นางทศันียแ สุทธยิานุช โรงเรียนบานแนงมุด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48118. นางสาวบงัอรศรี วงศแมาสา โรงเรียนบานโนนเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48119. นางรัตนา ทองพนู โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48120. นางรัตนา เรืองใหม โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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48121. นายไพศาล บญุขาว โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48122. นายวฒิุพงษแ ทวธีรรม โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48123. นางสัมมนา ขอชนะ โรงเรียนบานโนนสบาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48124. นางสาวสังเวยีน แกวดี โรงเรียนบานโนนสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48125. นายประจวบ จันทํา โรงเรียนบานโนนสังขแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48126. นางพลอย สุภษิะ โรงเรียนบานบกัจรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48127. นางพชัรินทรแ เรียบรอย โรงเรียนบานบกัจรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48128. นางไพจิต ดีออม โรงเรียนบานบกัดอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48129. นางวารี ชางประเสริฐ โรงเรียนบานบกัดอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48130. นางสถิตยแ กลุมในเมือง โรงเรียนบานบกัดอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48131. นางสกุณี ถวยทอง โรงเรียนบานบวัขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48132. นายฤทธริงคแ เกิดกลา โรงเรียนบานบอุันโนง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48133. นางวรภา ดนเสมอ โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48134. นางวรรณวภิา บญุพอ โรงเรียนบานปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48135. นางทพิวรรณ วงศแรุจิโรจนแ โรงเรียนบานปวงตึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48136. นางสุขใจ วนัทมุมา โรงเรียนบานปวงตึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48137. นายวฒันสิทธิ์ วนัทมุมา โรงเรียนบานปวงตึก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48138. นางคํายิ่ง อินทรนุช โรงเรียนบานพระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48139. นางจํานงคแ ชุมพล โรงเรียนบานพระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48140. นางสมใจ พรหมบตุร โรงเรียนบานพระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48141. นางสาวนิรมล สิงหแชัย โรงเรียนบานพระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48142. นางสาวบวัลิน นิลแกว โรงเรียนบานพระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48143. นายประวทิยแ อินทรนุช โรงเรียนบานพระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48144. นายเลิศณรงคแ วชิาชัย โรงเรียนบานพระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48145. นายวชิรุธ พลชัย โรงเรียนบานพระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48146. นายสุรพงษแ รัตนโคตร โรงเรียนบานพระแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48147. นางกนกวรรณ แสงจง โรงเรียนบานพลวง(พรหมบํารุงราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48148. นางลลิตา ฉิมถาวร โรงเรียนบานพลวง(พรหมบํารุงราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48149. นายพษิณุ ยิ่งหาญ โรงเรียนบานพลวง(พรหมบํารุงราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48150. นายสมพงษแ เพยีรมี โรงเรียนบานพลวง(พรหมบํารุงราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48151. นางภทัรนันทแ เปๅนสุข โรงเรียนบานพะเนาวแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48152. นางละเอียด ชาติดอน โรงเรียนบานพะเนาวแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48153. นายชาญวชิชญแ ใจดี โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48154. นางนันทดิา ขันนอก โรงเรียนบานโพธิก์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48155. นางนิภา เวลาเกิด โรงเรียนบานโพธิก์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48156. นางสถาพร ศิลาออน โรงเรียนบานโพธิก์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48157. นายประสพ เวลาเกิด โรงเรียนบานโพธิก์อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓



1303

48158. นางณัฏฐนันทแ นามสวสัด์ิ โรงเรียนบานโพนชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48159. นางลําเพยีร ขันธาฤทธิ์ โรงเรียนบานโพนชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48160. นางอวยพร รามพดุซา โรงเรียนบานโพนชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48161. นางอัธยา สิงหแศิลป โรงเรียนบานโพนชาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48162. นายสุชาติ เติมทอง โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48163. นายอุทยั อภยัพจนแ โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48164. นายเทวนั พอใจ โรงเรียนบานโพนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48165. นายสงคราม ร่ืนรมยแ โรงเรียนบานภมูินิยมพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48166. นางฟาูชนนา แยมสงา โรงเรียนบานยาง(สารกิจราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48167. นายมานะ ขวญัทอง โรงเรียนบานยาง(สารกิจราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48168. นางณัฐธรียา ภมูิสูง โรงเรียนบานแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48169. นายถนอม สมหวงั โรงเรียนบานแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48170. นางวนัดี จอกแกว โรงเรียนบานรมเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48171. นายชรินทรแ รุจิยาปนนทแ โรงเรียนบานรมเย็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48172. นางผกามาศ กันสา โรงเรียนบานรันเดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48173. นางมะลิวลัยแ อยาเสียสัตยแ โรงเรียนบานรันเดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48174. นางกมลศรี สวสัดี โรงเรียนบานราวนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48175. นางบญุสนอง พรรณขรรคแ โรงเรียนบานราวนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48176. นายนิติธร ผะงาตุนัตถแ โรงเรียนบานราวนคร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48177. นางกัลยา สวรรคแจุติ โรงเรียนบานรุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48178. นางจันทรา ศาลางาม โรงเรียนบานรุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48179. นางวลีพร แทนแกว โรงเรียนบานรุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48180. นางสาวจริญญา ดีสม โรงเรียนบานรุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48181. นางสาวนิตยา บญุมี โรงเรียนบานรุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48182. นางสาวประคอง พนัธแโนลา โรงเรียนบานรุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48183. นางอนุษา มีรสลํ้า โรงเรียนบานรุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48184. นางเยาวลักษณแ พองนวล โรงเรียนบานละเอาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48185. นายอดิชัย ศรีปราชญแ โรงเรียนบานละเอาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48186. นางจิรัฐยา ผองใส โรงเรียนบานลังโกม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48187. นางสุนทรี ล้ิมประไพพงศแ โรงเรียนบานลังโกม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48188. นายผดุง ชะมายเมียง โรงเรียนบานลังโกม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48189. นายไชยวฒันแ อุดมทวี โรงเรียนบานลันแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48190. นางณัฐระพี พงศแภทัรวจิิตร โรงเรียนบานลําดวน(เมยราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48191. นางสุนียแ ขบวนฉลาด โรงเรียนบานลําดวน(เมยราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48192. นางโสภติา สุริยะงาม โรงเรียนบานลําดวน(เมยราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48193. นายพงศแศิริ ใสแจม โรงเรียนบานลําดวน(เมยราษฎรแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48194. นางลดา อินทรามะ โรงเรียนบานลําดวนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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48195. นายทวี อินทรามะ โรงเรียนบานลําดวนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48196. นายปณุมี วโิรจนแรัตนแ โรงเรียนบานลําดวนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48197. นายประจักษแ สระแกว โรงเรียนบานลําดวนพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48198. นางทศันียแ จิรคงสวสัด์ิ โรงเรียนบานเลิศอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48199. นางสุธาร จันทริยแวงษแ โรงเรียนบานเลิศอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48200. นายวรีะศักด์ิ จันทริยแวงษแ โรงเรียนบานเลิศอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48201. นายศุภวฒันแ บรูณแเจริญ โรงเรียนบานเลิศอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48202. นายสมเกียรติ วงษแปล่ัง โรงเรียนบานเลิศอรุณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48203. นางบริุนทรแ คําโฮง โรงเรียนบานวงัปลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48204. นางวฒันา สุรเสน โรงเรียนบานวงัปลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48205. นางสมบติั พนัพมา โรงเรียนบานวงัปลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48206. นางสาวยุภาพร บญุอุน โรงเรียนบานวงัปลัด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48207. นางอรวรรณ จันทรแแทน โรงเรียนบานศรีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48208. นายสุพล ภาชื่น โรงเรียนบานศรีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48209. พจนาต โคพะทา โรงเรียนบานศรีนวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48210. นางวฒันา แกวรอด โรงเรียนบานศรีมงคล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48211. นายสุเทพ ศรีสําราญ โรงเรียนบานศรีสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48212. นายสุเชาวแ กิ่งแกว โรงเรียนบานศรีสวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48213. นายอภสิิทธิ์ สุขแสวง โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48214. นางภณิตา บญุทนัเสน โรงเรียนบานศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48215. นางวงเดือน ทองดี โรงเรียนบานศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48216. นางสาวกนกกาญจนแ อดกลา โรงเรียนบานศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48217. นางสําเนียง ศรีระอุดม โรงเรียนบานศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48218. นางอัจฉราภรณแ ประสานรั ตนแ โรงเรียนบานศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48219. นายเกียรติศักด์ิ ทพิรักษแ โรงเรียนบานศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48220. นายบรรเจิด ทาหาญ โรงเรียนบานศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48221. นายพนมพร ชูเชิด โรงเรียนบานศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48222. นายวลัลภ โพชโน โรงเรียนบานศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48223. นางนิ่มนวล เหลาคม โรงเรียนบานสกล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48224. นางบญุลํา มังกร โรงเรียนบานสกล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48225. นางสิริพรรณ เผยศิริ โรงเรียนบานสกล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48226. นายอัมรินทรแ บญุเจียม โรงเรียนบานสกล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48227. นางจีรวรรณ ลาธลีุ โรงเรียนบานสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48228. นางสาวชูศรี ศรีสุข โรงเรียนบานสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48229. นางสาวสกาวรัตนแ ชาญศรี โรงเรียนบานสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48230. นางสาวหนึ่งฤทัย บตุรสาลี โรงเรียนบานสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48231. นายสิทธิ์ คําเลิศ โรงเรียนบานสน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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48232. นางชุติกาญจนแ เกษมสุข โรงเรียนบานสนบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48233. นางผลาผล จันทรแขาว โรงเรียนบานสนบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48234. นางพาสุข ตุมทอง โรงเรียนบานสนบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48235. นางปยิะดา นรสาร โรงเรียนบานสวายซอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48236. นางสาวสายรัตนแ เสาประโคน โรงเรียนบานสวายซอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48237. นางชัชณา จงใจงาม โรงเรียนบานสองสะโกม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48238. นางเพญ็ศรี ยวงทอง โรงเรียนบานสองสะโกม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48239. นายพรชัย เดชสงคแ โรงเรียนบานสะกาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48240. นางสาวชญาลักษณแ โมทอง โรงเรียนบานสะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48241. นายสุรศักด์ิ แรทอง โรงเรียนบานสะพานหนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48242. นางนุชรินทรแ สมหวงั โรงเรียนบานสังขะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48243. นางพเยาวแ ประดุจชนมแ โรงเรียนบานสังขะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48244. นางวเิลขา อรรถวรวฒิุ โรงเรียนบานสังขะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48245. นางขนิษฐา ลุนพฒันแ โรงเรียนบานสําเภาลูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48246. นางภมรศรี จงสุข โรงเรียนบานสําเภาลูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48247. นางวภิาพร ศิริมาตรกูล โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48248. นางศิริพงษแ ศรีจันทรแ โรงเรียนบานสําโรง(บางมด ๒๕๑๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48249. นายประพนัธแ โดงดี โรงเรียนบานสําโรง(บางมด ๒๕๑๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48250. นายตฤณ สุขนวล โรงเรียนบานสําโรง(บางมด ๒๕๑๔) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48251. นางฉววีรรณ บญุคง โรงเรียนบานเสกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48252. นางวรียา สกุลทอง โรงเรียนบานเสกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48253. นางศุภรัตติยา จิตตแหนักแนน โรงเรียนบานเสกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48254. นางสาวการีมา บญุมาเลิศ โรงเรียนบานเสกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48255. นายวชัระ พสิาดรัมยแ โรงเรียนบานเสกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48256. นายอภเิชษฐ อยูปนู โรงเรียนบานเสกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48257. นางจารุพร กงจักรแ โรงเรียนบานเสรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48258. นายวรีชัย คําไทย โรงเรียนบานเสรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48259. นายถาวร มีแสวง โรงเรียนบานเสรียง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48260. นายภาคยแ หยีเรืองโรจนแ โรงเรียนบานแสนกาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48261. นางอุไรวรรณแ เสาะหายิ่ง โรงเรียนบานหนองขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48262. นายวเิศษ ชีวาจร โรงเรียนบานหนองขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48263. นางธนัยาภทัรแ บญุสุยา โรงเรียนบานหนองคันนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48264. นางสาวพิชญแสุภา นาคินทรแชาติ โรงเรียนบานหนองคันนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48265. นายจิรฐา แกมกลา โรงเรียนบานหนองคันนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48266. นายชนาธปิ บญุสุยา โรงเรียนบานหนองคันนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48267. นายอานนทแ ตอรัมยแ โรงเรียนบานหนองคันนา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48268. นางน้ําฝน คลายพมิพแ โรงเรียนบานหนองจูบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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48269. นายจํานงคแ ขันตี โรงเรียนบานหนองโจงโลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48270. นายเสง่ียม พร้ิงเพราะ โรงเรียนบานหนองโจงโลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48271. วาที่ ร.ต. หญิงเบญจมาศ เหลือถนอม โรงเรียนบานหนองโจงโลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48272. นางวภิาตรี เปๅนครบ โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48273. นางสุพนิ โสมกุล โรงเรียนบานหนองปรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48274. นายประโยชนแ มั่งค่ัง โรงเรียนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48275. นางยุพาพร นิราศภยั โรงเรียนบานหนองหร่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48276. นางศรีสุดา สารนอก โรงเรียนบานหนองหร่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48277. นายศุภชัย จันทวงศแ โรงเรียนบานหนองหร่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48278. นางกิริยา จิตรประโมทยแ โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48279. นางวทิยา โสภา โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48280. นางสาวรีนา หมาดอี โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48281. นายประกอบ หาสุข โรงเรียนบานหนองเหล็ก(กองทพับกอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48282. นางสาวยุพนิ โททวี โรงเรียนบานหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48283. นายวชัรินทรแ แกวดี โรงเรียนบานออดราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48284. นางกัญญารัตนแ หงษแแกว โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48285. นางชุรีพร รอยศรี โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48286. นางถาวร สิงหแโตทอง โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48287. นางรวงทอง เชื้อลี โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48288. นางสาวคณาวรรณแ จงหาญ โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48289. นางสาวพริิยา พรหมบตุร โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48290. นายดิเรก ชื่อเพราะ โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48291. นายมิตรภาพ บญุพรอม โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48292. นายวรีะ นามเขต โรงเรียนบานอาโพน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48293. นางตะวนั เชี่ยวชาญ โรงเรียนบานอาวอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48294. นางสังวาลยแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานอาวอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48295. นายพงษแศักด์ิ พางาม โรงเรียนบานอาวอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48296. นายสุพร สระแกว โรงเรียนบานอําปลึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48297. นางยาณี เผยศิริ โรงเรียนบานอําปลึกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48298. นางสุกัญญา แสงมณี โรงเรียนบานอําปลึกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48299. นายประศาสนแ แรงจบ โรงเรียนบานอําปลึกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48300. นางกาญจนา พร้ิงเพราะ โรงเรียนบานอุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48301. นายบญุร่ืน เบญ็เจิด โรงเรียนบานอุโลก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48302. นางสาวเมทนิี ยอดเสาวดี โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48303. นายพชิัย เผยศิริ โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48304. นางจรรยา วรวงศแวฒันะ โรงเรียนปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48305. นางธนัวา เจริญทาว โรงเรียนปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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48306. นายกฤติพงศแ ประนม โรงเรียนปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48307. นายสุรพงษแ ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48308. นายสันติ เหล่ียมดี โรงเรียนปราสาท คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48309. นางสาวนงคแเยาวแ นวลดี โรงเรียนพระจันทรแศรีสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48310. นายประสบ จันทรแทอง โรงเรียนพระจันทรแศรีสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48311. นางรัตนภา สนศรี โรงเรียนเพยีงหลวง ๘ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48312. นางสาวพนิดา ถวลิสุข โรงเรียนไพลอํานวยวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48313. นางผอบจันทรแ แตรไตรรงคแ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48314. นางมุกดา เล่ียมดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48315. นางศิภาภรณแ สกุลดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48316. นางสุภตัตรา แสนคม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48317. นางอรพนิ งามสุธรรม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48318. นางสุมลเทยีน ประไวยแ โรงเรียนรัฐราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48319. นายปราโมทยแ พลศักด์ิเดช โรงเรียนรัฐราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48320. นายวชิชา รวมโพธิรี์ โรงเรียนเรืองเจริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48321. นางมุขสุดา ธรรมเจริญ โรงเรียนวทิยาราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48322. นางสมจิตร แกวคําแสน โรงเรียนวทิยาราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48323. นางสาวจริาภรณแ ผิวหอม โรงเรียนวทิยาราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48324. นายวรีะยุทธ รุงเรือง โรงเรียนวทิยาราษฎรแนุกูล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48325. นางสาวพรกมล มั่นดุลยศิริ โรงเรียนศรีณรงคแวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48326. นางกัญญา อินทรแงาม โรงเรียนสังขะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48327. นางชูศรี อินทะหลาบ โรงเรียนสังขะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48328. นางนฤมล แสงทอง โรงเรียนสังขะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48329. นางปฏพิทัธแ เทยีมไสยแ โรงเรียนสังขะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48330. นางสันทวดี พางาม โรงเรียนสังขะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48331. นายธนา ปรากฏรัตนแ โรงเรียนสังขะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48332. นายวริพงษแ สงคแพมิพแ โรงเรียนสังขะวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48333. นางนิกูล กอแกว โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48334. นายสุรวฒันแ เมืองไทย โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48335. นางสุพนิ พรหนองแสน โรงเรียนแสงทองสมบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48336. นางลํายอง สิริภาพโสภณ โรงเรียนหนองโสนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48337. นางสิรินาฎ พื้นนวล โรงเรียนหนองโสนวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48338. นางใสยวน คําเกิด โรงเรียนหวลถวลิวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48339. นางจันทมิา ชิลสูญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48340. นางณัฐริฎา เลิศลํ้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48341. นางไพพรรณ เล่ียมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48342. นางยุพนิ เหล่ียมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓
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48343. นางเยาวลักษณแ พนัธุแสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48344. นางสาวนอย แซอ฿วง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48345. นางอรัญญา ดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48346. นางเอมอร พลานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48347. นายสมชาย ประยงคแหอม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48348. นายวรุิจณแศักด์ิ จันทนุภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48349. นางชุติมา คํานึงคง โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48350. นางณัฐพร บญุทวี โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48351. นางนิยม อดิวฒันชัย โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48352. นางเพยีรสิน เสนาบรูณแ โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48353. นางสมบติั สมดอก โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48354. นางสมสุข เคราะหแดี โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48355. นางสาวอารดา พนัธแวไิล โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48356. นางสาวติรี บญุทวี โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48357. นางอรวรรณ พร้ิงเพราะ โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48358. นางอําพร มูลศาสตรแ โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48359. นายสาธติ ผลเกิด โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48360. นายสุพศิ พร้ิงเพราะ โรงเรียนอมรินทราวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48361. นายทวสิีทธิ์ มั่นจิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48362. นางปใทมา เขียวเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48363. นางสาววาริสา ดวงใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48364. นางอานันทแปภา ฉลาดเอื้อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48365. นายอุทยั บญุมี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรแ เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุรินทรแ เขต ๓

48366. นางกรุณา วนัแตง โรงเรียนโกมลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48367. นางสาวจริาภรณแ กิติยะวงศแ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48368. นางสุนันทา กรมวงักอน โรงเรียนโกมลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48369. นางอรอุไร จิตปใญญา โรงเรียนโกมลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48370. นายเมือง ศรีสุจันทรแ โรงเรียนโกมลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48371. นายวรีะพล ออนฉลวย โรงเรียนโกมลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48372. นายสีจําเริญ สลับศรี โรงเรียนโกมลวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48373. นางชฎาพร จันทรแผาย โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48374. นางฤทธิส์มร วงศรีแกว โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48375. นางวริะภา โสดา โรงเรียนฉันทนาวณัรถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48376. นางสาวอรุณลักษณแ นอยเจริญ โรงเรียนฉันทนาวณัรถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48377. นางจําปา เพชรเวยีง โรงเรียนชุมชนบานถอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48378. นางบญุคู โยคะสิงหแ โรงเรียนชุมชนบานถอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48379. นางสุกัญญา พกุาธร โรงเรียนชุมชนบานถอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑



1309

48380. นายศุภวตัรแ เล็กกําแหง โรงเรียนชุมชนบานถอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48381. นางชดาภร มงคลมณีสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนบานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48382. นางสาวโสพศิ ตินราช โรงเรียนชุมชนบานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48383. นางณฐนนท เวฬุวนัใน โรงเรียนเซนตแปอลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48384. นางสาวจรินทรแ แทนทองชัย โรงเรียนเซนตแปอลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48385. นางสาวตะวันฉาย จอยกระจาง โรงเรียนเซนตแปอลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48386. นางสาวมะลิวลัยแ เคหา โรงเรียนเซนตแปอลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48387. นายชัยพงษแ กองสมบติั โรงเรียนเซนตแปอลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48388. นายวชิระ ตนนามล โรงเรียนเซนตแปอลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48389. นางสาวบษุรา นงคแสวสัด์ิ โรงเรียนเซนตแปอลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48390. นางจุฑามณี จันทรแเสนา โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48391. นางพนารัตนแ ปใญญาทพิยแ โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48392. นางสาวมลฑา บณัฑิตยแ โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48393. นางสาวสิริกร จอมกิ่ง โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48394. นายบญุสง เหล็กสัก โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48395. นางลําไพ จันทรพนิ โรงเรียนนาฮีนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48396. นางสมศรี สิงหแศิริ โรงเรียนนาฮีนุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48397. นายสุรชัย กิติอาสา โรงเรียนโนนดูโพนหวายประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48398. นางนันทกา ศรีระวงษา โรงเรียนโนนสงาหนองแวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48399. นางเนาวรัตนแ ทองพรหม โรงเรียนโนนสงาหนองแวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48400. นายสัญญา ระวะรักษแ โรงเรียนโนนสงาหนองแวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48401. นางจุฑาภรณแ ตรงดี โรงเรียนบานกวดโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48402. นางเตือนใจ พรหมมาแดง โรงเรียนบานกวดโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48403. นางปติิยา สงวนบญุ โรงเรียนบานกวดโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48404. นายประจักษแ สีปุ โรงเรียนบานแกงใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48405. นางผองศรี พทุธามาตยแ โรงเรียนบานโคกสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48406. นางสุรินทรแ เพง็ภกัดี โรงเรียนบานโคกสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48407. นางอวยพร รัตนะคุณ โรงเรียนบานโคกสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48408. นางยุพนิ วชิัยดิษฐ โรงเรียนบานซําเจียง-ดงปาุเปลือย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48409. นางกมลชนก เรืองเดช โรงเรียนบานดงตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48410. นางสุจิตรา หมอดู โรงเรียนบานดงตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48411. นางสุธาลินี ชาติหนองทอน โรงเรียนบานดงตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48412. นายประกอบ มณี โรงเรียนบานดอนขนุนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48413. นางทพิวรรณ คุณาวฒันแ โรงเรียนบานเด่ือใต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48414. นางจันทณา หวาวนัจารยแ โรงเรียนบานเด่ือทุงสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48415. นางศรีวรรณ เนื่องชมภู โรงเรียนบานเด่ือทุงสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48416. นายสิริศักด์ิ นิลเกตุ โรงเรียนบานเด่ือทุงสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑
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48417. นางปริชาติ โคตรชมภู โรงเรียนบานตอแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48418. นางสุดารัตนแ ลาแสง โรงเรียนบานตอแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48419. นางสุนทรี รัตนคช โรงเรียนบานตอแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48420. นายธนัยศักด์ิ ฝุายธรีแ โรงเรียนบานทาสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48421. นางมุทติา วงัเหมือย โรงเรียนบานเทพประทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48422. นายบรรจง วงัเหมือย โรงเรียนบานเทพประทบั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48423. นายเลิศศักด์ิ อรรคมีจิตตแ โรงเรียนบานนากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48424. นายสุกรรณแ วรรณเสน โรงเรียนบานนากอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48425. นางจุฑามาส เพญ็บญุมี โรงเรียนบานนาคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48426. นายสุรศักด์ิ สายประศาสนแ โรงเรียนบานนาคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48427. นางธนาพร ศรีสวาง โรงเรียนบานนาง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48428. นางอัญชิษฐา วงศแสงา โรงเรียนบานนาอางสรางอาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48429. นางกุหลาบ สุราลัย โรงเรียนบานน้ําสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48430. นางพมิลภรณแ ถึงปใดชา โรงเรียนบานน้ําสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48431. นางกรอบแกว ทะแพงพนัธแ โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48432. นายธรีะศักด์ิ สุระคาย โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48433. นายพลูฉันทแ ทะแพงพนัธแ โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48434. นายเสนหแ สุวธิรรมา โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48435. นางธญัญแนลิน ชัยศิริภคักุล โรงเรียนบานเบดิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48436. นางพลูทรัพยแ ต้ังสกุล โรงเรียนบานเบดิวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48437. นางเพลินพศิ คําภแูกว โรงเรียนบานพานพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48438. นางศรีนวล ปใจยัง โรงเรียนบานพานพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48439. นายพทุธชัย ใจชื่น โรงเรียนบานพานพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48440. นางบญุชื่น สีนวน โรงเรียนบานโพธิต์าก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48441. นายพสิิษฐแ คําโคตรสูรยแ โรงเรียนบานโพธิต์าก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48442. นางธนัญญา ทรงทนัตรักษแ โรงเรียนบานโพนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48443. นางเพลินพศิ แสนมาโนช โรงเรียนบานโพนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48444. นางสาวยุพดี พาชัย โรงเรียนบานโพนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48445. นางสาวศศิธร เปลงดีสกุล โรงเรียนบานฟาูประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48446. นายวฒิุกรณแ รัตนบลัลังกแ โรงเรียนบานฟาูประทาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48447. นางเทยีรทอง คําใบ โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48448. นางสําเภา ตาดําดวน โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48449. นางอรุณี แสนคําคิด โรงเรียนบานไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48450. นางรัชนี นาหวัหนอง โรงเรียนบานวงัน้ํามอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48451. นายถาวร พฒุเขียว โรงเรียนบานวงัยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48452. นางสาวขวัญฤทัย มุลทาทอง โรงเรียนบานเวยีงคุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48453. นางสุนันทา เศษสวย โรงเรียนบานเวยีงคุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑
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48454. นางอรพนิ พรหมปากดี โรงเรียนบานศรีเชียงใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48455. นายพจนแ จันทวณัณแโสภณ โรงเรียนบานศรีเชียงใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48456. นางกุลวนิตยแ บดุดา โรงเรียนบานสวยหลง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48457. นางสุกัญญา ธาดาสกุล โรงเรียนบานสังกะลีนาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48458. นายเชาวลิตร เจริญผล โรงเรียนบานสังกะลีนาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48459. นายอุทศิ สุริยวงศแ โรงเรียนบานสังกะลีนาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48460. นายอมร ทะแพงพนัธแ โรงเรียนบานหงสแทองสามขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48461. นางสุภาภรณแ โพธิพ์ฒันแ โรงเรียนบานหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48462. นายทรงศักด์ิ โพธิพ์ฒันแ โรงเรียนบานหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48463. นางนิภาภรณแ นันแกว โรงเรียนบานหนองเด่ิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48464. นางทศันัย มณีเจริญ โรงเรียนบานหมอเหนือ(หลวงปูุเหรียญอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48465. นางศรีนวล บญุมานาง โรงเรียนบานหมอเหนือ(หลวงปูุเหรียญอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48466. นางสาวมะลิ จันทรแศรี โรงเรียนบานหมอเหนือ(หลวงปูุเหรียญอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48467. นางสาวสุมาลี โคตรภธูร โรงเรียนบานหมอเหนือ(หลวงปูุเหรียญอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48468. นางสาวอนงคแ สงวนพร โรงเรียนบานหมอเหนือ(หลวงปูุเหรียญอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48469. นางเสง่ียม โคตะมี โรงเรียนบานหมอเหนือ(หลวงปูุเหรียญอปุถมัภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48470. นางนิภาภรณแ จุลปาน โรงเรียนบานหมากกองฝายแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48471. นางภนิดา ชมพกิุล โรงเรียนบานหมากกองฝายแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48472. นางรสริน ศรีราช โรงเรียนบานหมากกองฝายแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48473. นางวไิลลักษณแ ไชยอาจ โรงเรียนบานหมากกองฝายแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48474. นายประสิทธิ์ หนูวารี โรงเรียนบานหมากกองฝายแตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48475. นางรัชนี สิงหาพรม โรงเรียนบานเหมือดแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48476. นางวราภรณแ โคตรชมพู โรงเรียนบานเหมือดแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48477. นางสถาพร สัตยารัฐ โรงเรียนบานเหมือดแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48478. นางจรูญลักษณแ เชื้อเมือง โรงเรียนปาุสักวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48479. นางวชัราภรณแ ทะแพงพนัธแ โรงเรียนปาุสักวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48480. นางกาญจนา อุไรรัตนแ โรงเรียนโพนสวางปาุตองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48481. นางปภาวี อินทะจะกะ โรงเรียนโพนสวางปาุตองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48482. นายถวลิ อินทะจะกะ โรงเรียนโพนสวางปาุตองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48483. นายวรรธนศักด์ิ พรมรัตนแ โรงเรียนโพนสวางปาุตองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48484. นางดาลักษณแ จันทรแเบาะ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิท์องวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48485. นางธนพร คลอยตาม โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิท์องวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48486. นายคําดี จันทะเกษ โรงเรียนรวมมิตรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48487. นางสิรินาถ ราชต้ังใจ โรงเรียนราชต้ังใจวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48488. นางแกวใจ ผิวเหลือง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48489. นางชุติมา กองภา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48490. นางณัฎฐิณี พนัธุแสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑
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48491. นางนันทนา จิประพนัธแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48492. นางปภาพนิทแ สาจันทรแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48493. นางพนูศรี ทองวเิศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48494. นางมุกดา จินดา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48495. นางระเบยีบ สุวรรณะ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48496. นางสาวฉันทนา อันทะแสง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48497. นางสุระทนิ จอกแกว โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48498. นายวทิยา หงษแศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48499. นางแกวประทาน ทะแพงพนัธแ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48500. นางจันทรแสด ขันธแเดช โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48501. นางพรทพิยแ แสงหรัิญ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48502. นางมิตรธริา ภานุรักษแ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48503. นางยุภา สุทวิ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48504. นางเรียนรัก โคตรชมภู โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48505. นางวารุณี ผิวขาว โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48506. นางวาสนา โมทนา โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48507. นางสาวกัลยา พชิัย โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48508. นางสาวชมัยพร คลองดี โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48509. นางสาวปริตตา พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48510. นางสาวสุพศิ ทะแพงพนัธแ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48511. นางอัจฉรา นามบรีุ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48512. นางอัศรา ภานุรักษแ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48513. นายบญัหยัด นามหนองปรือ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48514. นายสมเกียรติ ธรรมวงศแ โรงเรียนโรซารีโอวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48515. นางดวงเนตร หอมตา โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48516. นางนิภารัตนแ บญุชิต โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48517. นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48518. นางศรีวไิล แกวปรีชากร โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48519. นางสุพชิญา พพิฒันแกานตแกุล โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48520. นางหนูแดง ศรีวาลัย โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48521. นายทนงศักด์ิ เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48522. นายสมบติั เทพวรรณแ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48523. นางอัญชัญ ศรีสาร โรงเรียนสีกายวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48524. นายศิล นิลเกตุ โรงเรียนสีกายวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48525. นางประหยัด ศิลาคม โรงเรียนหนองแดงสรางประทายพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48526. นางพรรณี จันทรแนอย โรงเรียนหนองแดงสรางประทายพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48527. นางลาวลัยแ มิตรพะมา โรงเรียนหนองแดงสรางประทายพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑
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48528. นายวสิิทธิ์ วสัิยหมู โรงเรียนหนองแดงสรางประทายพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48529. นายอภชิาณ ศิลาคม โรงเรียนหนองแดงสรางประทายพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48530. นายประพนัธแ คลอยตาม โรงเรียนหนองผือวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48531. นายวรพต เมืองชมภู โรงเรียนหนองผือวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48532. นางกรรณิกา หลียะวงคแ โรงเรียนหสัดีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48533. นางสาวอธชิา ใจวารี โรงเรียนหสัดีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48534. นายสมาน งามวไิล โรงเรียนหสัดีศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48535. นางชไมพร พจนแพงษแ โรงเรียนหนิโงมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48536. นางดาวนคร โพธดิา โรงเรียนหนิโงมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48537. นายมนู สีหาไตร โรงเรียนเหลาฝูายผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48538. นายววิฒันแ จันทศร โรงเรียนเหลาฝูายผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48539. นายสุพจนแ พรหมจักร โรงเรียนเหลาฝูายผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48540. นางซารา โสภา โรงเรียนอนุบาลดอนไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48541. นายผัดสี โสภา โรงเรียนอนุบาลดอนไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48542. นายสมัคร วนัวาศรี โรงเรียนอนุบาลดอนไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48543. นางสาวทิพวรรณ ศรีเพง็ โรงเรียนอนุบาลน้ําผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48544. นางจริยาภรณแ ฟกิกูโรวา โรงเรียนอนุบาลน้ําผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48545. นางสาวดวงใจ แกวพลิา โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48546. นางสาวบณุยวรีแ มูลกัน โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48547. นางสาวรจนา ปใตรัตนแ โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48548. นางปยิานันตแ บรุณะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48549. นางพรรณผกา พวงกันยา โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48550. นางวนัดี เกษานุช โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48551. นายไชยยงคแ พรหมโคตร โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48552. นายประสิทธิ์ คิดตะเสน โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48553. นายสุวจิักขณแ สาศรีรัตนแ โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48554. นางสาวพวงเพชร มาลัยทอง โรงเรียนอนุบาลปใญญารัตนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48555. นางฉววีรรณ พวงรัตนแ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48556. นางณัฐวดี สีหไตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48557. นางประทยั กุลสอน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48558. นางประไพพศิ ภานุรักษแ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48559. นางพสิมัย ริมโพธิเ์งิน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48560. นางเพญ็พชิชา คงเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48561. นางเพญ็ศิริ กุลเกล้ียง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48562. นางวภิาวรรณ ขุนเพง็ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48563. นางสังวาลยแ ดงบงัสถาน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48564. นางสาวชวนพศิ อยูศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑
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48565. นางสาวรัตนาภรณแ โสมปติะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48566. นางสิริรัตนแ เหลืองอุทยั โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48567. นางเสาวคนธแ โลหะปาน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48568. นายฉัตรชัย ชะโยจะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48569. นางทพิยแปภา หมั่นพลศรี โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48570. นายอัครชาติ เชื้อเวยีง โรงเรียนอักษรอดุลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48571. นางจันทมิา จันทะหาร โรงเรียนอาโอยามา ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48572. นางทศันียแ พงษแสุพรรณ โรงเรียนอาโอยามา ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48573. นายเติมพงษแ โคตรชมภู โรงเรียนอาโอยามา ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑

48574. นางจินดา พลศักด์ิ โรงเรียนชุมชนบานชุมชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48575. นายสุรศักด์ิ จันดา โรงเรียนชุมชนบานชุมชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48576. นางมลวภิา เจริญใจ โรงเรียนชุมชนบานโนน-โนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48577. นางวชัราภรณแ ฝุายธรีแ โรงเรียนชุมชนบานปากสวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48578. นางศุภพร คําจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานปากสวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48579. นางนรินทรแ ดวงภมร โรงเรียนบานกุดแคนโนนมันปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48580. นายกิตติภพ วรบตุร โรงเรียนบานกุดแคนโนนมันปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48581. นายชาตรี สะพงัเงิน โรงเรียนบานคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48582. นายศิลปธนู คันทะภมูิ โรงเรียนบานคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48583. นายจําเนียร อารีรักษแ โรงเรียนบานคําตอยูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48584. นางนิรุธ สุวรรณไตร โรงเรียนบานคําปะกั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48585. นายวาสนา สุวรรณไตร โรงเรียนบานคําปะกั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48586. นายสุรชาติ เหงาสุวรรณ โรงเรียนบานคําปะกั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48587. นายเสกสันตแ ธรุะธรรม โรงเรียนบานคําปะกั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48588. นางสาวซอนกล่ิน สุวรรณวงษแ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48589. นางนาฎรัชดา ชัยสมทพิยแ โรงเรียนบานโคกถอนสองแพวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48590. นางปยินันทแ คําพลู โรงเรียนบานเชียงอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48591. นางปยิะธดิา วงศแรัตนแ โรงเรียนบานเชียงอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48592. นายพทัยา บญุญะรัง โรงเรียนบานเชียงอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48593. นายศรีไพร ชานนทแ โรงเรียนบานเชียงอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48594. นางทองปาน สีหามาตยแ โรงเรียนบานเซิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48595. นางนันทวนั กองธรรม โรงเรียนบานเซิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48596. นางสาวทศันพร โยธกิุล โรงเรียนบานเซิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48597. นายอนุชา ฝุายชาวนา โรงเรียนบานดงกําพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48598. นายพงษแพร อินพนิิจ โรงเรียนบานดงกําพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48599. นางพชัรี มะลิลา โรงเรียนบานดอนเหมือด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48600. นางภชัรินทรแ ขัตติยะราช โรงเรียนบานดอนเหมือด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48601. นางวาสนา จันทะแจม โรงเรียนบานดอนเหมือด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒
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48602. นายปใญญา คิดชัย โรงเรียนบานดอนเหมือด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48603. นางสาวละอองดาว กองวงศแ โรงเรียนบานดอนเหมือด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48604. นางจิตรา สุพร โรงเรียนบานตอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48605. นางทพิวรรณ วรรณคําโกฎิ์ โรงเรียนบานตอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48606. นางพศิมัย พฤกษชาติ โรงเรียนบานตอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48607. นางอัมพร จันทรแศรี โรงเรียนบานตอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48608. นายจํานงคแ สกุลพราหมณแ โรงเรียนบานตอนเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48609. นายพงษแศิลป สอรักษา โรงเรียนบานทาคําบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48610. นายโสภณ จันทวงศแ โรงเรียนบานทาคําบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48611. นางเพลินพศิ งามสงา โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48612. นางสาวบวัพนัธแ บตุรพนัทาว โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48613. นางสาวสาริกา โคตรโสภา โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48614. นางสาวสุมาลี นามพรม โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48615. นางสุรีพรรณ เหรียญทอง โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48616. นายเดช นิติธรรม โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48617. นางบวัทอง จิตรวขิาม โรงเรียนบานนาเพยีงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48618. นางสวาท นอยบรรเทา โรงเรียนบานนาเพยีงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48619. นายสําราญ ศรีตะบตุร โรงเรียนบานนาเพยีงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48620. นายสรพงษแ โพนบตุร โรงเรียนบานนาเพยีงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48621. นางยุพนิ แกวกิ่ง โรงเรียนบานนาเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48622. นางสนธยา บตุรสาระ โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48623. นางสาวรัตติกาล โภคาพานิชยแ โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48624. นายวโิรจนแ ตะมะนัน โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48625. นางคําปนุ ธรีะสาร โรงเรียนบานนาหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48626. นางปทมุทพิยแ ดวงแกว โรงเรียนบานนาหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48627. นายหาญยุทธ ธรีะสาร โรงเรียนบานนาหนัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48628. นางสํารวย บตุรวงศแ โรงเรียนบานนาฮํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48629. นางสุธดิา มาตรา โรงเรียนบานนาฮํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48630. นางจุฑามาศ อินธริาช โรงเรียนบานน้ําเป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48631. นางวนัเพญ็ ตะมะนัน โรงเรียนบานน้ําเป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48632. นายธานี อยูงาน โรงเรียนบานน้ําเป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48633. นางผุสดี เพง็วภิาศ โรงเรียนบานโนนยาง-ดอนเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48634. นายวชิัย เพง็วภิาศ โรงเรียนบานโนนยาง-ดอนเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48635. นางนภสร แข็งแรง โรงเรียนบานโนนฤาษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48636. นางจารีพร หาฝุายเหนือ โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48637. นางนุศรา ธานัง โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48638. นางพวงพยอม ผางนุย โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒
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48639. นางเพชรา หากันได โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48640. นายกฤตชัย ชมภวูเิศษ โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48641. นางภทัราวดี แกวจันทรแ โรงเรียนบานแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48642. นางสาวขวญัใจ วงศแสุวรรณ โรงเรียนบานแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48643. นางสาวณัฐปภสัรแ แกวดวง โรงเรียนบานแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48644. นางเกษดาวรรณ ชาญสอน โรงเรียนบานปใก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48645. นายสัญญา โสจันทรแ โรงเรียนบานปใก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48646. นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล โรงเรียนบานแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48647. นางสําเนียง มาพะเนาวแ โรงเรียนบานแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48648. นายสุนทร สอนสมนึก โรงเรียนบานโปรงสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48649. นางนันทนา เภาพาน โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48650. นางวลัภา วงษแสิม โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48651. นางสมบรูณแ ปราบศัตรู โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48652. นายจักรกริศนแ ทนงยิ่ง โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48653. นายบญุมี สีสุข โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48654. นายวสิิฐศักด์ิ วงศแไชยา โรงเรียนบานผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48655. นางกาญจนา ทพิเสนา โรงเรียนบานพระบาทนาหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48656. นางฤดีมาส ชื่นใจ โรงเรียนบานพระบาทนาหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48657. นางศิริกัญญา แสนอินตา โรงเรียนบานพระบาทนาหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48658. นายธรีนพ พมิพศักด์ิ โรงเรียนบานพระบาทนาหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48659. นายบญุถิ่น คํายา โรงเรียนบานพระบาทนาหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48660. นายอภศิร ทพิเสนา โรงเรียนบานพระบาทนาหงสแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48661. นางจินตนา มาตรงามเมือง โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48662. นางวนัทนา จําปาศรี โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48663. นายกรพล การินทรแ โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48664. นางนงเยาวแ สุนาคราช โรงเรียนบานวดัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48665. นางนงลักษณแ ศรีสมบรูณแ โรงเรียนบานวดัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48666. นางศิริพร ศิริมงคล โรงเรียนบานวดัหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48667. นายสุชาติ พรมบบุผา โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48668. นางสตรีรัตนแ ศรีโยธี โรงเรียนบานหนองเค็ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48669. นางสาวสาวติรี แงวอเอง โรงเรียนบานหนองจอกโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48670. นางสาวอัมพกิารแ ชาวสวย โรงเรียนบานหนองจอกโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48671. นายสันทดั เพญ็ภกัดี โรงเรียนบานหนองบวัเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48672. นายปรีชา อาจหาญ โรงเรียนบานหนองววัชุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48673. นางวจิิตรา มานัส โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48674. นางสาวพรนภา บวรศักด์ิ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48675. นายนิรวตัร เวชสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองหอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒
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48676. นายมนตรี ฮักหอม โรงเรียนบานหนองแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48677. นายอาทติ กันธนิาม โรงเรียนบานหนองแหวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48678. นายวษิณุ อึ้งตระกูล โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48679. นางพศิวง พรหมจรรยแ โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48680. นายสุเมธ ศรีสุระ โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48681. นายสุริยะ พจนารถบณัฑิตยแ โรงเรียนประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48682. นางกนิษฐา ศรีวเิศษ โรงเรียนรสลินคัคณางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48683. นางวไิลวรรณ จิตรวขิาม โรงเรียนรสลินคัคณางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48684. นางอุทศิ หนัมา โรงเรียนรสลินคัคณางคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48685. นางประภาพร คําออ โรงเรียนรุจีจินตกานนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48686. นางสาวดวงหทยั พชิัย โรงเรียนรุจีจินตกานนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48687. นางสุมาลี เหลามาลา โรงเรียนรุจีจินตกานนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48688. นายเคน โพธิเ์ศษ โรงเรียนรุจีจินตกานนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48689. นายสุรศักด์ิ เหลามาลา โรงเรียนรุจีจินตกานนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48690. นายชาตรี อุนเรือน โรงเรียนรุจีจินตกานนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48691. นางสาวปรีดานันทแ จันทรแจอม โรงเรียนเวทรีาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48692. นางอัญชนา ภมูาศ โรงเรียนเวทรีาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48693. นายจันสวาท สายืน โรงเรียนเวทรีาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48694. นายวทิยา นาศฤงคาร โรงเรียนเวทรีาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48695. นายสนิท ภมูาศ โรงเรียนเวทรีาษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48696. นางสุจิรา นาใจคง โรงเรียนหนองบวัเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48697. นางภควดี บชูาทพิยแ โรงเรียนหมูบานตัวอยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48698. นางเกษร วรสิษฐ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48699. นางจิราพร พสัิยพนัธแ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48700. นางดรุณี ปนิะถา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48701. นางทองมวน พมิพศักด์ิ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48702. นางนิตยา งามวเิศษ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48703. นางลําธาร ชนูนันทแ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48704. นางอรชร สกุลอํามาตยแ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48705. นายอนุสรณแ วฒิุชาติ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48706. นางพมิสรณแ พนิานิช โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48707. นางสุดสาคร จามพฒันแ โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48708. นางนพรัตนแ นามบญุมี โรงเรียนอนุบาลหนองควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48709. นางผุสดี เทพไทยา โรงเรียนอนุบาลหนองควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48710. นางพรรณวดี เทพไทยา โรงเรียนอนุบาลหนองควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48711. นางหนูไผ แสนพนิิจ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48712. นางอํานวยพร พณิพงษแ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒
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48713. นายจํานอง นาใจคง โรงเรียนอนุบาลหนองควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48714. นายพรชัย ศรีบญุไทย โรงเรียนอนุบาลหนองควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48715. นายวชิิต เทพไทยา โรงเรียนอนุบาลหนองควาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

48716. นางมณี ไชยตนเทอืก โรงเรียนชุมชนบานโคกอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48717. นางสุนทราภรณแ ภนูาสรณแ โรงเรียนชุมชนบานโคกอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48718. นายเกียรติศักด์ิ นนทะสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานโคกอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48719. นายบรรจง ขันติมนตแ โรงเรียนชุมชนบานซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48720. นายประมวล ชาจินดา โรงเรียนชุมชนบานซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48721. นายประสพ สีหอม โรงเรียนชุมชนบานซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48722. นายไพบลูยแ พรมจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48723. นายวฒิุศักด์ิ วงษแทอง โรงเรียนชุมชนบานซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48724. นายอนูญ พรอมไธสงคแ โรงเรียนชุมชนบานซาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48725. นางนุดี อะทมุชาย โรงเรียนชุมชนบานตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48726. นายสวสัด์ิ เดชะ โรงเรียนชุมชนบานตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48727. นายสุรศักด์ิ อะทมุชาย โรงเรียนชุมชนบานตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48728. นายดํารงคแ วงษแตาแพง โรงเรียนชุมภพูรโสกกาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48729. นางปในนแยริตา นาเมืองรักษแ โรงเรียนนางัวสายปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48730. นายพติรพบิลู มนทานอย โรงเรียนนางัวสายปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48731. นางสุพตัรา จันผาย โรงเรียนโนนสูงสุขสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48732. นายอรุณ คอมสิงหแ โรงเรียนโนนสูงสุขสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48733. นางมัลจนา พนิทา โรงเรียนบานคลองเค็ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48734. นางศศิธร วงศแชาลี โรงเรียนบานคลองเค็ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48735. นางรัตดาวรรณ แสงสุริยา โรงเรียนบานคําบอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48736. นางปชิศรา ทองสด โรงเรียนบานคําไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48737. นางหวานใจ เวยีงยิ่ง โรงเรียนบานคําไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48738. นายคณิต วรสาร โรงเรียนบานคําไผ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48739. นางนันทกานตแ พาโพนงาม โรงเรียนบานคําแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48740. นางรัชฎาภรณแ ปใญญาวงศแ โรงเรียนบานคําสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48741. นางมยุรี บาทชารี โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48742. นายวลุินรัต คําตีบ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48743. นางเพลิน บงึราษฎรแ โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48744. นางสาวประกายศรี บงึราษฎรแ โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48745. นางนิภา สิงหามาตยแ โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48746. นางจีรนันทแ เสียงลํ้า โรงเรียนบานโคกหนองลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48747. นางสมพจนแ ฤทธสิิงหแ โรงเรียนบานโคกหนองลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48748. นายไวยวฒิุ กุพนัลํา โรงเรียนบานชุมภพูรโสกกาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48749. นางปาริชาติ คํากอง โรงเรียนบานดงชมภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
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48750. นางศรีอุษา กมลธรรมรักษแ โรงเรียนบานดงชมภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48751. นางไพรมณี ศรีดาดิษฐแ โรงเรียนบานดอนเสียด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48752. นางเกศรินทรแ ศรีพรหม โรงเรียนบานดอนหญานาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48753. นางถวลิทอง แสงไชยราช โรงเรียนบานดอนหญานาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48754. นายกําชัย ศรีพรหม โรงเรียนบานดอนหญานาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48755. นายประสาน โคตรเมืองยศ โรงเรียนบานดอนหญานาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48756. นางสงา เจริญศรี โรงเรียนบานตาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48757. นางสาวจินดา ผาลิชัย โรงเรียนบานทองสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48758. นายอนันตแ บญุเดช โรงเรียนบานทองสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48759. นายประพฒันแ บศุดี โรงเรียนบานทาคํารวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48760. นายพฒันา อินทรมาตยแ โรงเรียนบานทาคํารวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48761. นางกิตติยา คนลํ้า โรงเรียนบานทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48762. นางประเนียร นาคอน โรงเรียนบานทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48763. นางภชิสา เหลือผล โรงเรียนบานทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48764. นางฉวี สุบนิ โรงเรียนบานทาไรไทยเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48765. นางมาลี อัมไพ โรงเรียนบานทาไรไทยเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48766. นางจรูญลักษณแ คําเรือน โรงเรียนบานทาศรีชมชื่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48767. นางกัณตา จันทรแใด โรงเรียนบานทาสวาททาล่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48768. นางจันทญา ต้ังตระกูล โรงเรียนบานนากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48769. นางประทปี คงทนั โรงเรียนบานนากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48770. นางสาวบรรจง เจริญศรี โรงเรียนบานนากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48771. นางสาวอัปสร มิกทา โรงเรียนบานนากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48772. นางอุไรวรรณ พงษแสุวรรณ โรงเรียนบานนากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48773. นางสาวชมพนูุท โพธิส์วาง โรงเรียนบานนากั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48774. นางกีรติ สุทธกิุล โรงเรียนบานนาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48775. นางเกตุมณี ไชยพรม โรงเรียนบานนาคํานาใน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48776. นางสาวกนกพรรณ สุจริต โรงเรียนบานนาซาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48777. นายชอบศิลป นารินทรแ โรงเรียนบานนาซาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48778. นางรัชนีกร ไชยคําภา โรงเรียนบานนาดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48779. นางสาวสมจิต ธมิาศ โรงเรียนบานนาดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48780. นายวาสนา เคหาบาล โรงเรียนบานนาสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48781. นายสวสัด์ิ ประเสริฐสังขแ โรงเรียนบานนาสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48782. นายวฒันา ภดูานววั โรงเรียนบานนาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48783. นางราตรี ฐานะ โรงเรียนบานนาเหวอโนนอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48784. นางสาววลัวภทัร แสงตะวนั โรงเรียนบานนาเหวอโนนอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48785. นายปรีชา สุทโท โรงเรียนบานนาเหวอโนนอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48786. นายไพบลูยแ มาตรสมบติั โรงเรียนบานนาเหวอโนนอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
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48787. นายภวูนัย ฐานะ โรงเรียนบานนาเหวอโนนอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48788. นางทติิยา คํานาง โรงเรียนบานโนนแกวโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48789. นางมยุรี กิ่งโพธิ์ โรงเรียนบานโนนแกวโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48790. นางรัศมี อัคฮาด โรงเรียนบานโนนแกวโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48791. นายชิน อัคฮาด โรงเรียนบานโนนแกวโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48792. นายไพบลูยแ เชื้อสาวะถี โรงเรียนบานโนนแกวโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48793. นายสุบนิ มารศรี โรงเรียนบานโนนแกวโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48794. นายสุพล มุขอาษา โรงเรียนบานโนนแกวโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48795. นายสุภศักด์ิ คํานาง โรงเรียนบานโนนแกวโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48796. นางภณัฑารักษแ องอาจ โรงเรียนบานโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48797. นางนฤมล พละกลาง โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48798. นางสาวพัทธนันทแ คําแหง โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48799. นายณัฐพงศแ เขียวน้ําชุม โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48800. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48801. นางมณีวรรณ สมานทรัพยแ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48802. นายสมพงษแ สมานทรัพยแ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48803. นายสมพร ถิ่นปรุ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48804. นายสมนึก บาทวงศแ โรงเรียนบานโนนสะแบงหนองสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48805. นายหนูพษิ ปใดชาชม โรงเรียนบานโนนสะแบงหนองสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48806. นายประดิษฐแ พาโพนงาม โรงเรียนบานโนนสะแบงหนองสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48807. นางวชัรา พรมลี โรงเรียนบานโนนเหมือดแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48808. นางพรศิริ ชัยมานันทแ โรงเรียนบานบงึกาฬ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48809. นางสุธนีี เอื้ออรัญโชติ โรงเรียนบานบงึกาฬ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48810. นางอโณทยั จันทรแอวน โรงเรียนบานบงึกาฬ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48811. นายประยูร นามวงศแ โรงเรียนบานบงึกาฬ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48812. นายวฒิุพงศแ บตุรแสง โรงเรียนบานปงุไฮราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48813. นางกนกพร นันทา โรงเรียนบานปราถนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48814. นางโสภาวดี พลอาษา โรงเรียนบานปาุไรโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48815. นางอัษฎาพร มหาศิริพนัธแ โรงเรียนบานปาุไรโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48816. นางกษมา ปอูงกัน โรงเรียนบานปาุไรโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48817. นางเยาวลักษณแ อินทรมาตยแ โรงเรียนบานสามหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48818. นางวไิลวรรณ เจริญชัย โรงเรียนบานสามหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48819. นางสาวมาลี ภกัดีเจริญ โรงเรียนบานสามหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48820. นางกัลยา วไิลรัตนแ โรงเรียนบานแสงอรุณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48821. นางอิสรีภรณแ แกวใส โรงเรียนบานโสกบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48822. นางนิตยา เวทยแวฒันพงษแ โรงเรียนบานหนองพนัทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48823. นายบญุหยด สุขเกษม โรงเรียนบานหนองพนัทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
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48824. นางสาวจรีประภา ไชยเดช โรงเรียนบานหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48825. นายธงชัย พรมกมล โรงเรียนบานหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48826. นางอรัญญา ยุทธหาญ โรงเรียนบานหวยดอกไม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48827. นางเตือนใจ พงศแวฒันาวจิิตร โรงเรียนบานหวยผักขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48828. นางสาวจิรวรรณ หมื่นศรี โรงเรียนบานหวยผักขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48829. นายไพชยนตแ บษุมงคล โรงเรียนบานหวยผักขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48830. นายภมูิพฒันแ สุกทน โรงเรียนบานหวยผักขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48831. นายสุรจิตยแ ผิวงาม โรงเรียนบานหวยผักขะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48832. นางรัตนาภรณแ ศรีสมบรูณแ โรงเรียนบานหวยไมซอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48833. นายบณัฑิต แสนไชย โรงเรียนบานหวยไมซอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48834. นายอนิรุท ศรีสมบรูณแ โรงเรียนบานหวยไมซอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48835. นายจิรศักด์ิ แกววนัทา โรงเรียนบานหวยไมซอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48836. นายเกษม ดอกทองหอม โรงเรียนบานหวยเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48837. นางจิตตราภรณแ สุวรรณไตร โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48838. นายคําเพยีร ชาลีผาย โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48839. นายวทิติ อัมมะวนั โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48840. นายสันทดั ยิ่งยง โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48841. นายโสวตัร ธรรมรงคแ โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48842. นางเสาวะลี บตุรเชียงคํา โรงเรียนบานหวยสามยอดเทวกุล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48843. นางอวยพร ศรีสม โรงเรียนบานเหลาหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48844. นางกัลยา หนองทองทา โรงเรียนปงุไฮราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48845. นางกาญจนา วงัสระ โรงเรียนปงุไฮราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48846. นางลักขณา ทพิยแศรีราช โรงเรียนปงุไฮราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48847. นายถนอม บญุทาป โรงเรียนปงุไฮราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48848. นายธรีะพนัธุแ ใจออน โรงเรียนปงุไฮราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48849. นายปรีชา กุมภโิร โรงเรียนปงุไฮราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48850. นางบญุนิ่ม แกวหานาม โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48851. นางจํานงคแ ศรีนะอารัง โรงเรียนสิริภทัรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48852. นายบณัฑิต ศรีแกน โรงเรียนหอคําพทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48853. นายพยุง นาหอคํา โรงเรียนหอคําพทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48854. นายศรีจันทรแ เจริญจิตร โรงเรียนหอคําพทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48855. นางวณีา เนื่องอุดม โรงเรียนอนุบาลเซกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48856. นายจันทรแรงคแ จันผาย โรงเรียนอนุบาลเซกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48857. นางธดิารัตนแ เศรษฐแสงศรี โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐแอํานวยศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48858. นางประภาภรณแ อนันตวฒิุ โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐแอํานวยศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48859. นางวนิดา อวนออน โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐแอํานวยศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48860. นางสาวธคยา หลาบญุมา โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐแอํานวยศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ



1322

48861. นางสุภาพ แสงสุรินทรแ โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐแอํานวยศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48862. นางอรทยั ศรีรักษแ โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐแอํานวยศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48863. นายวฒันศักด์ิ กงบรุาณ โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐแอํานวยศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48864. นายวนิัย ชาญสินธุแ โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐแอํานวยศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48865. นายชัยโรจนแ เปรมปรัชญา โรงเรียนอนุบาลบงึกาฬวศิิษฐแอํานวยศิลป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48866. นายอักษร สมภกัดี โรงเรียนอนุบาลปากคาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48867. นางคุณคา ยี่สารพฒันแ โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48868. นางจินตนา บตุรศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48869. นางดรุณี ฟองลม โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48870. นางปใณณิศา ไชยลือชา โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48871. นางรุจี รัตนะ โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48872. นางลฎาภา พรมพมิพแ โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48873. นางศตพรรษ สิทธจิักร โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48874. นางสาวเพ็ญพิชชา จันทรแทพิยแ โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48875. นางสาวสุพตัรา ศรีตระบตุร โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48876. นางสินธุแ พระนคร โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48877. นางอจัฉราพรรณ ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48878. นายกานตพงศแ สุทธปิระภา โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48879. นายบญุมา กงพลี โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48880. นายมงคล นามบปุผา โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48881. นายเสกสรร ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวไิล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48882. นายประหยัด คามตะศิลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48883. นายวชิิต จิตรจักร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48884. นางดวงเดือน สิมมาโคตร โีรงเรียนบานนาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48885. นางนิลวรรณ พลไทย โีรงเรียนบานนาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48886. นางประคอง กล่ินจันทรแ โีรงเรียนบานนาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48887. นายสมพร ศรีโสภา โีรงเรียนบานนาสิงหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบงึกาฬ
48888. นางไพบลูยแ แกงมงคล บานภพูานทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48889. นางสาวมนตแโสภติ สุขแสน โรงเรียนกุดหานสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48890. นายสมนึก ชัยเอิก โรงเรียนกุดหานสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48891. นายวชัรศักด์ิ สุจริต โรงเรียนกุดหานสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48892. นางวไิลวรรณ วชิาธรรม โรงเรียนโคกกลางใหมโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48893. นางสาวจําเนียร คํามูล โรงเรียนโคกกลางใหมโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48894. นางอรอนงคแ จันทรแสมัคร โรงเรียนโคกกลางใหมโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48895. นายอุดม ดอนศรีโคตร โรงเรียนโคกกลางใหมโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48896. นางคําพนัธแ รัตนสีหา โรงเรียนโคกมวงประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48897. นางเครือวลัยแ วงศแราษี โรงเรียนโคกมวงประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑
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48898. นางปริณดา หวานดี โรงเรียนโคกมวงประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48899. นางวนัเพญ็ สัปสาร โรงเรียนโคกมวงประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48900. นางนิ่มนวล ทองผล โรงเรียนชุมชนนาคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48901. นางบงัอร โสภพินัธแ โรงเรียนชุมชนนาคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48902. นางพรพมิล จวงโส โรงเรียนชุมชนนาคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48903. นางราตรี คืนดี โรงเรียนชุมชนนาคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48904. นายปฏวิติั สมันตแศรี โรงเรียนชุมชนนาคําไฮวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48905. นางดวงตา หนูมี โรงเรียนชุมชนบานกุดดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48906. นางศิมณกาญจนแ ดาวทอง โรงเรียนตาดไฮบานแมดสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48907. นางสุพศิตา ไชยวาน โรงเรียนตาดไฮบานแมดสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48908. นายสงวน กุลวงศแ โรงเรียนนิคมวฒันา ๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48909. นางพรวรา แสงจันดา โรงเรียนนิคมสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48910. นายบญุเล้ียง แกวกา โรงเรียนนิคมสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48911. นางพพิธิพร บญุเสริม โรงเรียนโนนขาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48912. นางจริญญา เดชเจริญ โรงเรียนโนนคูณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48913. นางนุจรินทรแ อุทยัธวชั โรงเรียนโนนคูณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48914. นายศิริมงคล โกกะพนัธแ โรงเรียนโนนคูณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48915. นางณัฐวยีา ฉลาดคิด โรงเรียนโนนสมบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48916. นางรววีรรณแ ศรีไชยมูล โรงเรียนโนนสมบรูณแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48917. นายวรีะชาติ หารวาระ โรงเรียนบานกุดกวางสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48918. นางเกษริน ชัยมูล โรงเรียนบานกุดคอเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48919. นางอารียแ ปูุคาน โรงเรียนบานกุดคอเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48920. นางสาวพรรณิภา พลขาง โรงเรียนบานกุดฉิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48921. นายกรองจิต แผวชํานาญ โรงเรียนบานกุดฉิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48922. นางเต็มศิริ ชุมพล โรงเรียนบานกุดเตา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48923. นางกาญจนา แผนพงษแ โรงเรียนบานกุดแทน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48924. นางมุงทอง บญุประคม โรงเรียนบานกุดสะเทยีนใหมศรีทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48925. นางลําใย คูณบวัลา โรงเรียนบานกุดสะเทยีนใหมศรีทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48926. นางธษิามณี ออนชาง โรงเรียนบานแกทาวารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48927. นางมิ่งขวญั มานา โรงเรียนบานแกทาวารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48928. นางลําเพย วงัคําแหง โรงเรียนบานของโปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48929. นางสรัญญา ชัยนอก โรงเรียนบานของโปู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48930. นายศราวธุ หอมดวง โรงเรียนบานโคกกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48931. นางเกวลี พรมเทศ โรงเรียนบานโคกน้ําเกี้ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48932. นางรัจณา วจันสุนทร โรงเรียนบานโคกน้ําเกี้ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48933. นางจงรักษแ มวงสุราษฎรแ โรงเรียนบานโคกปาุกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48934. นางน้ําทพิยแ โอฆะพนม โรงเรียนบานโคกปาุกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑



1324

48935. นางใจแกว ทาวเพชร โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48936. นางบญุถม ระหา โรงเรียนบานดินทรายออน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48937. นางวาริกา สิงหแเสนา โรงเรียนบานดินทรายออน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48938. นายสิทธพิร สาลี โรงเรียนบานดินทรายออน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48939. นายกฤษณพงศแ นิลนามะ โรงเรียนบานโตงโตน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48940. นางวไิลลักษณแ ดอนปากจ้ํา โรงเรียนบานถิ่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48941. นางสาวสรินยา สังหมื่นเหมา โรงเรียนบานถิ่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48942. นางสุพศิ ทพัจันทรแ โรงเรียนบานถิ่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48943. นายจีราวชิชแ คานลุน โรงเรียนบานทรายงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48944. นายสุรศักด์ิ ประชามาตยแ โรงเรียนบานทรายงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48945. นางอุมาลี ศรีสงคราม โรงเรียนบานทรายมูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48946. นางดวงพร สีดากุด โรงเรียนบานทาลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48947. นางสาวกนิษฐา ศิริวงษแขันธแ โรงเรียนบานทาลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48948. นางคายคํา ขาวขํา โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48949. นางรัดดา พานอย โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48950. นางสุฎาภรณแ โคตรเพชร โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48951. นางสุพตัรา อดทน โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48952. นางอารยา หาญเชิงชัย โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48953. นายเฉลิมพล จันทรดี โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48954. นายไพรรัตนแ วลัิยปาน โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48955. นายยุทธชัย คํามุกชิก โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48956. นายสมาน หงษี โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48957. นายสุรศักด์ิ อุบลชัย โรงเรียนบานนาดีคุรุราษภรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48958. นางเยาวลักษณแ ภสูงา โรงเรียนบานนาทม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48959. นายวรวทิยแ ศรีนามโหนง โรงเรียนบานนาทม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48960. นายตริณวชัรแ นิตยแดานกลางกุน โรงเรียนบานนาทม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48961. นางเอื้อมอรุณ บญุครอง โรงเรียนบานนาแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48962. นางทองมาก เอี่ยมแจงพนัธุแ โรงเรียนบานนาเลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48963. นางยุพารัตนแ พฒันพงศแผดุง โรงเรียนบานนาเลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48964. นายพจิิตร ภชูมศรี โรงเรียนบานนาเลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48965. นายฐิติวฒันแ ทองอาสนแ โรงเรียนบานนาเลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48966. นางจิตรา หมั่นพลศรี โรงเรียนบานนาวงัเวนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48967. นางอนงคแจิตร บวัขาว โรงเรียนบานนาวงัเวนิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48968. นางชวารุณี มีปากดี โรงเรียนบานนาอาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48969. นางสมสมร ถนอมเมฆ โรงเรียนบานนาอาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48970. นายสวสัด์ิ ทนทาน โรงเรียนบานนาอาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48971. นายอดุลยแ เอี่ยมแจงพนัธุแ โรงเรียนบานนาอาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑
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48972. นางปาริชาติ ไกยฝุาย โรงเรียนบานโนนตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48973. นายประดิษฐแ บญุเสริม โรงเรียนบานโนนปอแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48974. นายกานตแ โงนทอง โรงเรียนบานโนนปอแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48975. นางจุลจิรา ดวงจันทรแศรี โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48976. นางสาวมาลิณี หลักคํา โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48977. นายวรีศักด์ิ เขตสมุทรแ โรงเรียนบานโนนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48978. นางประทปี ณรงคแชัย โรงเรียนบานโนนสงเปลือย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48979. นางวาสนา ดอนหมื่นศรี โรงเรียนบานโนนสงเปลือย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48980. นางอุไรวรรณ คลายจินดา โรงเรียนบานโนนสงเปลือย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48981. นายโชคชัย สามารถ โรงเรียนบานโนนสงวนสิบเกาโปรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48982. นายวรวฒิุ ดงประถา โรงเรียนบานโนนสงวนสิบเกาโปรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48983. นายสุพฒันแ เจริญสุข โรงเรียนบานโนนสงวนสิบเกาโปรงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48984. นางจันทรแแกว คูบบุผา โรงเรียนบานโนนสมบรูณแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48985. นายเรืองชัย ชุมพล โรงเรียนบานโนนสมบรูณแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48986. นางนงนภสั ไชยศรี โรงเรียนบานโนนสวรรคแหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48987. วาที่รอยตรีหญิงจิราภรณแ ทวิาวงษแ โรงเรียนบานโนนสวรรคแหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48988. นายชารี แพนพา โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48989. นายทองเพชร ชาบญุมี โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48990. นางสายพนิ นามทอง โรงเรียนบานโนนสูงหนองสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48991. นางปรารถนา ขนานแข็ง โรงเรียนบานโนนหวาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48992. นายวรัิกษแ ตุมทอง โรงเรียนบานโนนหวาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48993. นายปใญญา ขนานแข็ง โรงเรียนบานโนนหวาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48994. นางบญุธติา พมิพแโคตร โรงเรียนบานบกโนนเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48995. นางพรทพิา ชันติโก โรงเรียนบานบกโนนเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48996. นางยุภาภรณแ เครือคํา โรงเรียนบานบกโนนเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48997. นางอัมพร สิงหแโต โรงเรียนบานบกโนนเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48998. นางอารียแ วงษแออน โรงเรียนบานบกโนนเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

48999. นายเมธี เนื่องชมภู โรงเรียนบานบกโนนเรียง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49000. นางสาววนิดา ผลานิสงฆแ โรงเรียนบานบุงแกวน้ําลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49001. นางสุดถนอม ศรีชาติ โรงเรียนบานบุงแกวน้ําลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49002. นายระเดน ขันซาย โรงเรียนบานบุงแกวน้ําลัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49003. นางสาวนริศรา กุลวงศแ โรงเรียนบานบุงบก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49004. นางรพพีรรณ พลหนามแทง โรงเรียนบานปาุคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49005. นางวรรณี ไชยชาติ โรงเรียนบานปาุคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49006. นายนรินทรแ ฆารละออง โรงเรียนบานปาุคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49007. นางประภาวรรณ พลตรี โรงเรียนบานพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49008. นางพรรณราย สิริธนพงศแ โรงเรียนบานพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑
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49009. นางสุภาภรณแ ภพูมิพแสัน โรงเรียนบานลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49010. นายสมควร ชินศรี โรงเรียนบานลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49011. นายสมพงศแ โคตะหา โรงเรียนบานวงัคูณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49012. นางเพญ็ศรี งามชัยภมูิ โรงเรียนบานวงัน้ําขาวชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49013. นางวฒันา ผุยมาตยแ โรงเรียนบานวงัน้ําขาวชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49014. นางศุภลักษณแ ศรีวรปพาฬ โรงเรียนบานวงัน้ําขาวชนูปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49015. นางไสว ปใญจศิลา โรงเรียนบานวงัหมื่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49016. นางกนกพร เสนาดี โรงเรียนบานศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49017. นางนวล กองสีหา โรงเรียนบานศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49018. นางพสิมัย บรรเลง โรงเรียนบานศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49019. นางเอ็มอร อุบลชัย โรงเรียนบานศรีบญุเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49020. นายสุริยน ประชามาตยแ โรงเรียนบานศรีสุขนาลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49021. นางทศันียแ โพธิพ์ะนา โรงเรียนบานสรางเส่ียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49022. นายประดิษฐแ วชิรชินวงศแ โรงเรียนบานสรางเส่ียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49023. นางสุพร กุลกั้ง โรงเรียนบานสําราญสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49024. นายดาวเรือง เรืองทอง โรงเรียนบานสุขเกษม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49025. นางฉววีรรณ จาราช โรงเรียนบานโสกจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49026. นายชัชวาลยแ กานพรมมา โรงเรียนบานโสกจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49027. นางบรรณา ประดับวงษแ โรงเรียนบานโสกชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49028. นายภเูขียว บรรหาร โรงเรียนบานโสกแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49029. นางสุภาพร มั่นคง โรงเรียนบานหนองกุงแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49030. นางอรอนงคแ สวางกุล โรงเรียนบานหนองกุงแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49031. นายอนุสรณแ ชิตบญุศรี โรงเรียนบานหนองกุงแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49032. นายประจวบ จาราช โรงเรียนบานหนองกุงคําไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49033. นายอาทนิ ปลูกสกุล โรงเรียนบานหนองกุงคําไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49034. นางสาวนิจพร คงประถา โรงเรียนบานหนองโกโนนประดูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49035. นายไพโรจนแ รูจํา โรงเรียนบานหนองโกโนนประดูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49036. นายวรีะชัย ทองโชติ โรงเรียนบานหนองโกโนนประดูวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49037. นางประไพศรี จันคามิ โรงเรียนบานหนองขามทางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49038. นายนรินทรแ ศรีโนนยาง โรงเรียนบานหนองขามทางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49039. นายนิยม สมบรูณแ โรงเรียนบานหนองตานา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49040. นายสุนันทแ ผาสิกา โรงเรียนบานหนองตานา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49041. นายวชิัย ไพรต่ืน โรงเรียนบานหนองทุงมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49042. นายเจนภพ ชัยวรรณ โรงเรียนบานหนองทุงมน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49043. นางเพญ็ลักษณแ ถุนพฒุดม โรงเรียนบานหนองบวัเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49044. นายทองคํา ไชโย โรงเรียนบานหนองบวัเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49045. นายสราวฒิุ บวัคํา โรงเรียนบานหนองบวัเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑
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49046. นางกัลญาภรณแ อุนจิตร โรงเรียนบานหนองบวันอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49047. นายทวสิีทธิ์ ลาดบวัขาว โรงเรียนบานหนองบวันอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49048. นางรจนา เขียวร่ืนรมยแ โรงเรียนบานหนองปลาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49049. นางสาวพรรณนิดา ทพัธานี โรงเรียนบานหนองปงิบุงบกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49050. นางสาวนันทวนั ยอดคีรี โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49051. นายนคร ทาวเพชร โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49052. นางเพยีรพร ทองโคตร โรงเรียนบานหนองลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49053. นางภทัรดา ทานอย โรงเรียนบานหนองลุมพกุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49054. นายสวาท คําหอม โรงเรียนบานหนองเลาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49055. นายสังวร นามบญุลือ โรงเรียนบานหนองเลาขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49056. นางกฤษณา โคตรทมุ โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49057. นางโสภา ศรีราตรี โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49058. นายสีนวน ปูุคาน โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49059. นางนันทยิา วงศแนาม โรงเรียนบานหนองแวงง้ิวตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49060. นางอรทยั ศุภรมยแ โรงเรียนบานหนองแวงง้ิวตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49061. นายชัยฤกษแ โอฆะพนม โรงเรียนบานหนองแวงง้ิวตาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49062. นายสุระ ศรีเหล่ียมงาม โรงเรียนบานหนองแวงปงุสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49063. นางปรียานุช อุนใจ โรงเรียนบานหนองศาลาโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49064. นางสุจิตรา คําสุข โรงเรียนบานหนองศาลาโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49065. นายสุวฒันแ นาทนัตอง โรงเรียนบานหนองศาลาโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49066. นางจารุมาศ ลิโปู โรงเรียนบานหนองสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49067. นายสุภาพ จาวใจเด็จ โรงเรียนบานหนองสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49068. นางปใทมา พรหมธี โรงเรียนบานหวยขาโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49069. นายสุพจนแ นนทแมุต โรงเรียนบานหวยขาโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49070. นางสําเนียง วรสารศิริ โรงเรียนบานหวยโจด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49071. นายปยิวฒิุ ดอมไธสง โรงเรียนบานหวยโจด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49072. นางเพญ็นภา ปริุโส โรงเรียนบานหวยบง(ธนาคารกรุงเทพ๑๙) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49073. นางวราภรณแ คุณฝุาย โรงเรียนบานหวยบง(ธนาคารกรุงเทพ๑๙) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49074. นางประยงคแ ปะริเวทงั โรงเรียนบานหวยไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49075. นางกฤษณา พฤฒิสาร โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49076. นางวลัภา แกนผา โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49077. นางศิริลักษณแ เรืองทอง โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49078. นายประมวล พรมเป โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49079. นางนิตินันทแ แซงบญุเรือง โรงเรียนบานหวยหามตาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49080. นางพทุธา พลพวก โรงเรียนบานหวยฮวกจอมทองนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49081. นางวไิลวรรณ โอนออน โรงเรียนบานหวยฮวกจอมทองนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49082. นางสุภาวดี ศิริรุงเรืองวชิญแ โรงเรียนบานหวยฮวกจอมทองนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑



1328

49083. นายชยพทัธแ ยางศรี โรงเรียนบานหวยฮวกจอมทองนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49084. นางจําเนียร โคตรนรินทรแ โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49085. นางจิราภรณแ หลาบหนองแสง โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49086. นางสาวเพญ็ศรี สุปใญญา โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49087. นายกิตติชัย ดอนหลักคํา โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49088. นายปติิพงษแ ฤทธิม์นตรี โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49089. นายสุดชาติ คําภลูา โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49090. นายวรีพจนแ โคตรนรินทรแ โรงเรียนบานหวัขัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49091. นายปริญญาวธุ วจันสุนทร โรงเรียนบานหนิลับศิลามงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49092. นางขันทอง พะชะ โรงเรียนบานหนิส่ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49093. นายอาทติยแ แกวอุน โรงเรียนฝายหนิประชารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49094. สิบเอกสมคิด สีหาวงษแ โรงเรียนฝายหนิประชารักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49095. นางเครือวลัยแ กุตัน โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49096. นางจารุณี เปๅนสุข โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49097. นางเบญจลักษณแ นุดสมบติั โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49098. นางปกิตตา มูลสุวรรณ โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49099. นางพชันี พรมออน โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49100. นางพณิทพิยแ สุขบวั โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49101. นางเพลินพศิ สกุลคู โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49102. นางวไิลลักษณแ กึกสูงเนิน โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49103. นายฐปนวฒันแ ศรีโมสาร โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49104. นายสุวชิา บญุนอก โรงเรียนเมืองใหมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49105. นางจันทรแสรอย ชัยเจริญ โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49106. นางศิริวรรณ สุวรรณรินทรแ โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49107. นางสาวกลุภสัสรณแ แดงนา โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49108. นายนิรภยั ศรีทะรัง โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49109. นายประยูร ดอนมงคล โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49110. นายอนุพนธแ โสมมีชัย โรงเรียนรมเกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49111. นางประภาดา กุลวงศแ โรงเรียนหนองกุงจารยแผางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49112. นางวริาวรรณ สีดาโคตร โรงเรียนหนองกุงจารยแผางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49113. นางสาวคชาภรณแ เสริมศรี โรงเรียนหนองกุงจารยแผางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49114. นายถวลัยแ ทองโคตร โรงเรียนหนองกุงจารยแผางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49115. นายศิริพงษแ บตุรแสงโคตร โรงเรียนหนองกุงจารยแผางวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49116. นางรัชนี กองเวยีง โรงเรียนหนองแกสระแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49117. นางสําราญ ติวทอง โรงเรียนหนองแกสระแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49118. นายอํานวย มั่นออง โรงเรียนหนองแกสระแกววทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49119. นางดวงจันทรแ ประภาวชิา โรงเรียนหนองบวัวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑
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49120. นางประภาภรณแ ทองลอย โรงเรียนหนองบวัวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49121. นางพชัรินทรแ ดานพงษแ โรงเรียนหนองบวัวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49122. นางสาวนงเยาวแ สามารถ โรงเรียนหนองบวัวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49123. นางสุดาวรรณ อิ่มนาง โรงเรียนหนองบวัวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49124. นางหอมหวล สุวรรณละออง โรงเรียนหนองบวัวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49125. นางอารียแ วรรณกลาง โรงเรียนหนองบวัวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49126. พรเทพ โพราราช โรงเรียนหนองบวัวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49127. นางนิภารัตนแ วธิี โรงเรียนหวันาศึกษาวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49128. นางสมพศิ วงศแกาฬสินธุแ โรงเรียนหวันาศึกษาวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49129. นางสาวนิภาพร ธนูทอง โรงเรียนหวันาศึกษาวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49130. นายณัฐพงศแ ฉลาดแยม สพป.หนองบวัลําภเูขต๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑

49131. นางเบญจพร เหนือรอยเอ็ด โรงเรียนกุดแหวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49132. นางสาวกาญจนา พรหมหลา โรงเรียนกุดแหวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49133. นายชนะ ปใญญาสิทธิ์ โรงเรียนกุดแหวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49134. นายธราดล ทนัตาหะ โรงเรียนกุดแหวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49135. นางสาวกมลรัตนแ จําปาจันทรแ โรงเรียนชมุชนหนองบวันอยโนนชาติหนองเหน็วิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49136. นางสุภาวดี เหลาอุด โรงเรียนชมุชนหนองบวันอยโนนชาติหนองเหน็วิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49137. นางอรทยั กินรียศ โรงเรียนชมุชนหนองบวันอยโนนชาติหนองเหน็วิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49138. นายสํารวย สาคุณ โรงเรียนชมุชนหนองบวันอยโนนชาติหนองเหน็วิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49139. นางพกิุล บงแกว โรงเรียนซําขอนแกนวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49140. นางเกษร ฤทธาพรม โรงเรียนโนนปอแดงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49141. นางภสัรินทรแ ฉลาดแยม โรงเรียนโนนปอแดงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49142. นางสาวธญัญรัตนแ แดงพวง โรงเรียนโนนมะคาพรมนุสรณแราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49143. นายสงา วงัซาย โรงเรียนโนนสงาราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49144. นางสาวกัลทรี เจนชัย โรงเรียนบานกาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49145. นายดวงจันทรแ มีรัง โรงเรียนบานกาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49146. สิบเอกจักร ฮดฤาชา โรงเรียนบานกุดผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49147. นางอมรรัตนแ แกวเสนหา โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49148. นายศิลปชัย แกวเสนหา โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49149. นายชัยยง ผาจวง โรงเรียนบานกุดฮู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49150. นางสาวสปงิ สอนสมนึก โรงเรียนบานคลองเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49151. นางดารา แกวอินทรแ โรงเรียนบานโคกกะทอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49152. นางนวลจันทรแ ฝาดชมพู โรงเรียนบานโคกกะทอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49153. นางศุภลักษณแ มัตกิต โรงเรียนบานโคกกะทอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49154. นางเฉลา โตใหญ โรงเรียนบานโคกทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49155. นางนันทวนั จันทวงศแ โรงเรียนบานโคกทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49156. นางปลิตา เหลารัตนแศรี โรงเรียนบานโคกทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
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49157. นางรุงนภา คนหาญ โรงเรียนบานโคกทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49158. นางสาวสวสัด์ิ คําไล โรงเรียนบานโคกทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49159. นางสุนิทรา ผิวเหลือง โรงเรียนบานโคกทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49160. นางสุภาณี เพยีเทพ โรงเรียนบานโคกทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49161. นางอภวินัทแ จําปาแดง โรงเรียนบานโคกทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49162. นายปริญญา จันทวงศแ โรงเรียนบานโคกทุงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49163. นายเอกชัย สารกรณแ โรงเรียนบานโคกนกสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49164. นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศ โรงเรียนบานโคกนกสาริกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49165. จาสิบเอกบญุสง เชียงทอง โรงเรียนบานโคกสะอาดหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49166. นางเบญจวรรณ แกงจําปา โรงเรียนบานโคกสะอาดหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49167. นายสุพนิิจ ปะวะลัง โรงเรียนบานโคกสะอาดหนองหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49168. นางกรรณิการแ หนูหลา โรงเรียนบานเซินราษฎรแเกษมศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49169. นางทองสุก ทองทรัพยแ โรงเรียนบานเซินราษฎรแเกษมศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49170. นายจิตติ อาจไพรินทรแ โรงเรียนบานเซินราษฎรแเกษมศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49171. นายประยูร หนูหลา โรงเรียนบานเซินราษฎรแเกษมศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49172. นายยุทธศาสตรแ สิงหแแกว โรงเรียนบานเซินราษฎรแเกษมศรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49173. นางสมถวลิ วรรณสวสัด์ิ โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49174. นางสุบนิ บตุรโคตร โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49175. นายสมบติั จันทรแพานิช โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49176. นางเพชรสมร ทนัตาหะ โรงเรียนบานดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49177. นายไพรัช บญุเกิดแกว โรงเรียนบานตอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49178. นายทนิกร ศรีสมยา โรงเรียนบานตางแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49179. นางปาริชาติ สุวรรณพงษแ โรงเรียนบานนาไกนาคํานอยวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49180. นางทพิวลัยแ บตุรโคตร โรงเรียนบานนาไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49181. นางรัตนา ยุทธรรม โรงเรียนบานนาไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49182. นางสาวกอบกุล ซ้ิมเจริญ โรงเรียนบานนาสมนึก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49183. นางสาวจริาภรณแ สุทธะ โรงเรียนบานนาสมโฮง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49184. นางสาวนชิานนัทแ จิว โรงเรียนบานนาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49185. นางสาวณภทัรา ดอนมงคล โรงเรียนบานโนนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49186. นางบวัขาว โคตรวงษแ โรงเรียนบานโนนปาุหวานเชียงฮาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49187. นางวริาภรณแ คํามูล โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49188. นางสาวภสัอร เสตถา โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49189. นางนภคัพรรณ ชาสมบติั โรงเรียนบานโนนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49190. นายพทิกัษแ ทลูธรรม โรงเรียนบานโนนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49191. นายไพรวลัยแ รัตนพลที โรงเรียนบานโนนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49192. นางสาวเยาวลักษณแ นามมาตรแ โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49193. นางสาวสินีรัชตแ สุทธแิพทยแ โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒
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49194. นายอุทยั ระวงษแโคตร โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49195. นางสาวดวงจนัทรแ บญุแสน โรงเรียนบานโนนไหมโนนศิลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49196. นางทศัวรินทรแ ศรีพมิพแเมือง โรงเรียนบานโปงุแคศรีถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49197. นางธญัพชิชา ชารัมยแ โรงเรียนบานโปงุแคศรีถาวร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49198. นางสาววลิวรรณ พรมวนันา โรงเรียนบานผาซอนโชคชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49199. วาที่รอยตรีถิรธนา ดวงเศษวงศแ โรงเรียนบานผาวงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49200. นางศศิธร ศรีวงษแรัตนแ โรงเรียนบานวงัหนิซา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49201. นายกิตติภกั สีหาไชย โรงเรียนบานแสงดาวโนนธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49202. นางณัฏฐณิชา หยองเอน โรงเรียนบานหนองคอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49203. นางพมิพแใจ จันทรแชมภู โรงเรียนบานหนองทุมโนนสูงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49204. นายญาณพฒันแ ศรีภธูร โรงเรียนบานหนองทุมโนนสูงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49205. นายเจษฎา เวชกามา โรงเรียนบานหนิต้ังบงัพระจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49206. นายราวี เสนางคะบตุร โรงเรียนบานหนิต้ังบงัพระจันทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49207. นายบญุศรี ทองบตุร โรงเรียนบานหนิฮาวน้ํากงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49208. นายวรีพรรณแ บษุราคํา โรงเรียนบานหนิฮาวน้ํากงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49209. นายอัครเดช จันทยุทธ โรงเรียนบานหนิฮาวน้ํากงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49210. นางสุปาณี ทองนํา โรงเรียนหนองแตศึกษาประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49211. นายรัฐอิสรา กงวงษแ สพป.นภ.๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49212. นางนิรมล บญุเย็น สพป.นภ.๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49213. นางสุภาภร สิมลี สพป.นภ.๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒

49214. นายสมศักด์ิ วงษแเลิศ โรงเรียนกระทุมราย(วบิลูยแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49215. นางกฤษณา เลียบเงิน โรงเรียนชุมชนวดัทาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49216. นางลัดดาวลัยแ บญุสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวดัทาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49217. นางสาวพชัรี กุลสุทธไิชย โรงเรียนชุมชนวดัทาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49218. นายประเสริฐ ทองประสม โรงเรียนชุมชนวดัทาอิฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49219. นายวศิิษฐแ รวยทรัพยแ โรงเรียนชุมชนวดัน้ําพุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49220. นางปยินันทแ พุมขุน โรงเรียนชุมชนวดัน้ําพ(ุน้ําพพุทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49221. นางสาวมณี ชูไว โรงเรียนชุมชนวดัน้ําพ(ุน้ําพพุทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49222. นายเผชิญ เรียนชอบ โรงเรียนชุมชนวดัน้ําพ(ุน้ําพพุทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49223. นางจิรพฒันแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนวดัปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49224. นางแตงออน ทศัมาลี โรงเรียนชุมชนวดัปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49225. นางทเุรียน งอกกําไร โรงเรียนชุมชนวดัปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49226. นางสมใจ นวลสนิท โรงเรียนชุมชนวดัปราสาท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49227. นางทองเปรา จันทวงษแ โรงเรียนชุมชนวดัพายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49228. นางภนิตา อิ่มสอาด โรงเรียนชุมชนวดัพายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49229. นางรัชดา ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวดัพายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49230. นางสาวธนพร นาคอําไพ โรงเรียนชุมชนวดัพายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
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49231. นางอํานวย ฐิตะปรุะ โรงเรียนชุมชนวดัพายทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49232. นางอัชลี ศุขะพนัธุแ โรงเรียนชุมชนวดัร้ิวหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49233. นางอํานวย ชูชาง โรงเรียนชุมชนวดัร้ิวหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49234. นางจรัสศรี สุทนตแ โรงเรียนชุมชนวดัวเิศษชัยชาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49235. นางพชัรินทรแ ทรงความเจริญ โรงเรียนชุมชนวดัวเิศษชัยชาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49236. นางมยุรา สุวรรณภมูิ โรงเรียนชุมชนวดัวเิศษชัยชาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49237. นางสมคิด ล้ิมสุนทร โรงเรียนชุมชนวดัวเิศษชัยชาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49238. นางสุจิตรา ปรากฏผล โรงเรียนชุมชนวดัวเิศษชัยชาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49239. นายสมบรูณแ สุวรรณภมูิ โรงเรียนชุมชนวดัวเิศษชัยชาญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49240. นางพรรณนพพร สินนอย โรงเรียนชุมชนวดัศีลขันธาราม(วทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49241. นางพมิพแนิภา ประยงคแแยม โรงเรียนชุมชนวดัศีลขันธาราม(วทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49242. นางเพญ็นิภา เจียระผกานนทแ โรงเรียนชุมชนวดัศีลขันธาราม(วทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49243. นางศันสนียแ มาลีหอม โรงเรียนชุมชนวดัศีลขันธาราม(วทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49244. นางศุจีภรณแ อยูสุข โรงเรียนชุมชนวดัศีลขันธาราม(วทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49245. นางสุนิดา พรายรักษา โรงเรียนชุมชนวดัศีลขันธาราม(วทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49246. นางพจมาน นําสินวเิชษฐชัย โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49247. นางสุชาดา มะหะหมัด โรงเรียนบานชะไว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49248. นางกาญจนา สุขประเสริฐ โรงเรียนบานดอนกราง(ฉากราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49249. นางวารียแ แจมแจง โรงเรียนบานดอนกราง(ฉากราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49250. นางวเิชียร สุทนิ โรงเรียนบานดอนกราง(ฉากราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49251. นายสมพงศแ สุขประเสริฐ โรงเรียนบานดอนกราง(ฉากราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49252. นางสาวจรรทมิา หลงประไพ โรงเรียนบานดอนตาวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49253. นางจินดา รุกขชาติ โรงเรียนบานน้ําผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49254. นางชนาภา หมื่นวงศแ โรงเรียนบานน้ําผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49255. นางใบชะบา เอมประณีตรแ โรงเรียนบานน้ําผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49256. นางขวญัใจ วรเกียรติตระกูล โรงเรียนบานไผหมูขวดิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49257. นางสาวจุฬามาศ แกวทอง โรงเรียนบานศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49258. นางธนิศา ภูโทสนธิ์ โรงเรียนบานหนองถ้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49259. นางพกิุล แสงวภิาสนภาพร โรงเรียนบานหนองถ้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49260. นางสุนันทแ สระบวัทอง โรงเรียนบานหนองถ้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49261. นางสุนันทา พชัราภา โรงเรียนบานหนองถ้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49262. นายฐิติพงศแ จันทรังษี โรงเรียนบานหนองถ้ํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49263. นางชลลดา วไิลลักษณแ โรงเรียนบานหวยคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49264. นางยุวดี ใจเฉื่อย โรงเรียนบานหวยคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49265. นางวชิระ เครือแกว โรงเรียนบานหวยคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49266. นางสาวจินตนา รุกขชาติ โรงเรียนบานหวยคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49267. นายปราโมทยแ โพธิส์อน โรงเรียนบานหวยคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
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49268. นายวนิัย เนื้อนวล โรงเรียนบานหวยคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49269. นายสมชาย ใจเฉี่อย โรงเรียนบานหวยคลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49270. นางรัชนียแบรูณแ สารประดิษฐแ โรงเรียนประสิทธวิทิยาฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49271. นางนิตยา สุดประเสริฐ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49272. นางละมัย เพยีรการคา โรงเรียนพวงทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49273. นางเสาวณียแ ปลูกงาม โรงเรียนพวงทองอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49274. นางกําไล มงคลสังขแ โรงเรียนราษฎรแนิยมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49275. นางนิภา สุขวารี โรงเรียนวรดิตถแวทิยาประสูทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49276. นางภญิโญ อองทบัน้ํา โรงเรียนวรดิตถแวทิยาประสูทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49277. นางสาวเดือนเพญ็ ลาลาภ โรงเรียนวรดิตถแวทิยาประสูทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49278. นางสาวน้ําทพิยแ คงทอง โรงเรียนวรดิตถแวทิยาประสูทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49279. นายจรัญ ใหญโต โรงเรียนวรดิตถแวทิยาประสูทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49280. นายมนัส อินเอก โรงเรียนวดักําแพง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49281. นางสมลักษณแ มีใจเย็น โรงเรียนวดัแกวกระจาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49282. นางเสาวนียแ บญุเลิศ โรงเรียนวดัแกวกระจาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49283. นายมนตรี เผือกทอง โรงเรียนวดัแกวกระจาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49284. นางพศุิทธี ตรัสรู โรงเรียนวดัขุมทอง(เจริญราษฎรแนุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49285. นายชูชาติ คุมประเสริฐ โรงเรียนวดัคลองสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49286. นายสงัด พึ่งประสิทธิ์ โรงเรียนวดัคลองสําโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49287. นายสุรศักด์ิ เดชคง โรงเรียนวดัคําหยาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49288. นางสาวสมควร ร่ืนสุข โรงเรียนวดัโคศุภราช(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49289. นางบญุเรือน สาทรพาณิชยแ โรงเรียนวดัจันทรแนิรมิตร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49290. นายศิริชัย ฉัตรชัยรัตนแ โรงเรียนวดัจันทรแมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49291. นายธนพล สีสุข โรงเรียนวดัจําปาหลอ"ธรรมะวทิยาทาน" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49292. นางฉววีรรณ ศรีสุวรรณ โรงเรียนวดัเจาบญุเกิด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49293. นางปราณี อุไรรงคแ โรงเรียนวดัไชยภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49294. นางนวลฉวี นวกภมูิ โรงเรียนวดัไชโย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49295. นางรัตนา รัตนราศรี โรงเรียนวดัไชโย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49296. นางวนัทนียแ ผลทรัพยแ โรงเรียนวดัไชโย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49297. นางสมร ทองศักด์ิ โรงเรียนวดัไชโย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49298. นางเกษมศรี จํานงธรรม โรงเรียนวดัเซิงหวาย(ประชารัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49299. นางสระสม คําหอม โรงเรียนวดัเซิงหวาย(ประชารัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49300. นายพชิัย พุมมาลี โรงเรียนวดัเซิงหวาย(ประชารัฐอุทศิ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49301. นางผกามาศ บญุประเสริฐ โรงเรียนวดัตนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49302. นางชําเลือง รอตเสียงลํ้า โรงเรียนวดัตลาดใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49303. นางสุวมิล ศรีนพนิคม โรงเรียนวดัตลาดใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49304. นางอรุชา โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนวดัตลาดใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
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49305. นายพนม สุทธพิงษแ โรงเรียนวดัตลาดใหม (อินทประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49306. นางสุพตัรา ทองคํา โรงเรียนวดัตาลเจ็ดชอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49307. นายสมพงษแ เมืองวฒันะ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ(หมอม-ีเพิ่ม- เกษมสุวรรณ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49308. นางดรุณี โชติกําจรเวช โรงเรียนวดัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49309. นางรัชนี ไทยธานี โรงเรียนวดัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49310. นางวนิจชา แชมชื่น โรงเรียนวดัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49311. นางสาวทองระยา นัยชิต โรงเรียนวดัถนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49312. นางสาวสุรีพร บญุเจริญ โรงเรียนวดัทองกลาง(ประชากรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49313. นายพชร บญุสวาง โรงเรียนวดัทองกลาง(ประชากรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49314. นายสมบติั พลูกสิ โรงเรียนวดัทองเลือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49315. นายเจริญศักด์ิ กระแสรแ โรงเรียนวดัทาโขลง มิตรภาพที่ ๑๓๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49316. นางเกศินี สมบญุ โรงเรียนวดัทางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49317. นางอารี แสงโสภณ โรงเรียนวดัทางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49318. นายวชิา จิตชื่น โรงเรียนวดัทางพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49319. นางมาลี ครรชิตชัย โรงเรียนวดัทาชุมนุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49320. นางสาวกัญญา ศรีวเิชียร โรงเรียนวดัทาชุมนุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49321. นางสาวสุภสัสรา สนธิเ์จริญ โรงเรียนวดัทาชุมนุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49322. นางสุนันทา แดงนาวงษแ โรงเรียนวดัทาชุมนุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49323. นายสิริวฒันแ ยะสุตา โรงเรียนวดัทาตลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49324. นางรุงทพิยแ วงศแสถิตเสถียร โรงเรียนวดัทาสามัคคี(สามัคคีประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49325. นางสาวกัญญา มาลัยศรี โรงเรียนวดัทํานบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49326. นางสาวสมคิด ศรีทอง โรงเรียนวดัทํานบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49327. นางสําเริง ยอดมิ่ง โรงเรียนวดัทํานบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49328. นางบงัอร คลังทรัพยแ โรงเรียนวดัไทรยแนิโครธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49329. นายสุรโชติ ชั่งใจ โรงเรียนวัดไทรยแนิโครธาราม(วินิตประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49330. นางสาวพศิณี เกษสังขแ โรงเรียนวดันางชํา(ประชารัฐรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49331. นางสาวเมตตา ชูเชิด โรงเรียนวดัน้ําอาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49332. นายเติมศักด์ิ วงศแนพหรัิญ โรงเรียนวดัน้ําอาบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49333. นางวฒันา เวลาดี โรงเรียนวดับานแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49334. นางสาวสีนวล ทวทีรัพยแ โรงเรียนวดับานแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49335. นายประสงคแ ขาวผอง โรงเรียนวดับานแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49336. นางน้ําคาง ศุขะพนัธุแ โรงเรียนวดับานปาุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49337. นางสาวหงษแ ศรีวบิลูยแรัตนแ โรงเรียนวดับานปาุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49338. นายวชัระ ศุขะพนัธุแ โรงเรียนวดับานปาุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49339. นางบญุไทย จิตตแชื่น โรงเรียนวดับานเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49340. นางสุกัญญา เข็มกลัดเงิน โรงเรียนวดับานเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49341. นายกรวชิญแ เกล้ียงสอาด โรงเรียนวดับานเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
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49342. นางหทยัรัตนแ ทองอยู โรงเรียนวดับญุศิริวทิยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49343. นางสาวกุหลาบ พรมเมศ โรงเรียนวดับญุศิริวทิยาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49344. นางภริมรัตนแ นริมติรมหาปใญญา โรงเรียนวดัโบสถแ(ประภาสวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49345. นางวาสนา ศรีไพรออน โรงเรียนวดัโบสถแ(ราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49346. นางสาวสมพงษแ อวมกลัด โรงเรียนวดัโบสถแ(ราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49347. นายมานพ สุกใส โรงเรียนวดัโบสถแ(ราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49348. นายอุดมศักด์ิ วงษแพานิชยแ โรงเรียนวดัโบสถแ(ราษฎรแรังสฤษฏแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49349. นางมาลินี โพธิว์จิิตร โรงเรียนวดัปาุมุนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49350. นางวชัราภรณแ พกุล่ิน โรงเรียนวดัปาุมุนี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49351. นางเสนหแ ศรีสุข โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49352. นางลัดดา แยมจํานัน โรงเรียนวดัไผวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49353. นางสุรียา ภูประดิษฐแ โรงเรียนวดัพจิารณแโสภณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49354. นายชัยยุทธ สุขวารี โรงเรียนวดัพจิารณแโสภณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49355. นางสาวกัลยา วงษแเลิศ โรงเรียนวดัโพทลู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49356. นางสมเจตนแ พมิพแสงวน โรงเรียนวดัโพธิเ์กรียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49357. นางภริูกา คุมเกรง โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49358. นางสรามล คําเขื่อน โรงเรียนวดัโพธิท์อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49359. นางเทยีมจันทรแ ทดเพชร โรงเรียนวดัโพธิร์าษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49360. นายเทดิศักด์ิ ตนพงษแ โรงเรียนวดัโพธิร์าษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49361. นางรฐา เสือคง โรงเรียนวดัโพธิร์าษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49362. นางบบุผา อินทรปใญญา โรงเรียนวดัโพธวิงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49363. นางประนอม ยอดมั่น โรงเรียนวดัโพธวิงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49364. นายวชัรินทรแ นักดนตรี โรงเรียนวดัโพธวิงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49365. นางนฤมล สักขแวเิศษ โรงเรียนวดัมงคลธรรมนิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49366. นางสาวปใญจา บรรณา โรงเรียนวดัมงคลธรรมนิมิต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49367. นางกฤษฏิ์ณิชชา ประสมสินรัตนแ โรงเรียนวดัมวงคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49368. นางลาวณัยแ ทองขาว โรงเรียนวดัมวงคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49369. นางศิวาพร ประสาทศิลป โรงเรียนวดัมวงคัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49370. นางสุกัลยา ชั่งใจ โรงเรียนวดัมหานาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49371. นางปราณี นรดี โรงเรียนวดัมะขาม(วบิลูยแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49372. นายธานี อยูสมบรูณแ โรงเรียนวดัมะขาม(วบิลูยแอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49373. นางมะลิวลัยแ โพธิศ์รีนาค โรงเรียนวดัมะนาวหวาน(ราษฎรแวริิยะบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49374. นางกาญจนา เหมือนนรุธ โรงเรียนวดัยางชาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49375. นางกิตติวรรณ โตวจิิตรแ โรงเรียนวดัยางชาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49376. นางสัมฤทธิ์ ยิ่งยอม โรงเรียนวดัยางชาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49377. นายยงยุทธ ทองแดง โรงเรียนวดัยางชาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49378. นางสุวมิล นันทพฤกษา โรงเรียนวดัยางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
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49379. นายสมบติั ดอกเทยีน โรงเรียนวดัยางมณี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49380. นางสําเนา เปีๆยมทรัพยแ โรงเรียนวดัยางมณี (ชวนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49381. นางสมหมาย ศรีกระจาง โรงเรียนวดัยางมณี(ชวนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49382. นางสาววลัลภา วงษแสนอง โรงเรียนวดัยางมณี(ชวนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49383. นางสาววารี ตอตระกูล โรงเรียนวดัยางมณี(ชวนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49384. นางสุกาญจนา เกษสังขแ โรงเรียนวดัยางมณี(ชวนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49385. นายรังสรรคแ ทนัใจ โรงเรียนวดัยางมณี(ชวนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49386. นายสิงหแหล สุขสวย โรงเรียนวดัยางมณี(ชวนประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49387. นางรัชนียแ อิงตระกูล โรงเรียนวดัเยื้องคงคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49388. นายดิเรก บําเพญ็ โรงเรียนวดัเยื้องคงคาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49389. นางกาญจนา กระจางพนัธุแ โรงเรียนวดัรางฉนวนมิตรภาพที่๒๐๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49390. นางสาวทองเจือ วฒิุ โรงเรียนวดัรางฉนวนมิตรภาพที่๒๐๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49391. นางสาวอัญชลี ขําประภา โรงเรียนวดัรางฉนวนมิตรภาพที่๒๐๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49392. นางสาวจิรนุช ศาสนะสนธิ โรงเรียนวดัราชปใกษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49393. นางสาวทิพอาภา ฉิมสุวรรณแ โรงเรียนวดัรุง(วบิลูยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49394. นายประกิต ประไพศิลป โรงเรียนวดัรุง(วบิลูยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49395. นายจรูญ เจียมจับเลหแ โรงเรียนวดัละมุด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49396. นายชัชพงศแ ปิๆนเกตุ โรงเรียนวดัล่ันทม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49397. นางสุภาพ แตงออน โรงเรียนวดัลาดเปๅด(ราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49398. นายอลงกต แกนคิรี โรงเรียนวดัลาดเปๅด(ราษํารแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49399. นายบรรเทงิ นันตรี โรงเรียนวดัลานชาง(รัตนราษฎรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49400. นางปราณียแ ลีลาขจรจิต โรงเรียนวดัล้ินทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49401. นางระยับเดือน ไปเจอะ โรงเรียนวดัล้ินทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49402. นางประไพ สาติยะ โรงเรียนวดัวงษแภาศนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49403. นางประทมุ ประชุมชื่น โรงเรียนวดัวนัอุทศิ(สิริกมลฉ่ําราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49404. นางสมหวงั ดวงชะเอม โรงเรียนวดัวนัอุทศิ(สิริกมลฉ่ําราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49405. นางโสภี ฉิมฉวี โรงเรียนวดัวนัอุทศิ(สิริกมลฉ่ําราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49406. นางสาวศรีสุดารัตนแ นาคประดิษฐแ โรงเรียนวดัศรีกุญชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49407. นางนันทา ชมวะนา โรงเรียนวดัสระแกว(รุงโรจนแธนกุลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49408. นางบญุเรือน ภูพนัธแ โรงเรียนวดัสระแกว(รุงโรจนแธนกุลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49409. นางประทปี อินดํา โรงเรียนวดัสระแกว(รุงโรจนแธนกุลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49410. นางพรทพิา ปใ็นดี โรงเรียนวดัสระแกว(รุงโรจนแธนกุลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49411. นางสาววไิลลักษณแ อรรถสถาน โรงเรียนวดัสระแกว(รุงโรจนแธนกุลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49412. นางอุบลวรรณ กรุธไทย โรงเรียนวดัสระแกว(รุงโรจนแธนกุลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49413. นายปรีชา นิ่มมี โรงเรียนวดัสระแกว(รุงโรจนแธนกุลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49414. นายไพโรจนแ โลหะเวช โรงเรียนวดัสระแกว(รุงโรจนแธนกุลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49415. นายนิพนธแ โหงาม โรงเรียนวดัสระแกว(รุงโรจนแธนกุลอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
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49416. นายสะอาด นาคประดิษฐแ โรงเรียนวดัสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49417. นายธนิต หวานลํ้า โรงเรียนวดัสามโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49418. นายยุทธภมูิ ปานจันดี โรงเรียนวดัสามโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49419. นางบษุบา กระแสรแ โรงเรียนวดัสามประชุม(วนัครู๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49420. นางอมรา กิ๊มประพนัธแ โรงเรียนวดัสามประชุม(วนัครู๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49421. นางอุไร ไทยเจริญ โรงเรียนวดัสามประชุม(วนัครู๒๕๐๔) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49422. นายชัยณรงคแ วรเกียรติตระกูล โรงเรียนวดัสิทธาราม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49423. นางวลิาวลัยแ มานะดี โรงเรียนวดัส่ีรอย(ราษฎรแสามัคคีบํารุง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49424. นางนงลักษณแ ปาลภบิาล โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49425. นางบญุเรียม ชิงดวง โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49426. นางปราณีต ญาณโกมุท โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49427. นางปวณีา คุมคง โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49428. นางอนงคแ เทยีมทนั โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49429. นายประเสริฐ บญุวฒันแ โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49430. นายมนู สุโธ โรงเรียนวดัสุวรรณราชหงษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49431. นายมาโนช หลอเหล่ียม โรงเรียนวดัหนองกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49432. นายเสนาะ หรัิญออน โรงเรียนวดัหนองกราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49433. นางทพิยแ ชอบทําดี โรงเรียนวดัหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49434. นางสาวสมพร จันทรแโพธิ์ โรงเรียนวดัหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49435. นายณุภาพล ตรีธนะ โรงเรียนวดัหนองยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49436. นางสงวน มีสกุล โรงเรียนวดัหลวง(วทิยาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49437. นายสุเทพ เอี่ยมวจิารณแ โรงเรียนวดัหลวง(วทิยาประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49438. นางชะเอม ปรากฎผล โรงเรียนวดัหลักแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49439. นางสาวสีนวล ทองโอภาส โรงเรียนวดัหลักแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49440. นางสาวสุริยา รักเชื้อสาย โรงเรียนวดัหลักแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49441. นางดาวรอง ทองนาค โรงเรียนวดัหวยคันแหลน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49442. นางสาววนัเพญ็ ชูเอี่ยม โรงเรียนวดัหวยคันแหลน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49443. นางวมิล นวลละออง โรงเรียนวดัหวยโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49444. นางสาวโสภี ชูเอี่ยม โรงเรียนวดัหวยโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49445. นายวชัรา พนัธุแอน โรงเรียนวดัหวยโรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49446. นางอรทยั พศิวง โรงเรียนวดัหวัตะพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49447. นายสําราญ คงมิยา โรงเรียนวดัหวัตะพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49448. นายบญุมา เปรมปรี โรงเรียนวดัหวัตะพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49449. นางขวญัยืน กําจร โรงเรียนวดัหวัสะแกตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49450. นายอิศรา โรจนบวร โรงเรียนวดัหวัสะแกตก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49451. นางสมพศิ คลายเจริญสุข โรงเรียนวดัใหมทางขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49452. นายวทิยา มีสกุล โรงเรียนวดัใหมทางขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
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49453. นางจงกล สุทธพิงษแ โรงเรียนวดัอบทม(อบทมวทิยาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49454. นางนพวรรณแ พงษแเผือก โรงเรียนวดัอบทม(อบทมวทิยาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49455. นางราตรี ทองเพช็ร โรงเรียนวดัอบทม(อบทมวทิยาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49456. นางศศิธร สิทธกิุล โรงเรียนวดัอบทม(อบทมวทิยาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49457. นางสาวเมทนิี ตาตะสมิต โรงเรียนวดัอบทม(อบทมวทิยาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49458. นางสําริต แววแกว โรงเรียนวดัอบทม(อบทมวทิยาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49459. นางสุรีพร เรืองสม โรงเรียนวดัอบทม(อบทมวทิยาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49460. นายไพบลูยแ กลัดแกว โรงเรียนวดัอบทม(อบทมวทิยาประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49461. นายนฤต จันทรแเปลง โรงเรียนวดัเอกราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49462. นายวนัชัย สอนพร โรงเรียนวดัเอกราช คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49463. นางสาวสิริวรรณ ฤทธสิาร โรงเรียนสนามชัยสิทธิน์ุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49464. นางสุนทณี ชางสุวรรณ โรงเรียนสนามชัยสิทธิน์ุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49465. นางกนิษฐา ปใ็นงาม โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49466. นางธนัยพร สัญญะเขตตแ โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49467. นางเบญ็จางคแ เฉลียวฉลาด โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49468. นางประนอม เจริญทรัพยแ โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49469. นางรัชนี คุมทกุขแ โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49470. นางสวสัด์ิ เกิดแกว โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49471. นางสายหยุด ฉายสุวรรณแ โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49472. นางสาวกิตติมา กวยาวงศแ โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49473. นางสาวเดือนฉาย ศาสตรแประสิทธิ์ โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49474. นางสาวสมหมาย พลูสมบติั โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49475. นางสาวสุมาลี โมหอชัย โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49476. นายกิตติวฒิุ กวยาวงศแ โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49477. นายไพทรูยแ ศรีกระจาง โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49478. นายวเิศษ ศรีกระจาง โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49479. นางนวลเนตร กวยาวงศแ โรงเรียนสนิทวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49480. นางณัฐวรรณ เกื้อหนุน โรงเรียนอนุบาลปาุโมก(วดัโบสถแสายทอง) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49481. นางเพญ็ศรี มีแสงเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง(วัดทองคุงต้ังตรงจิตร๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49482. นางสาววชิราภรณแ ทองสรอย โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง(วัดทองคุงต้ังตรงจิตร๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49483. นางสาวอรอุมา รอดแยม โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง(วัดทองคุงต้ังตรงจิตร๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49484. นางคนึงนิจ แสงศรี โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49485. นางณภทัร จารุสังขแ โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49486. นางนงลักษณแ ดิษพงศแ โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49487. นางปรานี แจมฟาู โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49488. นางศรีนวล ศรีอ่ํา โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49489. นางศิริรัชตแ ทนงศักด์ิวเิศษ โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
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49490. นายนิคม มานะดี โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49491. นายภราดร นันทารัมภแ โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49492. นายศุภนิตยแ ศรีสวาง โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49493. นางภทรพร สุธาพจนแ โรงเรียนอนุบาลวดันางใน(ละเอียดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49494. นางกฤษณา ปิๆนงาม โรงเรียนอนุบาลวดัสระเกษ(หลวงพอโต฿ะอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49495. นางมาลินี บญุมีโชติ โรงเรียนอนุบาลวดัสระเกษ(หลวงพอโต฿ะอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49496. นางมณฑา ธาราพงษแ โรงเรียนอนุบาลวดัสระเกษ(หลวงพอโต฿ะอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49497. นางกมลา สิงหโชติสุขแพทยแ โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49498. นางกุญชรี ผลประทปีสุริยา โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49499. นางชูศรี คลองขยัน โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49500. นางบงกช คนรู โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49501. นางพรชนก ภูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49502. นางรัชนี แสงโพธิท์อง โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49503. นางสาวจิตรา กันพนัธแ โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49504. นางสาววารุณี พฒิุโชติ โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49505. นางสาวสุพัฒตรา สิงหแงาม โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49506. นางสุจิตรา วงศแวเิศษ โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49507. นางสุทนิ จังจริง โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49508. นางสุนัฏฐา ภูภกัดี โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49509. นางสุริยา เกิดคง โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49510. นางอัจฉรา สุตเสวต โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49511. นางอุษา เหน็ชื่อ โรงเรียนอนุบาลวดัอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49512. นายประเสริฐ ลูกฟใก โรงเรียนอนุบาลสามโก(บานลําสนุน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49513. นางนิภา เพยีรทํา โรงเรียนอนุบาลแสวงหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49514. นางประดับ จรตระการ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49515. นางพเยาวแ ศรีแจม โรงเรียนอนุบาลแสวงหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49516. นางรัชนี ปฐมทอง โรงเรียนอนุบาลแสวงหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49517. นางเรณู แกวเกตุ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49518. นางสุมาลี สุทธพินัธุแ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49519. จรัสศรี นาคะเสนียแ โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49520. นางดวงตา เอี่ยมสุดแสง โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49521. นางวชัราพร ธรรมดา โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49522. นางศรัญญา สวางโรจนแ โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49523. นางสาวชําเรือง เกษรบญุนาค โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49524. นางสาววรรณา พตุสินธุ โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49525. นางสาวสมทรง จันทรัศมี โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49526. นางสุมาลี ขํารัตนแ โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
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49527. นางสุรียแพร เกตุปาน โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49528. นายทรงพล จันทรแไทย โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49529. นายสมศักด์ิ สาระนิตยแ โรงเรียนอมราวทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49530. นายนันทภพ เคหา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49531. นายสมเกียรติ แกวมณี สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49532. นางจารุณี ปานแดง สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49533. นางศิวพร สวางโชติ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49534. นายไฉน กระจางคุณ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49535. นายเชต บญุมี สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
49536. นางสุรีพร ศรีบู โรงเรียนแกงกฐินภจูําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49537. นายอภชิาติ จันทนะชาติ โรงเรียนคําปอแกวคําไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49538. นายสําราญ แสงออน โรงเรียนคํามะเบื่อแสงเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49539. นางจิรภานันทแ สายสุด โรงเรียนคุรุประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49540. นางสมสวรรคแ บาระมี โรงเรียนเค็งใหญหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49541. นางสาวสุภาพร ปใตตา โรงเรียนเค็งใหญหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49542. นายจํานงคแ สุตะภกัด์ิ โรงเรียนเค็งใหญหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49543. นายสุชาติ บาระมี โรงเรียนเค็งใหญหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49544. นางสาวพรกานตแ กลมเกลียว โรงเรียนเค็งใหญหนองงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49545. นางจุฑารัตนแ สาคร โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49546. นางพสิมัย พระสุนิน โรงเรียนชุมชนบานคําพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49547. นางสาวเฟืๆองฟาู พึ่งโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบานคําพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49548. นางหวานใจ วามะลุน โรงเรียนชุมชนบานคําพระ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49549. นางสายสนิท ขันธะรี โรงเรียนชุมชนบานจิกดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49550. นายวจิารณแ สุดใจ โรงเรียนชุมชนบานจิกดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49551. นางณัฐวกิา เข็มพนัธแ โรงเรียนชุมชนบานนาไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49552. นางสมพร สารธมิา โรงเรียนชุมชนบานนาไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49553. นายกฤตมนูญ ศรีโคตร โรงเรียนชุมชนบานนาไรใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49554. นางกองมี จันทบาล โรงเรียนชุมชนบานไรสีสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49555. นางพรหมภรณแ เผาพนัธุแ โรงเรียนชุมชนบานไรสีสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49556. นางยุวณา ภมูีศรี โรงเรียนชุมชนบานไรสีสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49557. นางสาวนภาพร ลุสมบติั โรงเรียนชุมชนบานไรสีสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49558. นางถนอมสิน อินโสม โรงเรียนชุมชนบานเสารีก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49559. นางนวลมณี นางาม โรงเรียนชุมชนบานเสารีก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49560. นางบษุบา มาสู โรงเรียนชุมชนบานเสารีก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49561. นางบงัอร แกวแสน โรงเรียนชุมชนเปอืยหวัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49562. นางพมิพรรณ บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนเปอืยหวัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49563. นางสันทยา ประทมุชาติ โรงเรียนชุมชนเปอืยหวัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
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49564. นางสาวราตรี กิ่งแกว โรงเรียนชุมชนเปอืยหวัดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49565. นายอุฤทธิ์ บญุโสม โรงเรียนชุมชนไรสีสุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49566. นางนันทนางคแ นาคพนัธแ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49567. นางนงเยาวแ ปทมุราษฏรแ โรงเรียนดอนหวายตาใกลเหลาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49568. นางนวนันทนแ พศิชวนชม โรงเรียนดอนหวายตาใกลเหลาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49569. นายชาญวทิยแ โหมดมวง โรงเรียนดอนหวายตาใกลเหลาเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49570. นางชณิตา สุชิลา โรงเรียนตํารวจตระเวนบานปาุกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49571. นางลัดดา โสดาภกัด์ิ โรงเรียนตํารวจตระเวนบานปาุกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49572. นายชนพล สุดตา โรงเรียนตํารวจตระเวนบานหนองมะแซว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49573. นางจุรีรัตนแ ดาวลัยแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา  ๙๑ (บานโคกจักจั่น) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49574. นางสาวธิดาวรรณ จิตจักร โรงเรียนนาแตโคกสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49575. นางอุษณียแ พมิพแทอง โรงเรียนนาแตโคกสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49576. นายประยูร ไชยวรรณ โรงเรียนนาแตโคกสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49577. นางกรกฎ กาญจนสิงหแ โรงเรียนนาผือโคกกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49578. นายอุทาน เวรวร โรงเรียนนาผือโคกกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49579. นางสุบรรณแ ศรีบรูณแ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49580. นางมัลฑลิกา นีระพนัธแ โรงเรียนบอบโุปโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49581. นายบญุเลิศ รักจิตร โรงเรียนบอบโุปโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49582. นายบญุวฒันา ต้ังตระกูล โรงเรียนบอบโุปโล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49583. นายสุทนิ ปาณะวงศแ โรงเรียนบานกอ(รามคําแหงอรุณแ ๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49584. นางเสาวนียแ จันทรวงศแ โรงเรียนบานกอนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49585. นายเกรียงไกร กะมณี โรงเรียนบานกอนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49586. นางสาคร ไชยชนะ โรงเรียนบานกุงชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49587. นายจิรัฏฐแ ประธาน โรงเรียนบานกุงชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49588. นายอํานาจ ตนโพธิ์ โรงเรียนบานกุงชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49589. นางดวงใจ แสนโท โรงเรียนบานกุดน้ํากิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49590. นางวรวรรณ อํานาจเจริญพร โรงเรียนบานกุดน้ํากิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49591. นางชรัญญา ศรีวะกุล โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49592. นางปรีวรรณแ ต้ังตระกูล โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49593. นายอุดม ทองปาน โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49594. นายนิพนธแ หลักทรัพยแ โรงเรียนบานกุดปลาดุก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49595. นายประหยัด ทองอน โรงเรียนบานกุดสิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49596. นางยุพนิ ใสบาล โรงเรียนบานไกคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49597. นางสาวสมปอง คุณธรรม โรงเรียนบานไกคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49598. นายสมหวงั สินชู โรงเรียนบานไกคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49599. นางศิริกาญจนา ศรีไผใหญ โรงเรียนบานขุมเหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49600. นางพจนียแ ชื่นชม โรงเรียนบานคันสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
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49601. นายสมคิด จัยวฒันแ โรงเรียนบานคันสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49602. นายสมพรพนม ลาภรัตนแ โรงเรียนบานคํากลางคําสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49603. นางวนัชพร คันธะมาลา โรงเรียนบานคําแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49604. นางอรทยั เหลากสิการ โรงเรียนบานคําแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49605. นางยุพเรศ บวันาค โรงเรียนบานคําขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49606. นายปยิะศักด์ิ แกวขวญั โรงเรียนบานคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49607. นางไพรศรี วนัทาพงษแ โรงเรียนบานคํามะโคงหนองแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49608. นายญาณเศรษฐแ รัญนแชการรทแ โรงเรียนบานคํามะโคงหนองแฝก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49609. นายสงวน เถาวแโท โรงเรียนบานคํายานาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49610. นางนราวดี เศรษฐาวงศแ โรงเรียนบานคึมใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49611. นางผลารัตนแ วชิิตพนัธแ โรงเรียนบานคึมใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49612. นางประครอง ผสมศรี โรงเรียนบานโคกกองนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49613. นางสุธาสินี ภตูะเวช โรงเรียนบานโคกกองนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49614. นางสาวราตรี อินบตุร โรงเรียนบานโคกพระวนิัยดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49615. นางสาวสุดารัตนแ บญุประสาร โรงเรียนบานโคกพระวนิัยดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49616. นางแสงเดือน กงทอง โรงเรียนบานโคกพระวนิัยดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49617. นางสมพานรัศมี พรมโสภา โรงเรียนบานจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49618. นางยุพา ดอนสิงหแ โรงเรียนบานจานลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49619. นางวารุณี บวัผัน โรงเรียนบานจานลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49620. นางสุพตัรา ดํารงกิจ โรงเรียนบานจานลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49621. นางนภาพร เกื้อกูล โรงเรียนบานจานลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49622. นายณัฐชัย เกื้อทาน โรงเรียนบานชะแงะ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49623. นางภาวณี สลางสิงหแ โรงเรียนบานชูชาติ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49624. นางนงเยาวแ เวฬุวรรณ โรงเรียนบานดงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49625. นายประสาศนแ ทองเพญ็ โรงเรียนบานดงสีโท คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49626. นายนิพนธแ ทองตาม โรงเรียนบานดอนชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49627. นางนาถยา อุทธา โรงเรียนบานดอนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49628. นางอริสรา นามนนทแ โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49629. นายสุเมธา สมนอย โรงเรียนบานดอนแดงนาโนน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49630. นางสุประภา กิ่งแกว โรงเรียนบานดอนไร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49631. นายนิพนธแ อุทรักษแ โรงเรียนบานดอนหมู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49632. นายทรงศักด์ิ วณัฏแสุรกานตแ โรงเรียนบานตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49633. นางดอกไม พรส่ี โรงเรียนบานตําแย(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49634. นางศิริวรรณ ชวงชิง โรงเรียนบานตําแย(ประชาสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49635. นายประสงคแ อุทธา โรงเรียนบานถอนดอนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49636. นายมะโนต อินรียแ โรงเรียนบานถอนใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49637. นายพทิลู พลูเพิ่ม โรงเรียนบานทวผีล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
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49638. นายชัชวาลยแ จันทรแมาลา โรงเรียนบานทวผีล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49639. นางทองศรี ลาภรัตนแ โรงเรียนบานทบัเมย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49640. นางเพญ็ประภา รักษาพล โรงเรียนบานทุงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49641. นางไพวรรณ ลิวงคแศา โรงเรียนบานนาคําสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49642. นางนวพรรณ ออทอง โรงเรียนบานนาคําสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49643. นางวลิาวณัยแ สารธมิา โรงเรียนบานนาจิกหนองทุงมนตแหนองชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49644. นางนวลจันทรแ เรืองสมบติั โรงเรียนบานนาผาง(วบิลูยแราษฎณแสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49645. นางปยิภรณแ มารุตะพนัธแ โรงเรียนบานนาผาง(วบิลูยแราษฎณแสามัคคี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49646. นางสมโภชนแ นามแสง โรงเรียนบานนาเยีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49647. นางสมรัก คําผาลา โรงเรียนบานนาเยีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49648. นายศรศักด์ิ ไชยมงคล โรงเรียนบานนาเวยีง(วรพจนานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49649. นายธรีะพร พลิากุล โรงเรียนบานนาแวงหนองหวัลิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49650. นางเพชรรินทรแ บชูาพนัธแ โรงเรียนบานนาสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49651. นางจุรัตนแ ลัทธวิรรณ โรงเรียนบานนาสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49652. นายสมพร นวลผิว โรงเรียนบานนาสีดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49653. นายสมคิด คณะบตุร โรงเรียนบานนาสีนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49654. นางสาวจารุวรรณ วฒิุพรหม โรงเรียนบานนาหนองใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49655. นางวนิดา เบาตุม โรงเรียนบานนาหมอมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49656. นายสุวทิยแ ศรีบู โรงเรียนบานนาหมอมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49657. นางสมถวลิ ศรีสมบติั โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49658. นายนิวฒันแ กลางประพนัธแ โรงเรียนบานน้ําซับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49659. นางนงสุรางคแ บญุรอด โรงเรียนบานน้ําซับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49660. นางลําพนู โพธิง์าม โรงเรียนบานน้ําทวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49661. นางสาวพรสรวง เถาวแทวี โรงเรียนบานน้ําทวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49662. นายพสูิจนแ ขันโท โรงเรียนบานน้ําทวม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49663. นางสาวธริาพร กองแกว โรงเรียนบานนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49664. นางดวงใจ อินทรแหา โรงเรียนบานโนนแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49665. นางชนิดา นนทแนภา โรงเรียนบานโนนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49666. นางกีรติญา พนัธยุา โรงเรียนบานโนนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49667. นางจงใจ จันทบาล โรงเรียนบานโนนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49668. นางสาวพิชญาภรณแ ถาพร โรงเรียนบานโนนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49669. นายจักรกริช พรมเสน โรงเรียนบานโนนดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49670. นายปรีชา สิงหแโท โรงเรียนบานโนนทุงดอนชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49671. นางอัมพร สุวรรณพนัธแ โรงเรียนบานโนนเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49672. วาที่รอยตรีอมัพร ธมุาสิงหแ โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49673. นายสุภาพ จําปาหอม โรงเรียนบานโนนหนามแทง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49674. นางทองเหลือง คําผาลา โรงเรียนบานบาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
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49675. นายประสิทธิ์ คําผาลา โรงเรียนบานบาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49676. นางสาวรัชนี ลุสมบติั โรงเรียนบานเปาู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49677. นางสาวสงศรี สาริบตุร โรงเรียนบานภกัดีเจริญหวันาโคกชางมะนาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49678. นางสิริลักษณแ โมฬา โรงเรียนบานภกัดีเจริญหวันาโคกชางมะนาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49679. นายมานิท จันทรแโสภา โรงเรียนบานภกัดีเจริญหวันาโคกชางมะนาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49680. นางนิ่มนวล สดีวงษแ โรงเรียนบานภเูขาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49681. นางวไิลวรรณ สมเจตนา โรงเรียนบานภเูขาขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49682. นางอุษณียแ งามศัพทแ โรงเรียนบานมวงสวาสด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49683. นายยิ่งภพ ทองศรีนอย โรงเรียนบานมวงสวาสด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49684. นางบดุชาดี เผาผม โรงเรียนบานไมกลอนดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49685. นางสาวชูติเมต อุทธา โรงเรียนบานไมกลอนดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49686. นางวราภรณแ ชุมรัตนแ โรงเรียนบานไรสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49687. นายสุภวตั ลาภสาร โรงเรียนบานฤกษแอุดมอูสะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49688. นางวไิล บญุพพิฒันแ โรงเรียนบานลือนาคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49689. นางพรทพิยแ จันทรเสนา โรงเรียนบานศรีราชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49690. นายธาดา ศรีประเสริฐ โรงเรียนบานสงยางนาตากลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49691. นายชาญศิลป สุขคณา โรงเรียนบานสมสะอาดเนินกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49692. นายวทิยา ชาววงั โรงเรียนบานสมสะอาดเนินกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49693. นายจํารัส วนัดี โรงเรียนบานสรอย(ประชารัฐรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49694. นายดําเนิน บรรลือ โรงเรียนบานสรอย(ประชารัฐรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49695. นางจํานงคแ รับรองฤทธิอ์นันตแ โรงเรียนบานสรางถอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49696. นางทองฤทธิ์ หมายมี โรงเรียนบานสรางถอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49697. นางศุภนิดา หนอแกว โรงเรียนบานสรางถอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49698. นายผุสดี เพยีรภายลุน โรงเรียนบานสรางถอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49699. นายสําราญ ผุพนัธแ โรงเรียนบานสายนาดงอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49700. นางสาวจันทรแเพ็ญ อรพล โรงเรียนบานสายนาดงอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49701. นายภใูบ นิสวนั โรงเรียนบานโสกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49702. นายอธชิัย เรืองวณัณภา โรงเรียนบานโสกใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49703. นายเรืองเดช คาแพง โรงเรียนบานหนองโนสวนโคก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49704. นางเกษแกว เสารแแกว โรงเรียนบานหนองบวัสงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49705. นางจงใจ วฒุวณัณ โรงเรียนบานหนองบวัสงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49706. นางศัลยา โทนุการ โรงเรียนบานหนองมะเส่ียงโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49707. นายจักรภทัร ธงไชย โรงเรียนบานหนองมะเส่ียงโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49708. นายธนรรณพ ไดพึ่ง โรงเรียนบานหนองมะเส่ียงโนนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49709. นางจินตนา อุนาภาค โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49710. นายสฤษด์ิ สุชิลา โรงเรียนบานหนองแมงดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49711. นางเกษร พนัคู โรงเรียนบานหนองสามสีหนองดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
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49712. นางสาวบวัเครือ พนัคู โรงเรียนบานหนองสามสีหนองดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49713. นายชวลิต ปาวะรียแ โรงเรียนบานหนองสามสีหนองดินดํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49714. นางกฤษณา เจริญวงคแ โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49715. นางรัตนา กลางประพนัธแ โรงเรียนบานหนองหิ้งโคกเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49716. นางณัฐกานตแ ธนาคุณ โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49717. นางดวงตา อุนาภาค โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49718. นางไทยศรี โสเสมอ โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49719. นางวฒันา เกษโมฬี โรงเรียนบานหนองไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49720. นางกัญญภา เนืองเฉลิม โรงเรียนบานหนองไฮ(ปทมุราชวงศา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49721. นางขวญันภฏั บญุมูล โรงเรียนบานหนองไฮ(ปทมุราชวงศา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49722. นางภานุษร บรรเทา โรงเรียนบานหนองไฮ(ปทมุราชวงศา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49723. นางอิงกมล บญุลือ โรงเรียนบานหนองไฮ(ปทมุราชวงศา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49724. นายธานี เพง็พา โรงเรียนบานหวย(คุรุประชาคาร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49725. นายสิทธชิัย อุทธา โรงเรียนบานหวยงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49726. วาที่รอยตรีโกวิทยแ กันภมูิ โรงเรียนบานหวยงูเหลือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49727. นางสาวโกศล พทุธขันธแ โรงเรียนบานหองเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49728. นางภริมยแพร สินเติม โรงเรียนบานหวัตะพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49729. นางหนูทพิยแ กาญจนสิงหแ โรงเรียนบานหวัตะพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49730. นางปราณี โพธหิอม โรงเรียนบานหนิกอง(นามน) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49731. นายประสิทธิ์ พทุธรักษา โรงเรียนบานหนิกองสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49732. นายสมมิตร มุงงาม โรงเรียนบานหนิกองสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49733. นายวชิิต กองเพชร โรงเรียนบานเหลาขวาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49734. นายสุพนิทรแ ศรีจันทรแ โรงเรียนบานเหลาขวาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49735. นางหนูเตรียม เพชรดานเหนือ โรงเรียนบานเหลาฝูายศาลาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49736. นางศศิธร พนัธุแอยู โรงเรียนบานอีเกง(รัฐประชานุกูล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49737. นางสาวสลินญา สุวะไชย โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49738. นางสุนทรียแ ไชยเสนา โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49739. นางชอผกา ทองสัน โรงเรียนปลาคาวหนองน้ําเที่ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49740. นายเหรียญชัย โพธารินทรแ โรงเรียนปลาคาวหนองน้ําเที่ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49741. นางกรรณิการแ ทองแจม โรงเรียนปาุต้ิวปาุเตยวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49742. นางละอองดาว หยุดรัตนแ โรงเรียนปาุต้ิวปาุเตยวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49743. นายโกมล กองไชย โรงเรียนปาุต้ิวปาุเตยวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49744. นางจุรีรัตนแ พรหมจรรยแ โรงเรียนพฒันาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49745. นางวฒันา เหมือนจันทรแ โรงเรียนพฒันาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49746. นางสําเนียง ถามะพนัธแ โรงเรียนพฒันาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49747. นางวไิลวรรณ ทานาฤทยั โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิรวัฒนาพรรณวดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49748. นางสาวสมประดี แสงโพธิโ์ค โรงเรียนโพธิศิ์ลานาหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
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49749. นางวรรณภา เลิศลํ้า โรงเรียนมวงโปหูนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49750. นายคมเพชร โพธารินทรแ โรงเรียนมวงโปหูนองน้ําขุน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49751. นางสุภาลักษณแ ธมุาลา โรงเรียนมิ่งมงคล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49752. นางชัญญา ศิริศตายุ โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49753. นางณภาภชั รัตนบญุยกร โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49754. นางพรรณี สายโท โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49755. นางพรรณี ตังคณิตานนทแ โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49756. นางมนัชญา คําบญุ โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49757. นางวนัเพญ็ กินาวงศแ โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49758. นายปรีชา ธปิใตดี โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49759. นายวโิรจนแ สุวรรณไตร โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49760. นายสฤษด์ิ สมุทรศรี โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49761. นายสานิตยแ กาตีวงศแ โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49762. นายธรีะศานตแ พนัทา โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49763. นายวรีะชัย มณีเขียว โรงเรียนฤกษแอุดมอูสะเภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49764. นางวนันา คําผา โรงเรียนวสุิทธวิงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49765. นางศุภสิรา บญุทา โรงเรียนวสุิทธวิงคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49766. นางศิริกานดา แสนโท โรงเรียนสรางนกทาดอนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49767. นางยมลภทัร สาระคํา โรงเรียนสามแยกผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49768. นายพรีเดช บาระมี โรงเรียนสามแยกผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49769. นายสุเมธ ธมุาลา โรงเรียนโสกโดนคําไหลคําเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49770. นายชัยชาญ พมิพแตรา โรงเรียนหนองขาปาุหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49771. นางนันทนา ฤกษแใหญ โรงเรียนหนองยอดูในวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49772. นางภารวี ศิริวาลยแ โรงเรียนหนองยอดูในวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49773. นางสาวทวิากร พทุธาสมศรี โรงเรียนหนองลุมพกุหนองยางสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49774. นางลดาวลัยแ บษุยแจันทรแ โรงเรียนหนองไหลคึมนอยวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49775. นายกิตติพงษแ หมายมี โรงเรียนหนองไหลคึมนอยวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49776. นางสมหมาย ถูระวนั โรงเรียนหวยไรหาดทรายมูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49777. นางวาสนา ธษิาไชย โรงเรียนหวัดงหนองคลอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49778. นางทศันียแ แสวงนาม โรงเรียนเหลาพรวนปาุกุงโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49779. นายณรงคแ ศิริอํานาจ โรงเรียนเหลาพรวนปาุกุงโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49780. นายสมิทธิ์ โสมรักษแ โรงเรียนเหลาพรวนปาุกุงโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49781. นางกานดา หรัิญนุเคราะหแ โรงเรียนอนุบาลปทมุราชวงศา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49782. นางเยาวลักษณแ ชูรัตนแ โรงเรียนอนุบาลปทมุราชวงศา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49783. นางอรภทัร ทองสิงหแ โรงเรียนอนุบาลปทมุราชวงศา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49784. นายสาคร ปามุทา โรงเรียนอนุบาลปทมุราชวงศา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49785. นางสุขสําราญ วรบตุร โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวทิยากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
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49786. นางหริวรรณ หาคํา โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวทิยากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49787. นางอุไร แสงวงศแ โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวทิยากร) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49788. นางวานี งามเถื่อน โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49789. นางสุพฒันแ ชาจันทกึ โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49790. นางอินทริา ธารารมยแ โรงเรียนอนุบาลหวัตะพาน(รัตนวารี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49791. นายสิริวฒันแ โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหวัตะพาน(รัตนวารี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49792. นางกมลรัตตแ เจริญวงศแ โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49793. นางนะพพีรรณ บญุแจง โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49794. นางบงัอร กาญจนาภา โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49795. นางประนอม มีชัย โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49796. นางพมิพติา โทบดุดี โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49797. นางเพญ็ศิริ ทศับตุร โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49798. นางสาวอรุณี อนุพรรณสวาง โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49799. นางสิรินาถ เหม็สุข โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49800. นางสุจิต โสวะภาสนแ โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49801. นางสุภาพร ศรีภา โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49802. นางอังสนา ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49803. นายชิราวฒิุ สองสี โรงเรียนอนุบาลอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49804. นางสาวตองตา ขาวเผือก โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49805. นางสาวอรัญญา เหล็กเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49806. นายจตุพกัตร สิงหแธวชั วทิยาลัยเทคโนโลยีอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49807. นายรัฐชา ประทมุเลิศ วทิยาลัยเทคโนโลยีอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49808. นายพรเทพ ชุปวา วทิยาลัยเทคโนโลยีอํานาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49809. นางสาวนาถฤดี ยมกวาง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49810. นายนุกูล ลือนาม สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอาํนาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49811. นายอํานาจ โพธาทอง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอาํนาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49812. นางภทัทริา กาญจนียแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอาํนาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49813. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอาํนาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49814. นางอมลณัฐ แกวกอง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอาํนาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49815. นายเทอดศักด์ิ ใจแกว สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอาํนาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49816. นายประดิษฐแ กาญจนสิงหแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอาํนาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49817. นายสวสัด์ิ สิมเสมอ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอาํนาจเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49818. นายรัญจวน ถามะพนัธแ โีรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49819. นางสาวอุดม สวางวงคแ โีรงเรียนวสุิทธวิงศแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
49820. นางปยิะนาถ ดวงภกัดี โรงเรียนโคกโพธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49821. นางยุภาพร กาญจนเตมียแ โรงเรียนโคกโพธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49822. นางสุบนั ลาขันธแ โรงเรียนโคกโพธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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49823. นางนวพร กุลสุวรรณแ โรงเรียนจอมตาลโนนดูโนนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49824. นางปราณี ลัพธะลักษแ โรงเรียนจอมตาลโนนดูโนนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49825. นางสาวนวลจันทรแ นุสีวอ โรงเรียนจอมตาลโนนดูโนนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49826. นายศรีศักด์ิ ศรีสมุทร โรงเรียนจอมตาลโนนดูโนนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49827. นางนฤมล รัตนไชย โรงเรียนจอมตาลโนนดูโนนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49828. นางสุมาลี พมิพแบงึ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49829. นางเยาวรี นนทะบตุร โรงเรียนชุมชนนากวางพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49830. นางอรนุช งามเหลา โรงเรียนชุมชนนากวางพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49831. นายทนงศักด์ิ หาพรหม โรงเรียนชุมชนนากวางพฒันศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49832. นางวลิาวณัยแ พมิพแสักกะ โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเชียงพณิ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49833. นางนิตยา ขันติวริิยะกุล โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49834. นางเนาวรัตนแ นิลผาย โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49835. นางประดับ สิงหาโคตร โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49836. นางมัจฉา เรืองอุไร โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49837. นางศรารัตนแ มหปิโภชนแ โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49838. นางสาวนพภวรรณ นาแถมพลอย โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49839. นางสุธญัญา สุขรมยแ โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49840. นางเสาวภา ไชยบบุผา โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49841. นางเสาวยุรียแ อุตโร โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49842. นางอุไร ถิตยแพงษแ โรงเรียนชุมชนโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49843. นางชนัฐกาญจนแ ผาจวง โรงเรียนชุมชนบานธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49844. นางโชติกา ดาวแกว โรงเรียนชุมชนบานธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49845. นางประพศิพงษแ สุรคาย โรงเรียนชุมชนบานธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49846. นางวจิิตร ชํานาญเอื้อ โรงเรียนชุมชนบานธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49847. นางนัฐิยา ไชยคําภา โรงเรียนชุมชนหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49848. นางพรรณพร ภกูองชัย โรงเรียนชุมชนหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49849. นางจันทรแเพญ็ วริิยะ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49850. นางอําพร พนิธรัุกษแ โรงเรียนชุมชนหมูมนวทิยาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49851. นางจันทรแจิรา สาริศรี โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49852. นางจันทรแนภา พกุพนัธุแ โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49853. นางณิชารียแ เกรยแ โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49854. นางนภาพร หารินไสล โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49855. นางประภา ศรีอนันตแ โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49856. นางปรานอม โอนากุล โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49857. นางพชัรินทรแ ลันซาง โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49858. นางรวงทอง เค่ียมทองคํา โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49859. นางรัตนา นาคนิศร โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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49860. นางสาวกนกนภสั หงษแทบั โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49861. นางสาวกฤษฎาวรรณ ทองศรีไพร โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49862. นางสาวกัลยแทริา บญุครอง โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49863. นางสาวกิตติยา บอชน โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49864. นางสาวชญานันทนแ ทองทวี โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49865. นางสาวณัฐกาญจนแ ประเสริฐจิตสรร โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49866. นางสาวธนพร ศรีประทมุวงศแ โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49867. นางสาวธญัญลักษณแ เจริญ โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49868. นางสาวนุจรินทรแ บดุดา โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49869. นางสาวพรพรรณ จิปนุาโพธิ์ โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49870. นางสาวเยาวลักษณแ แสงอรุณ โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49871. นางสาวหนึ่งฤทัย แกวหาวงศแ โรงเรียนเซ็นตแเมร่ี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49872. นางกนิษฐา อรรคสีวร โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49873. นางกัลยรัตนแ วงศแตระกูลกานตแ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49874. นางจิตตกา สุกัลป โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49875. นางจิตติมา กุลแกว โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49876. นางชํานิ โคตรบตุร โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49877. นางภสัรา พทุธเพาะ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49878. นางมาลี โภคาพาณิชยแ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49879. นางรัตนาภรณแ พุมอรุณ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49880. นางวรณัน พานตะสี โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49881. นางสาวจุฬาพร ขันทะโฮม โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49882. นางสาวอรรจนียแ ศรีธรรมศาสนแ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49883. นางสาวอํานวย มายอด โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49884. นางสําอางคแ เรียงจันทรแ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49885. นางสุจิตรา สีดาหวัดี โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49886. นางอิสราภรณแ ปริปรุณะ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49887. นางอุศนา นาดี โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49888. นายนพรัตนแ หวานเครือ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49889. นายพนัทวี กล่ินอุบล โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49890. นายพชิัย ชมภจูันทรแ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49891. นายพชิิต ชมภจูันทรแ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49892. นายวษิณุ เรืองผล โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49893. นายสมชัย ไตรวรรณทวี โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49894. นายณัทพงศแ ตนคําใบ โรงเรียนดอนบอสโกวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49895. นางกาญจนา หาวหาญ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๒ (ชุมชนนาขา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49896. นางฉวญีา บตุรโพธิศ์รี โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๒ (ชุมชนนาขา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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49897. นางวไิลวรรณ กอนเชื้อรัตนแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๒ (ชุมชนนาขา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49898. นางสายพณิ อินทนาม โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๒ (ชุมชนนาขา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49899. นางสุมาลี พลหงษแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๙๒ (ชุมชนนาขา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49900. นางประภาส โสรมรรค โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ ๑๘๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49901. นางเฉลิมศรี เครือเนตร โรงเรียนบอนอยประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49902. นางญาณิศา อบเชย โรงเรียนบอนอยประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49903. นางธนัวดี หอมแพน โรงเรียนบอนอยประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49904. นางสาววณิชชา เหลาพร โรงเรียนบอนอยประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49905. นายเทดิศักด์ิ สมวงษแ โรงเรียนบอนอยประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49906. นางปราณี พมิพแศรี โรงเรียนบานกกสะทอนเครือหวายดิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49907. นางสุวมิล นักประทมุ โรงเรียนบานกิ่วดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49908. นางอารีรัตนแ ดีมั่น โรงเรียนบานขาทุงมวงโนนศรีสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49909. นายมีชัย มีธรรม โรงเรียนบานขาทุงมวงโนนศรีสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49910. นางประภาส นามภมูี โรงเรียนบานขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49911. นางพวงเพชร วรรณรัตนแ โรงเรียนบานขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49912. นางสังวาลยแ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49913. นางสาววราภรณแ อุปทอง โรงเรียนบานคอนสวรรคแสินเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49914. นางประไพพรรณ ปถะมวง โรงเรียนบานคํากล้ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49915. นางพงษแศิริ มณีแสง โรงเรียนบานคํากล้ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49916. นางพรทพิยแ อนันตแเจริญ โรงเรียนบานคํากล้ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49917. นายทวี วเิศษเสารแ โรงเรียนบานคํากล้ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49918. นางนงคราญ คําสียา โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49919. นางบสุดี พุมเกิด โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49920. นางเพญ็ศรี แกวเจริญ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49921. นางมุทติา ใจเกง โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49922. นางสาวประภสัสร ทามาลี โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49923. นายอติชาติ นัทธี โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49924. นายอาคม แกวเจริญ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49925. นายยอดเพชร รักษแวจิิตร โรงเรียนบานโคกโพธิว์ทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49926. นางดวงใจ สุระทดั โรงเรียนบานโคกลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49927. นางภสัสร ทรงวฒิุไกร โรงเรียนบานโคกลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49928. นางกรรณิกา บลุสถาพร โรงเรียนบานโคกลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49929. นางพรทวิา สุดชาหา โรงเรียนบานโคกสะอาดศรีบรูพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49930. นางสาวสุภาพ ภกัดีกําจร โรงเรียนบานโคกสะอาดศรีบรูพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49931. นางสุพฒันแ พรหมบตุร โรงเรียนบานโคกสะอาดศรีบรูพา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49932. นางจิราภา สวนสีดา โรงเรียนบานงอยเลิงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49933. นางผองศรี ภาโนชิต โรงเรียนบานงอยเลิงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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49934. นางรุงเพช็ร ไชยหาญ โรงเรียนบานงอยเลิงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49935. นายวโิรจนแ ศรีพนัธุแ โรงเรียนบานงอยเลิงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49936. นางปใญจมา มีทา โรงเรียนบานจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49937. นางสาวราตรี ชัยชนะ โรงเรียนบานจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49938. นางวชิรา บญุรัตนแ โรงเรียนบานจําปาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49939. นางสมฤดี สูนานนทแ โรงเรียนบานจําปาวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49940. นางทองจันทรแ อวโิรธนแ โรงเรียนบานชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49941. นางประภาพรรณ พมิพรภริมยแ โรงเรียนบานชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49942. นางระเบยีบ ใจพล โรงเรียนบานชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49943. นางวไิลลักษณแ สุภาษี โรงเรียนบานชัยพรมิตรภาพที่ ๖๗ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49944. นางสาวกรรณิการแ สมงาม โรงเรียนบานชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49945. นางสาวแพรว หมูผ้ึง โรงเรียนบานชาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49946. นางละเอียด นอยอุน โรงเรียนบานเชียงพงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49947. นางคณาพร สรางโสก โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49948. นางจีระนุช บญุชู โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49949. นางทพิวลัยแ รัตนานุรัตนแ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49950. นางปรีดา กุศล โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49951. นางศิริรัตนแ กันหาชิน โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49952. นางเสาวลักษณแ พนัธมุิตร โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49953. นายอัธวนั บญุศักด์ิ โรงเรียนบานเชียงยืน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49954. นางภทัรนัน อุดชาชน โรงเรียนบานเชียงหวางสรางลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49955. นางสาวรัตติยา ศรีสมเกียรติ โรงเรียนบานเชียงหวางสรางลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49956. นายคาม แกวเชียงหวาง โรงเรียนบานเชียงหวางสรางลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49957. นายสมหวงั เทศธรรม โรงเรียนบานเชียงหวางสรางลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49958. นายเสรี ศรีสมเกียรติ โรงเรียนบานเชียงหวางสรางลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49959. วาทีร่อยตรีสุภฌา สุวรรณบตุร โรงเรียนบานเชียงหวางสรางลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49960. นายพชิญแภวศิ ภมูิมณี โรงเรียนบานดงเค็ง (นําวฒันาอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49961. นางสาวรุงฤดี เสพธรรม โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49962. นายสราวฒิุ นครศรี โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49963. นางเพยีงจันทรแ จันดี โรงเรียนบานดงบงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49964. นางสายอรุณ คนฉลาด โรงเรียนบานดงปอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49965. นางสาวอรพนิ อนุตรวชิญแ โรงเรียนบานดงปอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49966. นางนิตยา บญุเลิศ โรงเรียนบานดงยางนารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49967. นางสาวศิริพร สมบตุร โรงเรียนบานดงยางนารายณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49968. นางนัฐนันทแ พนูสวสัด์ิ โรงเรียนบานดงอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49969. นางเพยีรพกัตรแ สาทอง โรงเรียนบานดงอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49970. นางสาวอารียแ จันทรแคลาย โรงเรียนบานดงอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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49971. นายธนกฤต นฤภรไพศาล โรงเรียนบานดงอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49972. นายสมชาย พรหมดีสาร โรงเรียนบานดงอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49973. นางทพิยแอาภรณแ ศรีทมุมา โรงเรียนบานดงอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49974. นางสาวทศันียแ บงึไสยแ โรงเรียนบานดอนกลอยดอนอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49975. นายบญุไท ธาตุไชย โรงเรียนบานดอนแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49976. นายจักรพณธแ ธนัชอัครพงศแ โรงเรียนบานดอนขาคําผักหนามประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49977. นายเรือนทอง รามคํา โรงเรียนบานดอนขาคําผักหนามประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49978. นายอนุสรณแ เตนากุล โรงเรียนบานดอนขาคําผักหนามประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49979. นางสาวมาดา หมั่นพลศรี โรงเรียนบานดอนจันทรแโพนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49980. นายธรีภทัรแ ภาวะรียแ โรงเรียนบานดอนจันทรแโพนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49981. นางสาวระเบยีบ ริยะวงศแ โรงเรียนบานดอนหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49982. นางสุภาพ แยมศรีสุข โรงเรียนบานดอนหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49983. นายอุใด ศรีทมุมา โรงเรียนบานดอนหาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49984. นางเครือวลัยแ เตนากุล โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49985. นางเฉลิมรัฐ รามคํา โรงเรียนบานดาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49986. นางสมพศิ ภกัดีกุล โรงเรียนบานดู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49987. นางวลัภา วงศแสุวรรณ โรงเรียนบานตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49988. นางสาวสุกัญญา ศรีอุดม โรงเรียนบานตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49989. นางสุระภา จันทรแศรีสุคต โรงเรียนบานตาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49990. นางสาวอํานวย คมขํา โรงเรียนบานเตาไห คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49991. นางทศันียแ พรหมพลจร โรงเรียนบานถอนนอยหนองไผคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49992. นางวชันี โภคาพาณิชยแ โรงเรียนบานถอนนอยหนองไผคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49993. นางสุวลี บวัทอง โรงเรียนบานถอนนอยหนองไผคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49994. นางอรทยั อรรคละนอย โรงเรียนบานถอนนอยหนองไผคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49995. นางสาวดารุณี บญุวเิศษ โรงเรียนบานถอนใหญถอนนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49996. นางสาวภทัรภร สนั่นเมือง โรงเรียนบานถอนใหญถอนนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49997. นายวรีวฒันแ ทมุชาลี โรงเรียนบานทาหนาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49998. นางประยอม ชุดพมิาย โรงเรียนบานนาคอมนาดอกไม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

49999. นางพรพมิล มูลกาย โรงเรียนบานนาคําหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50000. นางอัมรา อุปลาบติั โรงเรียนบานนาคําหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50001. นายอุทยั สกุลพมิล โรงเรียนบานนาคําหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50002. นายจงกล สิงหทองกูล โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50003. นายสมคิด ประเสริฐ โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50004. นายคําผิน สองโสม โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50005. นายชุณสินธุแ บตุรี โรงเรียนบานนาทรายนามวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50006. นายศุภชัย สริมา โรงเรียนบานนาทรายนามวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50007. นางลักษมี เมธาวงษแ โรงเรียนบานนาทาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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50008. นางนฤมล มีเพยีร โรงเรียนบานนาพงั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50009. นายเอกภพ จันทรแกล่ิน โรงเรียนบานนาพู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50010. นายทวี กุลแกว โรงเรียนบานนาพู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50011. นางสาวสุภาพร มวงตน โรงเรียนบานนามั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50012. นายจักริน งามชมภู โรงเรียนบานนามั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50013. นายเอกชัย ยวดยาน โรงเรียนบานนามั่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50014. นายธรีะพล คําไฮ โรงเรียนบานนาสอนโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50015. นายเสมือน ดงชมภู โรงเรียนบานนาสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50016. นางปริชาติ ปใงคะบตุร โรงเรียนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50017. นางสํารอง พนัศรี โรงเรียนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50018. นายนิโรจนแ สกุลเสน โรงเรียนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50019. นายวรวฒิุ ยางขันธแ โรงเรียนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50020. นายเสรี นิลผาย โรงเรียนบานนาสีนวล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50021. นายธรีะวทิยแ ธรีะสาร โรงเรียนบานนาหวา (สันติราษฎรแพทิยาคม) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50022. นางสายพรุิณ ดวงพรหมโพธิ์ โรงเรียนบานนาแอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50023. นางกมลวรรณ พทุธพรหม โรงเรียนบานน้ําพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50024. นางพรทพิยแ ปตุุรงคแ โรงเรียนบานน้ําพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50025. นางวาสนา ไชยมนตรี โรงเรียนบานน้ําพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50026. นางสมภรณแ อันทะชัย โรงเรียนบานน้ําพน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50027. นางดรุณี แสนสวาท โรงเรียนบานนิคมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50028. นางรัชนี สืบมา โรงเรียนบานนิคมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50029. นางจุฬาภรณแ ขันขวา โรงเรียนบานนิคมพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50030. นางปราณี ถีสูงเนิน โรงเรียนบานโนนชาดวรุบลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50031. นางปราณี รัตนพล โรงเรียนบานโนนเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50032. นางอมร เวยีงอินทรแ โรงเรียนบานโนนเด่ือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50033. นางสาวสันทนา อุบลครุฑ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50034. นายอภชิัย เสนาโยธี โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50035. นายทวศัีกด์ิ บางศรี โรงเรียนบานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50036. นางประยงคแ กล่ินหอมออน โรงเรียนบานประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50037. นางสมพศิ เบามี โรงเรียนบานปากดงสงเสริมธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50038. นางสุธมิล ลีงอย โรงเรียนบานปาุกาวดอนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50039. นายวราวธุ หาเคน โรงเรียนบานปาุกาวดอนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50040. นางทพิยแภวรรณ แยมศรีสุข โรงเรียนบานพรานเหมือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50041. นางสาวจุฑารัตนแ วงศแดี โรงเรียนบานพรานเหมือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50042. นางสาวนภาศรี ชาติโสม โรงเรียนบานพรานเหมือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50043. นางสุดารัตนแ แกวกาหลง โรงเรียนบานพรานเหมือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50044. นายศักด์ิศรี สินนอก โรงเรียนบานพรานเหมือน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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50045. นางกิติยาณี รอดชมภู โรงเรียนบานโพนงามหนองตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50046. นางนาฎลัดดา ออนคํา โรงเรียนบานโพนงามหนองตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50047. นายวรีะชัย ขุนลึก โรงเรียนบานโพนงามหนองตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50048. นางฉววีรรณ สายธนู โรงเรียนบานมวงสวางสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50049. นางพนิดา จุมพลหลา โรงเรียนบานแมนนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50050. นางสมกุล ลาภไธสง โรงเรียนบานแมนนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50051. นางสายสมร เอ็นดู โรงเรียนบานแมนนทแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50052. นางกัตติกา อุปโคตร โรงเรียนบานยวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50053. นายศรีอุดร อุปโคตร โรงเรียนบานยวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50054. นางสายไสว พรหมหลวง โรงเรียนบานยาง (คุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50055. นางสาวรัชนี บญุเที่ยง โรงเรียนบานยาง (คุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50056. นางวไิลวรรณ ปิๆนสุข โรงเรียนบานยามกาใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50057. นางสาวพรชนก เวนบาป โรงเรียนบานยามกาใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50058. นางมนตรี เนติปใญญา โรงเรียนบานเล่ือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50059. นางวราภรณแ ศรีสวาง โรงเรียนบานเล่ือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50060. นางเอี่ยมจิตร พทุธจง โรงเรียนบานเล่ือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50061. นางสาววชัรากร บดุดา โรงเรียนบานศรีสุวรรณโพนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50062. นางฉวี คุณเทพ โรงเรียนบานสรางหลวงสรางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50063. นางสาวจารุวรรณ ทองขาม โรงเรียนบานสรางหลวงสรางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50064. นางสาวณัฐชลี สบายใจ โรงเรียนบานสรางหลวงสรางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50065. นางสาวดวงใจ หาญเชิงชัย โรงเรียนบานสรางหลวงสรางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50066. นางสิริกานตแ ชมภนูิมิตร โรงเรียนบานสรางหลวงสรางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50067. นางอรวรรณ กอนตาล โรงเรียนบานสรางหลวงสรางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50068. นายอังคาร พึ่งพา โรงเรียนบานสรางหลวงสรางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50069. นายวานิช โศกสี โรงเรียนบานสังซาวงัน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50070. นางไกรษร พงษแประเทศ โรงเรียนบานสุขสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50071. นางฉววีรรณ คําหอม โรงเรียนบานสุขสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50072. จาสิบเอกบริบรูณแ อินทะวงษแ โรงเรียนบานโสกน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50073. นางศิริพร เกตุรุน โรงเรียนบานโสกน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50074. นายสมเพชร เบามี โรงเรียนบานโสกน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50075. นายวทิยา บรรณเทศ โรงเรียนบานโสกน้ําขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50076. นางปใทวรรณ โพธิพ์รม โรงเรียนบานหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50077. นางนงลักษณแ คัมภแทวี โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50078. นางแวนทพิยแ พรมทอง โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50079. นางสาวมะลิณี วงษแพฒุ โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50080. นางกองทรัพยแ สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบานหนองแซงสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50081. นางพศิวาส อมรสิน โรงเรียนบานหนองแซงสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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50082. นางภทัรวจิิตรา คําแนน โรงเรียนบานหนองแซงสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50083. นางลักคณา ศรีทอง โรงเรียนบานหนองแซงสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50084. นางสาววราภรณแ เจริญชัย โรงเรียนบานหนองแซงสรอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50085. นางฉววีรรณ โคตรสมบรูณแ โรงเรียนบานหนองตอสูงแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50086. นางณัฐพร แสงไว โรงเรียนบานหนองตอสูงแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50087. นายวรัิตนแ แฟสันเทยีะ โรงเรียนบานหนองตอสูงแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50088. นางศิวาพร ศรีเพญ็ชัย โรงเรียนบานหนองตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50089. นางอําพร พรหมดีสาร โรงเรียนบานหนองตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50090. นางอุไร พลนามอินทรแ โรงเรียนบานหนองตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50091. นางทววีรรณ นิกาญจนแกูล โรงเรียนบานหนองนกเขียนโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50092. นางพรรณทพิา สังกะสินสู โรงเรียนบานหนองนกเขียนโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50093. นางเพญ็ศรี เชียงไฝ โรงเรียนบานหนองนกเขียนโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50094. นางศิริวรรณ ชาลีเชียงพณิ โรงเรียนบานหนองนกเขียนโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50095. นางสาวกาญจนา แมนยํา โรงเรียนบานหนองนกเขียนโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50096. นางสาวทศันียแ แสนชมภู โรงเรียนบานหนองนกเขียนโพนทนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50097. นางนิตยา ศรีวพินัธุแ โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50098. นางเพญ็ณี สรางคํา โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50099. นางสาววัชราภรณแ เถื่อนโทสาร โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50100. นายมงคลชัย ยางชุม โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50101. นายศิรคม สรางคํา โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50102. นายสุรศักด์ิ ไชยมี โรงเรียนบานหนองนาไฮโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50103. นางสาวสุภานี นาชัยเงิน โรงเรียนบานหนองบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50104. นางสาวอาภาสินยีแ ลาธสิิงหแ โรงเรียนบานหนองบอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50105. นางจารุพรรณ โพธดิอกไม โรงเรียนบานหนองบั่ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50106. นางสิริภา กาละพนัธแ โรงเรียนบานหนองบั่ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50107. นายธวชัพงษแ รูบญุ โรงเรียนบานหนองบั่ว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50108. นางฐปรัตนแ ทองยัง โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50109. นางยุพนิ ดวงแพงมาศ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50110. นางลาวณัยแ สิงหแศิลป โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50111. นางสาวเขมจิรา โสภา โรงเรียนบานหนองบวัเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50112. นางนิตยา สัพโส โรงเรียนบานหนองแวงจุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50113. นางอรอุมา โภคาสุข โรงเรียนบานหนองแวงจุมพล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50114. นางคําพล หาญชัย โรงเรียนบานหนองหลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50115. นางจันทรแสงบ พงษแสุขา โรงเรียนบานหนองหลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50116. นางนภาพร ชาติโสม โรงเรียนบานหนองหลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50117. นางนิรมล ฮามพทิกัษแ โรงเรียนบานหนองหลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50118. นางสุทธดิา สุขสุเมฆ โรงเรียนบานหนองหลอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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50119. นางอนุลักษณแ วงศแไชย โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50120. วาที่ ร.ต.ศราวธุ สัพโส โรงเรียนบานหนองออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50121. นางทพิยวรรณแ จันทรแเพง็เพญ็ โรงเรียนบานหนองออนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50122. นางอัมพา ใหญธนายศ โรงเรียนบานหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50123. นายนครศักด์ิ ทานะ โรงเรียนบานหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50124. นายเผด็จ เพง็สวรรคแ โรงเรียนบานหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50125. นายสะไกร เชือกพรม โรงเรียนบานหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50126. นางวนัเพญ็ อรรถเสนา โรงเรียนบานหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50127. นางกมลรัตนแ ศรีดามา โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50128. นางฉววีรรณ แสงคําพระ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50129. นางโฉมยงคแ รอดแพง โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50130. นางชญากาณฑแ พพิฒันสุข โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50131. นางณัฐกฤตา กาสีใส โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50132. นางณัฐรียา ธานีวรรณ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50133. นางณิชกาญจนแ ธนะภกัด์ิ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50134. นางนพระพี ชูน้ําเที่ยง โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50135. นางบญุรักษแ ปานวงษแ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50136. นางพสิมัย โสภา โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50137. นางเพญ็ศรี เลิงภบูงั โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50138. นางระเบยีบ มาสุข โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50139. นางรัตนลักษณแ อภรัิตนแวรากุล โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50140. นางวชัรีวรรณ วรแสน โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50141. นางวมิล คํามุกชิก โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50142. นางศิริลักษณแ ศรียศ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50143. นางศุภวรรณ พรหมจารียแ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50144. นางสมพศิ ยืนนาน โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50145. นางสาวจาษดุา ศิริสถิตยแ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50146. นางสาวพรนาคา วงษแเจริญ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50147. นางสาวรัชนี ทวเีชาวแรุงเรือง โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50148. นางสาวอรัญญา การธนะภกัดี โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50149. นางสุชาดา วรรณขาว โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50150. นางสุณียแพร อุบลชัย โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50151. นางสุภารัตนแ คีรีวงกแ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50152. นางอรัญญา ธาตุไชย โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50153. นางอารีรักษแ ซ่ือตรง โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50154. นางอุบลรัตนแ จงรักษแ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50155. นายวฒันา อุยตระกูล โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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50156. นายสวสัด์ิ สิทธมิาตยแ โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50157. นายสานิตยแ ศรีโพธิว์งั โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50158. นายอนุพงษแ ผลไสว โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50159. นายโอฬาร อัตปใญญา โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50160. นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบานหมากแขง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50161. นางคํากอง สําราญจิตร โรงเรียนบานหมากตูมดอนยานาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50162. นางพวงเพชร เสียงเลิศ โรงเรียนบานหมากตูมดอนยานาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50163. นายทวศัีกด์ิ นัทธี โรงเรียนบานหมากตูมดอนยานาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50164. นายเศรษฐา เศวตวงศแ โรงเรียนบานหมากตูมดอนยานาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50165. นางวไิลพร สอนนารา โรงเรียนบานหมากหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50166. นางสาววาสนา จังหาญ โรงเรียนบานหมากหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50167. นายคําบญุ ตวนคํา โรงเรียนบานหมากหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50168. นายธาํรงคแ สาสุนทร โรงเรียนบานหมากหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50169. นายยัน กวยเงิน โรงเรียนบานหมากหญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50170. นายพบิลูยแพนัธ สาทอง โรงเรียนบานหมูมนโพนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50171. นางรัชฏา วฒิุเสน โรงเรียนบานหลวงหวัสวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50172. นายวเิชียร พนัลําภกัด์ิ โรงเรียนบานหลวงหวัสวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50173. นายสกล สองเมือง โรงเรียนบานหลวงหวัสวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50174. นางเบญจมาภรณแ ขาขันมะลี โรงเรียนบานหลุบหวายปาุขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50175. นายพทิกัษแ พรหมบตุร โรงเรียนบานหลุบหวายปาุขาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50176. นายบญุเล้ียง จอดนอก โรงเรียนบานหวับงึ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50177. นางสาวปวนีา เหลาลาด โรงเรียนบานเหลาดอนเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50178. นายธนา พรมมา โรงเรียนบานเหลาดอนเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50179. นายศิริวฒันแ มงคล โรงเรียนบานเหลาดอนเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50180. นางสาวเกษกาญจนแ มาเวยีง โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50181. นางกรองทอง มนตรี โรงเรียนบานอีหลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50182. นางเยาวลักษณแ มูลสุวรรณ โรงเรียนบานอีหลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50183. นายนฤป สืบวงษา โรงเรียนบานอีหลุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50184. นายสุพจนแ สืบวงษา โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50185. นางเสง่ียม ทองทพิยแ โรงเรียนผานศึกสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50186. นายสมัย คําคูณเมือง โรงเรียนผานศึกสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50187. นางขวญัใจ วงษาทอง โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50188. นางจิราภรณแ นิลหมื่นไวยแ โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50189. นางณุลักษณแ โฆสิต โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50190. นางปยิวรรณ กิจเวชเจริญ โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50191. นางปยิะนุช พรหมมี โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50192. นางพนิดา ผการัตนแ โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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50193. นางเพชรัตนแ จําปาหอม โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50194. นางยุพนิ คําวนัดี โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50195. นางวงเดือน แกวสอน โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50196. นางวลัยพรรณ ทนิราช โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50197. นางสาวจักรินทรแ แสนอุบล โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50198. นางสาวสองหลา หลาแสง โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50199. นางสาวสุจิตตรา บวัขันธุแ โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50200. นางสาวเสาวนียแ จันทรพมิพแ โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50201. นางสุขิรา พลิาวลัยแ โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50202. นางสุวรรณา พามา โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50203. นายณัฐพงษแ สีหานาวี โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50204. นายปรัชญา อุดม โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50205. นายอดุลยแ บญุวงคแษา โรงเรียนมารียแพทิกัษแอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50206. นางปยิะวรรณ สิทธโิชติ โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50207. นางยุวดี บญุแสนแผน โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50208. นางศุภลักษณแ สารพนัธแ โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50209. นางเสาวคนธแ อัครนิตยแ โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50210. นางอรวรรณ ธาตุไชย โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50211. นางอุไร ภาคกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50212. นายบรรเลิง สาครเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50213. นายพบิลูยแ อุดมเสียง โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50214. นายวานิจ รอดชมภู โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50215. นายทวี จําปาทอง โรงเรียนอนุบาลเพญ็ประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50216. นางสาวฤทธพิร ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลมหาไถศึกษาอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50217. นางทชาภร ไกรคุที โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50218. นางผองพรรณ ศิริรัตนพงษแ โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50219. นางสาวชอลดา เอี่ยมขันทอง โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50220. นางสาวชัญญา เกษมปติิสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50221. นางสาวพรรณี พละกลาง โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50222. นางสุภาวรรณ พมิพแวาปี โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50223. นางสุวรรณทา พฒุพนัธแ โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50224. นายประสิทธิ์ ศิริพนัธแ โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50225. นางกุหลาบ ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50226. นางจรุงลักษณแ สายตา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50227. นางจินตนา อุปพงษแ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50228. นางชุติมา พรหมโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50229. นางดารา วมิลอักษร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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50230. นางตวงพร เทศวานิช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50231. นางทพิวลัยแ นักผูก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50232. นางธญัญรัศมแ ศรีมูลตรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50233. นางธชิานันทแ แสงเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50234. นางนงลักษณแ ภมูิศรีแกว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50235. นางนราธปิ กันสุทธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50236. นางนวพร เสนปใญจะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50237. นางประเพญ็ ดอนเกิด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50238. นางพงษแศิริ ละดาดาษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50239. นางเพลินพศิ ดุลแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50240. นางเพยีงจิต ศรีสุก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50241. นางภทัรกร จันทรศุภวงศแ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50242. นางภทัรียา ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50243. นางมณฑาทอง มีจินดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50244. นางมยุรา นอยบดุดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50245. นางมาลัย นาคพงษแ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50246. นางละมุน ทอแกว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50247. นางวนัวสิาขแ ชํานาญสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50248. นางวลิาสินี สรรพการ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50249. นางสมลักษณแ ไชยปะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50250. นางสาวจิตราพัชญแ ปภาวชิกุลเศรษฐแ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50251. นางสุพตัรา นุศรีอัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50252. นางโสภติ บตุรแสนลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50253. นางอัจฉรา ตางกง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50254. นางอุษณียแ สุวรรณมัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50255. นายกษณิ ตอนเหนือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50256. นายธานี บํารุงภกัดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50257. นายสุชาติ เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50258. นางนริศรา วลัญชพฤกษแ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50259. นางประนอม พลเยี่ยม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50260. นางประภาศรี โดมมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50261. นางพรทพิยแ โยธะพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50262. นางพมิล เทพสนิท โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50263. นางพไิลลักษณแ ศิริธร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50264. นางรานี โพธิจ์ันทรแ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50265. นางลัคกี้ โจนสแ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50266. นางสาริยา ศรีบญุคํา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑
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50267. นางสาวพิมพแชนก สรรพวธุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50268. นางสาวอฌัรินทรแ สวางอารมณแ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50269. นางเสาวนียแ มณีแกว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50270. นางโสพศิ วงศแดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50271. นางอารยา ขันอุระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50272. นายอภสิิทธิ์ มะโนนํา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50273. นางสาวยุวารี วงัสะพนัธแ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50274. นางสาวสุภารัตนแ สุขมานพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50275. นางสุวณีา ชัยมูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50276. นางสวาท สุวรรณมาโจ โรงเรียนอุดรมงคลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50277. นางสําราญ ปใญญาทอง โรงเรียนอุดรมงคลวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50278. นางจริญภรณแ พมิพา โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50279. นางฉววีรรณ สิงหะสุริยะ โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50280. นางธะนิตยแ การุญญเวทยแ โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50281. นางปยิมาภรณแ ปิๆนทอง โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50282. นางลัดดาพร สิงหธวชั โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50283. นางวชัรากุล ศรีริ โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50284. นางสุพรรณี เหมะธลิุน โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50285. นางอารียแ สุขประเสริฐ โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50286. นายประพนธแ สินเจริญเลิศ โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50287. นายวรภพ สุรโคตร โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50288. นายอภชิัย ทองอนันติวงศแ โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50289. นายอรรฆวฒิุ รีรมยแ โรงเรียนอุดรวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50290. นางสาวจีรนันทแ วบิลูยแกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50291. นางสาวพรพศิ ภผูาเพชร วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50292. นางสาวราชวดี จําปาศรี วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50293. นายไกรลาส บญุชนะ วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50294. นายชานนทแ กลํ่าเสือ วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50295. นายบวร ขันเพชร วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50296. นายยุทธนา จันทรแปตุิ วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50297. นายเริงศักด์ิ ไชยคําแดง วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50298. นายวฒิุชัย ศิริรัตนพงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50299. นายสนัด วงษาแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50300. นายอรรณพ พบิลูยแศักด์ิกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50301. นายฉลอง จัตุรัสพนัธแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50302. นายมีศักด์ิ แสงศิลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50303. นายฮวด บญุประเสริฐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑



1361

50304. นางนันทนา นามตระการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50305. นางสุภคั เพลงสา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50306. นายบญุเหลือ บบุผามาลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50307. นายประณิ ดวงสะดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๑

50308. นางปยิวรรณ แสนเกษม คํากุงประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50309. นางพชัราภรณแ ศรีสุนาครัว คํากุงประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50310. นายชัยนรินทรแ นาทนัรีบ คํากุงประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50311. นางบญุล้ิว บริุกา คําคอพทิยศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50312. นางมงคลรัตนแ ตระกูลสม คําคอพทิยศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50313. นางศราภรณแ ฤทธมิาลยแ คําคอพทิยศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50314. นายสุริเกียรติ ดวงจันทรแ คําบอนประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50315. นางสาวนุจรี สุดทปี คําเมยวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50316. นางสํารวย จอนไธสง คําเมยวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50317. นายรังสรรคแ ววิาจารยแ คําเมยวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50318. วาที่ พนัตรีปรีชา สิทธโิชติ คําเมยวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50319. นางประวลิยแ แกวคําสอน คําไฮพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50320. นางลดาวลัยแ ศรีสําราญ คําไฮพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50321. นางวราพร นรบติั คําไฮพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50322. นายพรศักด์ิ แกวคําสอน คําไฮพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50323. นายแสง มีดี คําไฮพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50324. นางรุงนภา คํากอง ชุมชนจําปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50325. นายเสกสรรคแ โสภารัตนแ ชุมชนจําปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50326. นางนงลักษณแ มูลสาระ ชุมชนทมปาุขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50327. นางอุบลรัตนแ แกววนัทา ชุมชนทมปาุขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50328. นายชัยพงษแ ลุนสะแกวงษแ ชุมชนทมปาุขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50329. นายรุงเรือง ศรีหาโคตร ชุมชนทมปาุขา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50330. นางมะลิสา แกวเกิดมี ชุมชนวดัปาุทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50331. นางสาวรัศมี ไชยันโต ชุมชนวดัปาุทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50332. นางสุพรรณี อุตมะ ชุมชนวดัปาุทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50333. นางลักขณา แยมศรีสุข เทพปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50334. นางสาวดารา แกวมหาวงคแ เทพปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50335. นางสาวนัทภรณแ นามวงษแ เทพปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50336. นางสาวเพลินพิศ ออนนอม เทพปใญญา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50337. นางพรเพชร อาษาไชย บะยาวพฒันาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50338. นางสาวสุพรรณี ประสงคแสุข บะยาวพฒันาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50339. นายสมาน วรรณพราหมณแ บะยาวพฒันาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50340. นางลําดวน ทองเฟื็อง บานกงพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50341. นายทรงศักด์ิ ศรีวงษา บานกงพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50342. นางพศิมัย นารี บานกระเบื้องโนนทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50343. นางสาวดุจฤดี ถาอุปชิต บานกระเบื้องโนนทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50344. นายกฤษฎา สงเสด บานกระเบื้องโนนทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50345. นายขวญัชัย อรรถวภิานนทแ บานกระเบื้องโนนทงิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50346. นางเบญจา ขุนทา บานกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50347. นายปริญญา อาษาสรอย บานกอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50348. นางประภาพร ไมยะปใน บานกุดขนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50349. นางสาวสุพรรณนยีแ นารี บานกุดขนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50350. นายชํานาญ สารคํา บานกุดขนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50351. นายสมัย ตราศรี บานกุดขนวน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50352. นางมะลิวรรณแ มังคละแสน บานกุดจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50353. นางมะลิวลัยแ พรหมโส บานกุดจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50354. นางสาวอํานวย แนนอุดร บานกุดจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50355. นายเกียรติภมูิ พรหมโส บานกุดจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50356. นายสํารวย แนนอุดร บานกุดจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50357. นายสมพงษแ นาครินทรแ บานกุดจิก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50358. นายวทิยา อุปฮาด บานกุดยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50359. นางนิภา แกวเกิดมี บานเกิ้งนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50360. นายสมศักด์ิ แหวเนตร บานคอนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50361. นายนิยม นนตระอุดร บานคอนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50362. นายนิพนธแ โคตรแกว บานคําโคกสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50363. นายปรีดี สวางวงศแ บานคําโคกสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50364. นายสุรศักด์ิ วฒิุสาร บานคําโคกสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50365. นายนิรุตรแ นารัตนแโท บานคําจวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50366. นายสรุชัย อวนแพง บานคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50367. นางสาวลิลา ทองเชื้อ บานคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50368. นายปฏเิวช พนัสิทธิ์ บานคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50369. นายวรีะเพชร ภาวงศแ บานคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50370. นางขวญัตา ชัยคําภา บานคํายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50371. นางบวับาล สมปใญญา บานคํายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50372. นางสาวญัฐวดี สุธรรมา บานคํายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50373. นายเสถียร แสงกลา บานคํายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50374. นางอุทมุพร แสนโยธา บานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50375. นางสาวมยุรี ประทมุ บานโคกกลางหนองแวงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50376. นางอารียแ ผองแผว บานโคกกลางหนองแวงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50377. นายเสง่ียม แสนสุด บานโคกกลางหนองแวงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50378. นางจิราวรรณ ระวโิรจนแ บานโคกนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50379. นางนิรัตนแ ทาสะโก บานโคกนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50380. นายแสง เหลาพร บานโคกนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50381. นางดาราวรรณ จิตตฤทธิ์ บานโคกผักหวานโนนรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50382. นางสาววชัรากร อยูเจริญ บานโคกผักหวานโนนรังษี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50383. นางรววีรรณ เกษจอย บานโคกเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50384. นางมนัสกมล ทองสมบติั บานโคกเลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50385. นางธนิยา กางบญุเรือง บานโคกศรีสําราญวงัหนาผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50386. นางนงนุช บญุลือ บานโคกศรีสําราญวงัหนาผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50387. นางสาวอรุณี ระเริงรัมยแ บานโคกศรีสําราญวงัหนาผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50388. นางสุภาพ อัดโดดดอน บานโคกศรีสําราญวงัหนาผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50389. นางอัจฉรา ศรีไชยโย บานโคกศรีสําราญวงัหนาผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50390. นายภทัราวธุ ทองใบใหญ บานโคกศรีสําราญวงัหนาผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50391. นางสาวจีรนันทแ ละมอมสาย บานโคกศรีสําราญวงัหนาผา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50392. นางณิชารียแ วนาใส บานโคกศรีหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50393. นางเยาวลักษณแ เจรียมพนัธแ บานโคกศรีหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50394. นายชวชน กุลมา บานโคกศรีหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50395. นายชํานาญ ศุกรโยธนิ บานโคกศรีหวยยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50396. นายฉลอง ศรีโคตร บานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50397. นายสะอาด สาระทนงคแ บานโคกสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50398. นายคําไมลแ พนมเขต บานโคกสวางดงงามนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50399. นายแดง พดุลา บานโคกสวางดงงามนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50400. นางประภา ผาอาจ บานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50401. นายประเกียรติ การสรรพแ บานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50402. นางจริยา บญุสาร บานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50403. นางเพยีรทอง คําวงั บานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50404. นางสมจิตร วรรณกุล บานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50405. นายพสิดาร สังโวลี บานโคกหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50406. นางดวงแกว ภกัดีราช บานเชียงกรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50407. นางสาวเสาวลักษณแ ศรีสุนาครัว บานเชียงกรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50408. นางวมิลศรี ไชยคุณ บานเชียงแหว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50409. นางสุธาทพิยแ ภกูองชนะ บานเชียงแหว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50410. นายเกรียงศักด์ิ พมิรินทรแ บานเซียบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50411. นางปใญญา ไชยทองศรี บานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50412. นางสาวปใญจนา เกษโสภา บานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50413. นางสาววรพร แสงภกัด์ิ บานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50414. นายชัชวาล ศรีหร่ิง บานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50415. นายชูศักด์ิ บรรเทา บานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50416. นายบญุถม คําฤาชัย บานดงกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50417. นางสาวพรทพิยแ จันทรทพิยแ บานดงแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50418. นายวศิิษฎแ อิสระดํารง บานดงแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50419. นางจารุทศันแ สัตถาผล บานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50420. นางปรางคแทอง พรมรินทรแ บานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50421. นางศิรภสัสร ศรเสนา บานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50422. นางสาวนงลักษณแ หลอเจริญชัย บานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50423. นางสาวสุดาดวง สัญจรรัตนแ บานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50424. นางสุริยา ใจมั่น บานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50425. นายศุภกัชัย นามลุน บานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50426. นายสมสมัย ฤทธิม์หา บานดงนอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50427. นางกนกมาลี ศรีวงศา บานดงเมือง(ดงเมืองวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50428. นางวรีวรรณ วรปใญญา บานดงเมือง(ดงเมืองวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50429. นางสุภาณี เลิศตารักษแ บานดงเมือง(ดงเมืองวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50430. นางสุภารักษแ บตุรี บานดงเมือง(ดงเมืองวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50431. นางอรวรรณ สมสะกิด บานดงเมือง(ดงเมืองวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50432. นางอัญชัญ ทองทพิยแ บานดงเมือง(ดงเมืองวทิยา) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50433. นางสาวอุราวรรณ คนคม บานดอนแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50434. นางสาวนภาภรณแ นิรัติศัยกุล บานดอนเงิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50435. นางไพลิน หารินไสล บานดอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50436. นางจิรพร สุขรมยแ บานเดียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50437. นางฉววีรรณ วงศแเชียงขวาง บานเดียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50438. นางสาววาสนา ทองประเสริฐ บานเดียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50439. นางลาวลัยแ ศรีบญุเรือง บานตาดโตนไรเดชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50440. นางสุจิตราภรณแ ลาดา บานตาดโตนไรเดชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50441. นายธนาชัย บงึมุม บานตาดโตนไรเดชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50442. นายสุขสันตแ เหลาเรือง บานตาดโตนไรเดชา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50443. นางอรวรรณ ไชยคํา บานตาดราษฎรแสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50444. นายสัญญา ปใญญาใส บานตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50445. นางรัชดาภรณแ พนัธวุงษา บานทองอินทรแสวนมอญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50446. นางสมควร สีลาสอน บานทองอินทรแสวนมอญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50447. นางสมบรูณแ มีศิริ บานทองอินทรแสวนมอญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50448. นายเศวต วงษแหงษแสา บานทองอินทรแสวนมอญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50449. นายอุดม พนัธวุงษา บานทองอินทรแสวนมอญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50450. นางสาวพาณี อนันตริยเวช บานทาเปลือย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50451. นายจตุพล นาคคง บานทาเปลือย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50452. นางสาวพรนิภา ทองลวน บานทายม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50453. นายจํารัส ววิาจารยแ บานทายม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50454. นายชัยนันทแ ภวูบดินทรแ บานทายม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50455. นายอํามรินทรแ กองทอง บานทายม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50456. นายสยาม หลาแกน บานทาแร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50457. นางกรรณิกา จันทภมูิ บานทาล่ีศรีสุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50458. นางดารา พนมเขต บานทาล่ีศรีสุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50459. นางสาวใจเอื้อ เผ่ือนคําไฮ บานทาล่ีศรีสุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50460. นายบญุยฤทธิ์ เกษคึมบง บานทาล่ีศรีสุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50461. นายวทิยา ศรีภกัดีสวสัด์ิ บานทาล่ีศรีสุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50462. นายบรูณะ อุทยักัน บานทาล่ีศรีสุขวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50463. นางอุทยัรัตนแ เปกาลี บานทาสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50464. นางชัชตะวนั สีเขียว บานทาสัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50465. นางจิตประสงคแ บตุตะโยธี บานทาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50466. นางสาวสุปราณี โสภาคํา บานทาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50467. นางชูจิตร ปใญญาใส บานทาหนองเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50468. นางนงคราญ โคตรวงศแ บานทาหนองเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50469. นางศุภกาญจนแ เบกิบานดี บานทาหนองเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50470. นางสมจิต นาสูงชน บานทาหนองเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50471. นางเอมอร ปใญญาใส บานทาหนองเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50472. นายวจิักษณแ โคตรวงศแ บานทาหนองเทา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50473. นายเดนพงษแ ดาวษาวะ บานไทยสมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50474. นางสาวเตือนใจ สีขาว บานนกขะบา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50475. นางณัฐวดี เกษโสภา บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50476. นางพอดี สุนทรพธิ บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50477. นายพรพจนแ ผองสงา บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50478. นายสะอาด บญุหลา บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50479. นายอานนทแ ทองหลอ บานนาแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50480. นางสุรางคแรัตนแ ดีสิน บานนาดีโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50481. นายพฒันา จันทรแเพง็ บานนาดีโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50482. นายสุรัตนแ นามศรีอุน บานนาดีโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50483. นางพสิมัย จันทรแกําจร บานนาตาดนาโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50484. นายชัยรัตนแ ไชยราช บานนาตาดนาโปรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50485. นายทวี ศรีธรรมบตุร บานนานกชุมนาชุมพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50486. นางเกษร มังคละแสน บานนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50487. นางสุดา โสภารัตนแ บานนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50488. นายจําลอง ศรีแนน บานนาฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50489. นางสุภี คําพกุ บานนาเพญ็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50490. นายชาตินิยม สรพมิพแ บานนาเพญ็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50491. นายเสกสรรคแ มะโนสินธุแ บานนาเพญ็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50492. นางประภาพร เรืองเดช บานนายูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50493. นางรุจิรา ชัยชนะ บานนาเหลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50494. นางสาวภทัรชนนัทแ ศิลากัน บานนาเหลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50495. นายสมภาร กองสมบติั บานนาเหลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50496. นายวฒันพงศแ พฤกษาสิทธิ์ บานโนนเขวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50497. นางวกิรม บญุพามา บานโนนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50498. นายทนงศักด์ิ เหลาอรรคะ บานโนนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50499. นายประสิทธชิัย ศรีกงพาน บานโนนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50500. นางแสงเดือน สุขรมยแ บานโนนจําปา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50501. นางนาฏยา นิยมญาติ บานโนนทองคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50502. นางบวัสวรรคแ บรุาณรักษแ บานโนนทองคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50503. นางศิลปะ สรสิทธิ์ บานโนนทองคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50504. นางสาวเครือวัลยแ แข็งขัน บานโนนทองคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50505. นายทองปาน นิยมญาติ บานโนนทองคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50506. นายลําปาง โสนาเรือ บานโนนทองคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50507. นางลําดวน ชื่นตา บานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50508. นางศิวพร บํารุงภกัดี บานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50509. นายคําไพ ทาชาติ บานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50510. นายนภดล ธนสีลังกูร บานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50511. นางดวงจันทรแ ไชยชิต บานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50512. นายกิจจา ยอดอาชา บานโนนสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50513. นายสมพาน บํารุงภกัดี บานโนนสา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50514. นางสาวรัชนีกร ปใญญาใส บานโนนสิมมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50515. นายชาญชัย ศิริสมพงษแ บานโนนสูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50516. นางจิราพร ปใญญาใส บานโนนหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50517. นางรัศมี สาทพิยแจันทรแ บานโนนหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50518. นางสาวนงครักษแ จรูญวรรณ บานโนนหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50519. นายอุดม สังขะทพิยแ บานโนนหนองมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50520. นางศิริพร โพธลุิขา บานโนนเหน็วงัชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50521. นางสุชาดา ประกอบแสง บานโนนเหน็วงัชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50522. นางสุมัทนา ภาโนมัย บานโนนเหน็วงัชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50523. นายบญุถม อัยแกว บานโนนเหน็วงัชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50524. นางสาวบษุบง ประพงษแ บานโนนอํานวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50525. นางกรแกว พรหมเศรษฐา บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50526. นางเกศริน บญุหลา บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50527. นางชาญ ศิริชนมแ บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50528. นางณัฐรุจา วภิภูทัร บอล บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50529. นางพมิพลิา ฤทธิม์หา บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50530. นางวริาภรณแ ตะนัยศรี บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50531. นางสาวถนอม วรรณเทพ บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50532. นางสาวธนิฏฐา นาทองบอ บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50533. นางสาวสมบรูณแ ศิริชนมแ บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50534. นางสาวสุพตัรา มิสาโท บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50535. นางสาวสุพศิ ศรีกงพาน บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50536. นายวเิวก ศรีเจริญ บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50537. นายเสมือน ตะนัยศรี บานบุงหมากลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50538. นายโกสน ไชยแสนทาว บานปอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50539. นางดารา ศิริเสถียร บานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50540. นางดาหวนั สารพนั บานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50541. นางนภาภรณแ จินดา บานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50542. นางสาวชีวารัตนแ ไทยใจดี บานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50543. นางสาวบญุรัมภา ภมูิลา บานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50544. นางสาวศรีสมร หลาสา บานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50545. นางอสุมาลยแ ขามวเิศษ บานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50546. นางอุราวลัยแ นามสมบรูณแ บานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50547. นายเกื้อกูล ขวญัทอง บานปะโค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50548. นายอุทศิ เนาวราช บานผาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50549. นางพมิพร ปฏทิานัง บานผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50550. นางสาวพูลทรัพยแ เสนไสยแ บานผือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50551. นางเนาวรักษแ คล่ืนแกว บานพนัดอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50552. นางสุภาพร แกวอาษา บานพนัดอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50553. นายประเสริฐ สายมนตรี บานโพธิช์ัยดอกคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50554. นางบปุผา โยธานนทแ บานโพธิศ์รีสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50555. นายเวชกูล เยาวรุตมแ บานโพธิศ์รีสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50556. นายบญุเหลือ จันทสมบติั บานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50557. นายแสวง บญุพา บานโพนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50558. นางหนูสิน นาคะประเวศนแ บานมวงดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50559. นายอิสสระ นาคะประเวศนแ บานมวงดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50560. นางพชัรินทรแ ศิริสุวรรณ บานเมืองปใง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50561. นางสิริรัฐ ลีวนานนทแ บานเมืองปใง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50562. นายธนพล รินทะชัย บานเมืองปใง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50563. นายพจิิตร บํารุงภกัดี บานเมืองปใง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50564. นายอนันตแ จินดา บานเมืองปใง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50565. นางทองใส ศรีหร่ิง บานเลิงถอนโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50566. นางวาณี ศรีหร่ิง บานเลิงถอนโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50567. นางวรีภา ศรีจันทรแ บานเลิงถอนโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50568. นายบญุเพง็ ศรีหร่ิง บานเลิงถอนโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50569. นางสาวเฉลิมขวัญ สุระเสียง บานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50570. นางสาวมลฤดี นาแถมพลอย บานวงัทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50571. นางภคพร กรแกว บานวาปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50572. นางวชัรีพร ปล้ืมวงศแ บานวาปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50573. นายสมพศิ แรงนอย บานวาปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50574. นางนารี พละจิต บานสงเปลือยดงสามสิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50575. นางนิ่มนวล อริยชาติ บานสงเปลือยดงสามสิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50576. นางวาสนา พระรัตภมูี บานสงเปลือยดงสามสิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50577. นางสะอาด ศรีแนน บานสงเปลือยดงสามสิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50578. นายสันทดั บตุตะโยธี บานสงเปลือยดงสามสิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50579. จ.ส.อ.สายัณหแ นามแสง บานสงเปลือยดงสามสิบ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50580. นางมาลี พมิพแรัตนแ บานสวนมอญคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50581. นางนิศากร ออนละมุล บานสวนหมอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50582. นางสาวจารุณี ชอบสุข บานสวนหมอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50583. นายนิตินัย พรีะวธันแกุล บานสวนหมอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50584. นางสาวยุพินพรรณ ขันอาษา บานสวรรคแราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50585. นายเชิดชัย บญุหลา บานสวรรคแราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50586. นายอุดมศักด์ิ วงศแอนันตแ บานสวรรคแราษฎรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50587. นางคมคาย มุงคําภา บานสะอาดนามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50588. นางรัฐสุดา คําประสงคแ บานสะอาดนามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50589. นางลาวลัยแ ยี่เกาะ บานสะอาดนามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50590. นางวนิดา เมฆโพธิ บานสะอาดนามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50591. นายวรีะพงษแ ภวูนาถ บานสะอาดนามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50592. นายวมิล วงษแคําดวง บานสะอาดนามูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50593. นางนภาภรณแ มีซาย บานสามเหล่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50594. นางสาวนฤมล จิตตะรัตนแ บานสามเหล่ียม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50595. นางกรุณา ทองใบใหญ บานสีออสวางราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50596. นางชลิดา สาวงศแนาม บานสีออสวางราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50597. นางทศิารัตนแ อนุสุวรรณ บานสีออสวางราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50598. นางปราณี วงศแสุริยา บานสีออสวางราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50599. นางวไิลวรรณ มหมิา บานสีออสวางราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50600. นายสันติภาพ สาวงศแนาม บานสีออสวางราษฎรแสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50601. นายไพโรจนแ พาสีราช บานเสอเพลอโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50602. นายไพรินทรแ หมีมี บานเสาเลาผักชีศรีสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50603. นายพงษแศักด์ิ ราชสีหแ บานเสาเลาผักชีศรีสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50604. นางทองสุข จันทรแแซม บานแสงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50605. นางศิวาพร ศรีโยธา บานแสงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50606. นายแปลง แสงรถ บานแสงสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50607. นางธนิศา แสนปใญญา บานโสกรังโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50608. นางละเอียด แพนนอย บานหนอกนกเขียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50609. นางสาวอุฬาภรณแ แกวบดุดา บานหนอกนกเขียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50610. นางพรรณี ไชโยกุล บานหนองกุงทบัมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50611. นางพรรณี อุยตระกูล บานหนองกุงทบัมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50612. นางละมัย ผองสงา บานหนองกุงทบัมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50613. นางอัมพร สุขรมยแ บานหนองกุงทบัมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50614. นางอุไร ศรีพรหม บานหนองกุงทบัมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50615. นายธรีพงษแ โพธจิักรแ บานหนองกุงทบัมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50616. นายนิรุธ ผาจวง บานหนองกุงทบัมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50617. นายประสิทธิ์ อุยตระกูล บานหนองกุงทบัมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50618. นายแสนศรี ผัดเชตร บานหนองกุงทบัมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50619. นางขัตติยา คงสมบติั บานหนองโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50620. นางศิริพร ชลธี บานหนองโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50621. นางอุษารัศมี ศรีบญุเรือง บานหนองโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50622. นายวนัชัย ชลธี บานหนองโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50623. นายชวา ปอูงขวาเลา บานหนองจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50624. นางรัชนีกร ชูเสียง บานหนองแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50625. นางสุปราณี เหลืองวฒันานนทแ บานหนองแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50626. นางสาวปยิะนุช บญุแซม บานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50627. นางเกศกนก ราชกรณแ บานหนองประเสริฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50628. นางนงคแลักษณแ ทองมาศ บานหนองประเสริฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50629. นางบญุหนา จันทรแมณฑล บานหนองประเสริฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50630. นางเยาวรัตนแ วมิุขติบตุร บานหนองประเสริฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50631. นางนิชานันทแ วงศแเอี๊ยดเจริญ บานหนองลุกพกุหญามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50632. นางอําไพ กัสนุกา บานหนองลุกพกุหญามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50633. นางธนพร พระสวาง บานหนองลุมพกุหญามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50634. นางรุงทวิา รวมญาติ บานหนองลุมพกุหญามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50635. นายทวี เนินนิราช บานหนองลุมพกุหญามา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50636. นางสาวกัญจณา ประสงคแสุข บานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50637. นางคนดี จรูญวรรณ บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50638. นางคนึงนิตยแ เหลาศรีชัย บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50639. นางบงัอร พรมแสนปใง บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50640. นางอํานวย กลางวาปี บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50641. นายศิริชัย จรูญวรรณ บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50642. นางลักขณา อวบอวน บานหนองศรีเจริญ-หนองผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50643. นางวชัรินทรแ แรงนอย บานหนองศรีเจริญ-หนองผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50644. นายประนอม ชนะพจนแ บานหนองศรีเจริญ-หนองผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50645. นายทองสุข พรมอ฿อต บานหนองศรีเจริญ-หนองผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50646. นางไพทรูยแ นามีผล บานหนองหญารังกาหวยขุมปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50647. นางสาวดารา ดีสิน บานหนองหญารังกาหวยขุมปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50648. นายธนัญชัย นิยมญาติ บานหนองหญารังกาหวยขุมปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50649. นายพษิณุ อินทรแธริาช บานหนองหญารังกาหวยขุมปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50650. นางสาวอาภรณแ โสดากุล บานหนองหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50651. นายเฉลิม บญุลือ บานหนองหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50652. นายสมหวงั บํารุงภกัดี บานหนองหวา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50653. นางจงกล อุดชาชน บานหมากบาเลาโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50654. นางจุไรรัตนแ สอนคําดี บานหมากบาเลาโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50655. นางมนตแสุริยา จันทรเสนา บานหมากบาเลาโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50656. นางรัตนา พึ่งสวาง บานหมากบาเลาโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50657. นายพษิณุ ภกูองชนะ บานหมากบาเลาโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50658. นายมาณัติ ดวงจันทรแ บานหมากบาเลาโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50659. นายวรัิช สงกา บานหมากบาเลาโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50660. นายโกมล แกวชัย บานหวยเกิ้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50661. นายบดินทรแ นาคดิลก บานหวยเกิ้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50662. นายประยุทธศิลป กุมพล บานหวยเกิ้ง "วฒันเสรีราษฎรแบํารุง" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50663. นายพายุ ชัยคําภา บานหวยดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50664. นายสําราญ วบิลูกุล บานหวยบงดงมะไฟ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50665. นางสาววรรษพร แสงโยจารยแ บานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50666. นางอารียา แกววนัทา บานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50667. นางชูศรี คําลาภ บานหวยสามพาดหนองแกสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50668. นางพชัรียา วงษแเวยีน บานหวยสามพาดหนองแกสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50669. นางวราภรณแ สุระเสียง บานหวยสามพาดหนองแกสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50670. นางอรุณี ภานนทแ บานหวยสามพาดหนองแกสหราษฎรแพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50671. นางจรวย สินธชุาติ บานหวัขัวเหมือดแอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50672. นางกชพร ศรีแดงนอย บานหวัฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50673. นางรัตนา บดุดานอก บานหวัฝาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50674. สมบติั เกิดเพชร บานหาดสถาพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50675. นายทวิากร คนสันตแ บานหนิเหล่ิง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50676. นางปวณีา หอนบญุเหมิ บานหนิฮาวโนนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50677. นางพชันี เศษคึมบง บานหนิฮาวโนนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50678. นางพสิมัย ถาวร บานหนิฮาวโนนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50679. นางรัชนี บญุราช บานหนิฮาวโนนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50680. นางวชัรินทร อินทพั บานหนิฮาวโนนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50681. นางจิราลักษณแ บณัฑิตกุล บานเหลากกโพธิก์กเค็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50682. นางพสิมัย โคตรสุโน บานเหลากกโพธิก์กเค็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50683. นางสุภาพ ไชยดี บานเหลากกโพธิก์กเค็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50684. นายจํานง ไชยดี บานเหลากกโพธิก์กเค็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50685. นายปติินัติ ลาสุนนทแ บานเหลากกโพธิก์กเค็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50686. นายสถิตยแพงษแ บณัฑิตกุล บานเหลากกโพธิก์กเค็ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50687. นายสมยศ นันทสุธา บานเหลาแชแลหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50688. นางกรรณิการแ คําภรีแ บานเหลาหมากจันทนแคําลองประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50689. นายจิรวฒันแ ตระการ บานเหลาหมากจันทนแคําลองประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50690. นายอภรัิกษแ พรหมแสนปใง บานเหลาหมากจันทนแคําลองประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50691. นางมณฑิรา พนัแสน บานอุมจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50692. นายสุทธศัิกด์ิ ไกรจันทรแ บานอุมจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50693. นางจริญญา พละกุล ผาสุกประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50694. นางสาวธญัรดา นาคม ผาสุกประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50695. นางสาววาสนา ศรีพนัดอน ผาสุกประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50696. นางสาวอัญชลี ไชยราช ผาสุกประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50697. นางฉวรีวรรณ สาวสิิทธิ์ มหาไถศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50698. นางประภาพร คําบศุยแ มหาไถศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50699. นางพลูทรัพยแ ศิริสุทธิ์ มหาไถศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50700. นางสาวแจมจันทรแ อาจองคแษา มหาไถศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50701. นางสาวณิชกานตแ จันปง มหาไถศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50702. นางสาวศิรินันทแ ประสงคแสุข มหาไถศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50703. นางสุณิสา ภเูนตร มหาไถศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50704. นางหทยักาน ศรีจอมพล มหาไถศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50705. นายประดิษฐแ มูลขุนทศ มหาไถศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50706. นางจิรภญิญา มูลโต มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50707. นางพชัรี ปใดถาวะโร มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50708. นางภทัรา โพธิห์ลา มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50709. นางวาธนิี สามเมือง มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50710. นางสังวาลยแ ศรีวงษา มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50711. นางสาวกาญจนา แดงนา มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50712. นางสาวปราณี กะวกิุล มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50713. นางสาวพรรณทพิา ดูดํา มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50714. นางสาวพรลภสั ภมูิลา มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50715. นางสาวมนัสนันทแ จันทะเมธิ มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50716. นายกุลอธปิ ศรีวงษแ มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50717. นายบวัเรียน วาปนีา มัธยมน้ําตาลอนุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50718. นายสุเนตร ชะชํา โรงเรียนหนองแสนงแสงแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50719. นางพนมพร บญุคง วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50720. นางรจนา วรรณพฤกษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50721. นางสาวกนกพร บาทชารี วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50722. นายชูชัย อวนแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50723. นายเสมา ศรีอากาศ วทิยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50724. นายอภชิาติ ศรีสุชาติ สหราษฎรแวทิยานุสรณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50725. นางจุฑามาศ เหลาลาภะ สามัคคีวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50726. นางบษุบา เสริฐสูงเนิน สามัคคีวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50727. นางวาสนา คําบดุดา สามัคคีวทิยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50728. นายบรูพา พรหมสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50729. นางรัดดา วทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50730. นางสาววมิล เถาวลัยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50731. นางสาวศศิธร นาคดิลก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50732. นางสุนียแ อุทมุทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50733. นางสุดารัตนแ ขวญับาง หนองไผพรเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50734. นายคณาณัชภมูิ ภขูาว หนองไผพรเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50735. นางรัตนาภรณแ วสิาขา หวยแสงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50736. นางไวยรัตนแ สมบติัวงคแ หวยแสงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50737. นายพชิัย ถาวรพงั หวยแสงอรุณวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50738. นางคําไพ วารีบอ หาญใจพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50739. นางอุบลรัตนแ อุดชาชน หาญใจพทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50740. นางพกิุล พนูศรี อนุบาลกุมภวาปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50741. นางมะยุรัตนแ ปราชญาวริิยะ อนุบาลกุมภวาปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50742. นางสุขศรี ตีระมาตยแ อนุบาลกุมภวาปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50743. นางสุคนธา เรืองศรีมั่น อนุบาลกุมภวาปี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50744. นางฐิติยาภรณแ ถาวรพงั อนุบาลโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50745. นางนุจรี เทยีมลม อนุบาลโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50746. นางละมุน นรศรี อนุบาลโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50747. นายพรมมา สุวรรณวงศแ อนุบาลโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒
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50748. นายสมพงษแ กิตติธรีะศานตแ อนุบาลประจักษแศิลปาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50749. นางบงัอร วนัชูเสริฐ อนุบาลวงัสามหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50750. นางพสิมัย ภมูิประหมัน อนุบาลวงัสามหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50751. นางลําพรรณแ ภกัด์ิสงศรี อนุบาลวงัสามหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50752. นางเล็ก มหานาม อนุบาลวงัสามหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50753. นางสุนันทแ ไกรวาสังขแ อนุบาลวงัสามหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50754. นายกิตติเดช ไชยมูล อนุบาลวงัสามหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50755. นายชาญวทิยแ ชานนตรี อนุบาลวงัสามหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50756. นายแสงทอง ภกัด์ิสงศรี อนุบาลวงัสามหมอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50757. นางสาวศิริมาศ คําลา อนุบาลวาสนา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50758. นางธนพรรณ คําสอนทา อนุบาลศรีธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50759. นางนวพร บตุตะแสน อนุบาลศรีธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50760. นางพรพนา นวลจํารัส อนุบาลศรีธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50761. นางสาวชัชฎาพร จันทมิี อนุบาลศรีธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50762. นางสาวรัศนี วบิลูยแกุล อนุบาลศรีธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50763. นายกฤษฎา ศรีสุชาติ อนุบาลศรีธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50764. นายอัครพงศแ พฤกษาสิทธิ์ อนุบาลศรีธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50765. นางกาญจนา มีกุล อนุบาลหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50766. นางสาวรุงนภา ออนละมูล อนุบาลหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50767. นางสุกานดา กองเพชร อนุบาลหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50768. นายสมพาน วมิุขติบตุร อนุบาลหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50769. นายสุรเดช ศรีวชิา อนุบาลหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50770. นายสุริยา มูลตรี อนุบาลหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50771. นางยุพาพรรณ เกิดเพชร อนุบาลหนองแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๒

50772. นางฐิติรัตนแ ภกูิ่งพลอย โรงเรียนชุมชนกุดคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50773. นายมงคล ศ.เรืองญาณ โรงเรียนชุมชนกุดคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50774. นายอารียแ พลิาหา โรงเรียนชุมชนกุดคา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50775. นางจุรีพร จากเมืองปใกษแ โรงเรียนชุมชนคําตานาหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50776. นางไพจิตร ไปแดน โรงเรียนชุมชนคําตานาหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50777. นางอนงคแ พลดงนอก โรงเรียนชุมชนคําตานาหนองกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50778. นางผกามาศ เมฆศรี โรงเรียนชุมชนดงเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50779. นางวชิรา ภมูิวฒันะ โรงเรียนชุมชนดงเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50780. นายวรัิตนแ สาเหงา โรงเรียนชุมชนดงเย็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50781. นางสสิธร ศักด์ิสกุลคุณากร โรงเรียนชุมชนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50782. นางสาววไิลลักษณแ หนูเสน โรงเรียนชุมชนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50783. นางอุดมศรี บญุเพง็ โรงเรียนชุมชนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50784. นายสมบติั พรหมโคตร โรงเรียนชุมชนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓
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50785. นายสมบรูณแ ธานี โรงเรียนชุมชนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50786. นางราตรี ศาสนสุพนิธแ โรงเรียนชุมชนสะงวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50787. นางวงเดือน ถาระโท โรงเรียนชุมชนสะงวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50788. นางสาวกชพร ภมูิเพง็ โรงเรียนชุมชนสะงวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50789. นางสาวปริมปรียา แสงทองดี โรงเรียนธาตุดอนตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50790. นางสุนิศา สุขโพธิเ์พชร โรงเรียนธาตุดอนตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50791. นางจุฬาภรณแ วนัจงคํา โรงเรียนนาง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50792. นายพงษแศักด์ิ รักษแธรณี โรงเรียนนานกหงสแเสรีมีชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50793. นายสุรศักด์ิ ลักษณะจันทรแ โรงเรียนนานกหงสแเสรีมีชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50794. นางสาวสาวติรี คําชลธารแ โรงเรียนบานกะพี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50795. นางเยาวภา ไชยบญุตา โรงเรียนบานกั้งโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50796. นางลําไพ อึ้งเจริญ โรงเรียนบานกั้งโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50797. นางวารุณี จันทะบลูยแ โรงเรียนบานกั้งโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50798. นางลําไพ เกินดี โรงเรียนบานกําแมดคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50799. นางนงนุช ภมูิเพง็ โรงเรียนบานกุดดูอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50800. นายพงษแศักด์ิ กงชาง โรงเรียนบานกุดดูอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50801. นายสมบติั คําบอนพทิกัษแ โรงเรียนบานกุดดูอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50802. นางมาลัย ศรีสุนทร โรงเรียนบานขาววั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50803. นางรองฉันทแ เหลืองคํา โรงเรียนบานคอดอนแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50804. นายชุมสิน แกวสังขแ โรงเรียนบานคอดอนแคน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50805. นายธรีะวฒันแ ขนุนกอน โรงเรียนบานคําแคนแกนคูณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50806. นางประยูร ประภาศรี โรงเรียนบานคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50807. นายนิรันดรแ ดานซอม โรงเรียนบานคําเจริญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50808. นางนภกัอนง ฤทธิม์หา โรงเรียนบานคํายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50809. นายเอกพล โฮมชัย โรงเรียนบานคํายาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50810. นายศิริกรณแ ธาตุทําเล โรงเรียนบานคําออ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50811. นางอรยุดา สาธเลศ โรงเรียนบานโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50812. นายวจิิตร แปลกสินธุแ โรงเรียนบานโคกคําไหล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50813. นายพนมพร มหาโยธี โรงเรียนบานโคกถาวรทรายงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50814. นางดารณี เครือเจริญ โรงเรียนบานโคกทุงยั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50815. นางสมปอง สารีโท โรงเรียนบานโคกทุงยั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50816. นายธรีเดช คํามีคร โรงเรียนบานโคกทุงยั้ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50817. นางสาวนิศาลักษณแ หาญมนตรี โรงเรียนบานโคกมุนเหลาสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50818. นางนภกช พมิพแสุวรรณ โรงเรียนบานโคกสวางนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50819. นายชัยยงคแ นันตะสุข โรงเรียนบานโคกสวางนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50820. นางดวงใจ ฝุุนแกว โรงเรียนบานจันทนแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50821. นายบญุชวย สีสันทดั โรงเรียนบานชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓
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50822. นางนิตยา ยศคําลือ โรงเรียนบานชุมชนบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50823. นางนวนนัย คําหลา โรงเรียนบานเชียง(ประชาเชียงเชิด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50824. นางศิริลักษณแ สุวรรณโคตร โรงเรียนบานเชียง(ประชาเชียงเชิด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50825. นายสมยศ มังละออ โรงเรียนบานเชียง(ประชาเชียงเชิด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50826. นายอัศวนิ บรรเทาทกุขแ โรงเรียนบานเชียง(ประชาเชียงเชิด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50827. นางสาวสิริรัตนแ ทวทีรัพยแ โรงเรียนบานเชียง(ประชาเชียงเชิด) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50828. นางครองทรัพยแ นรินทรแ โรงเรียนบานเชียงงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50829. นางกุลนิษฐแ รูบญุ โรงเรียนบานไชยวานโนนลือชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50830. นางอาพร จันทราภา โรงเรียนบานซําปาุรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50831. นางรัชนี ทองเทพ โรงเรียนบานซําปาุหนั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50832. นางศรีแพร เพช็รนาดี โรงเรียนบานดงบงัหนองเขื่อน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50833. นางลักขณา ชื่นคํา โรงเรียนบานดงบากโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50834. นายวรีะ อานพาณิชยแ โรงเรียนบานดงบากโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50835. นายสุธรรม คําภบูาล โรงเรียนบานดงบากโนนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50836. นายสุริยา สมโชค โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50837. นางพชิยา สุดแดน โรงเรียนบานดงยางพรพบิลูยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50838. นางสาวเพียงขวญั วชิัย โรงเรียนบานดงหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50839. นายเอกพล ใจหาญ โรงเรียนบานดงหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50840. นางอาริยา เลดเบทเทอรแ โรงเรียนบานดอนกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50841. นายเจษฎา จันทรัตนา โรงเรียนบานดอนกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50842. นายสมาน กองสุวรรณ โรงเรียนบานดอนกลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50843. นางกาญจนา โภคสวสัด์ิ โรงเรียนบานดอนกลางตาลเด่ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50844. นายสายัณหแ มีจันที โรงเรียนบานดอนกลางตาลเด่ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50845. นางนภาพร ธนาอนันประเสริฐ โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50846. สิบตํารวจตรีไพบลูยแ ศรีบญุมี โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50847. นางปราณี คําวนัดี โรงเรียนบานดอนนางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50848. นายสุรชัย แสงศิลา โรงเรียนบานดอนนางคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50849. นางดวงใจ ทลูแกว โรงเรียนบานดอนมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50850. นางวนิัย พดุดี โรงเรียนบานดอนยางเด่ียว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50851. นางสาวจิรพา พจนา โรงเรียนบานดอนสวรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50852. นางนวลสวรรคแ แมนหมาย โรงเรียนบานตองหนองสระปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50853. นางวงเพชร แกวแสนเมือง โรงเรียนบานตองหนองสระปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50854. นางอรอนงคแ โลมิน โรงเรียนบานตองหนองสระปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50855. นายวาปี โยธาทอน โรงเรียนบานตองหนองสระปลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50856. นางเตือนใจ คําพมิาน โรงเรียนบานตายสวรรคแดงหวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50857. นางชมพนูุท สรางนิทร โรงเรียนบานถอนคําหวด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50858. นางสุนิภา ไหปาโท โรงเรียนบานถอนนาเพลิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓
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50859. นายณัฐพงษแ งามจําปี โรงเรียนบานถอนนาเพลิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50860. นายมงคล สกุลคู โรงเรียนบานถอนนาเพลิน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50861. นางสาวมะลิดา กัลยานาม โรงเรียนบานทาชวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50862. นางจันทรแเพญ็ งามสนิท โรงเรียนบานทุงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50863. นางสาวสมบรูณแ สุโพธิ์ โรงเรียนบานทุงใหญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50864. นางปญุญานี อุตตระทร โรงเรียนบานทุงใหญโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50865. นายเขื่อนวฒันแ เขื่อนศิริ โรงเรียนบานธาตุดอนตูม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50866. นางรัชนี สายมาลัย โรงเรียนบานธาตุนอยกอสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50867. นางเฉลิมพร หมุนอุดม โรงเรียนบานนาง้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50868. นางพรสวรรคแ โพธชิัยยา โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50869. นางระเบยีบ โพธิช์ัยศรี โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50870. นายโกวี พฒุนกุล โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50871. นายสมดี บญุใบ โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50872. นายสุริยา หนูมา โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50873. นางพงษแพสิ ศรีสุนาครัว โรงเรียนบานนาชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50874. นายดาวประกาย กุลวงคแ โรงเรียนบานนาชุมแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50875. นางจรรยาพร ผันผอน โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50876. นายทองอินทรแ จําปาปาน โรงเรียนบานนาทม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50877. นางประภาพร ทาทอง โรงเรียนบานนาทรายน้ํารอด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50878. นางบานเย็น แสวงผล โรงเรียนบานนานกหงสแเสรีมีชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50879. นางนภาพร พกุพนัธุแยวนจิต โรงเรียนบานนาป-ูนากลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50880. นางจีรุวรรณ เพง็แพง โรงเรียนบานนายม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50881. นายกฤษดา ไลออน โรงเรียนบานนายม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50882. จาสิบตรีอัศวนิ นันทะแสง โรงเรียนบานนาเยีย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50883. นางแสงจันทรแ ดงชาลี โรงเรียนบานนาไหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50884. นางวชัณียแ ไลสแเนอรแ โรงเรียนบานนาอุดม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50885. นายสมัคร กิคอม โรงเรียนบานนาโฮง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50886. นางสาวรัตติยา หาญธงชัย โรงเรียนบานโนนงามอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50887. นายชัชวาลยแ หาไชย โรงเรียนบานโนนงามอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50888. นายบญุเลิศ สวสัดี โรงเรียนบานโนนทองอินทรแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50889. นางธญัณลักษมแ บญุพลู โรงเรียนบานโนนนาสราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50890. นางสุณิสา จันทะจักรแ โรงเรียนบานโนนศรีทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50891. นางโภวาทนิี อุปนันทแ โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50892. นางมฤติยา สุขสบาย โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50893. นายชาญชัย นามพรมมา โรงเรียนบานโนนสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50894. นางน้ําทพิยแ ศรีสมบรูณแ โรงเรียนบานโนนหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50895. นางสาวดวงใจ สวดมนตแ โรงเรียนบานโนนหอม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓
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50896. นางลําเพลิน ฤทธิล์ะคร โรงเรียนบานบอปใทมแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50897. นางณัฎฐา ดงแสนสุข โรงเรียนบานบญุมีศรีสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50898. นางสมหมาย ทบัธานี โรงเรียนบานปอพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50899. นางอําพนัธแ พมิพาแสง โรงเรียนบานปอพาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50900. นางสาวกนกวรรณ แมดสถาน โรงเรียนบานปากดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50901. นางสาวบรรจง อิสไมสแ โรงเรียนบานปากดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50902. นางกิตติยา ดวงจันทรแทอง โรงเรียนบานปาุกาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50903. นางประมวล ดีเพง็ โรงเรียนบานปาุกาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50904. นายไชยภทัร ฉลูทอง โรงเรียนบานปาุกาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50905. นายสุริยัน ทองอุน โรงเรียนบานปลูู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50906. นางตะวนั พุมชะบา โรงเรียนบานผักตบประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50907. นางนิรมล ราชศรีเมือง โรงเรียนบานผักตบประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50908. นางโสภติา ไมเศรา โรงเรียนบานผักตบประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50909. นายทนงศักด์ิ ศรีเสมอ โรงเรียนบานไผลอมโนนสมบติั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50910. นางปาจาวยีแ ญาติดอน โรงเรียนบานฝาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50911. นางเพญ็ศรี พาเมือง โรงเรียนบานพงังู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50912. นางสาวอุนละออ ศรีกุลจันทรแ โรงเรียนบานพงังู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50913. นางพนูศรี ทองมี โรงเรียนบานพงัซอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50914. นางลฎาภา สุวรรณวงกแ โรงเรียนบานเพก็คําบากหายโศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50915. นางเตือนจิต ปารีรัตนแ โรงเรียนบานเพยีปหูนองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50916. นางรัชนีกร เพชรวเิศษ โรงเรียนบานเพยีปหูนองเรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50917. นายกิตติ ศาสนสุพนิธแ โรงเรียนบานโพธิเ์หลาวชิาคําสีดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50918. นางดาวรุง ระติเดช โรงเรียนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50919. นายปรีชา เครือเจริญ โรงเรียนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50920. นางสาวชลาพร อุปนันทแ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50921. นางสาวดวงเดือน คํานวลอินทรแ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50922. นายวนิิจ ภพูวก โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50923. นางอุรา กองจันทรแ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50924. นางคําปุุน ศรีสรอยพราว โรงเรียนบานมวงคอนสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50925. นางดอกออ อินทะนู โรงเรียนบานมวงคอนสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50926. นางสมสุข มุกดามวง โรงเรียนบานมวงคอนสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50927. นายปรีชา จันทรเสนา โรงเรียนบานมวงคอนสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50928. นายอุทยั ใสสะอาด โรงเรียนบานมวงคอนสาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50929. นางรัศมี เวยีงผดุง โรงเรียนบานมวงประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50930. นางสาริณียแ ไชยสงคแ โรงเรียนบานมวงประชาบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50931. นางทศันียแ เคนทวาย โรงเรียนบานเม็กดงเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50932. นางสาวมุกมณี สุทธบิริบาล โรงเรียนบานเม็กดงเรือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓
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50933. นางสาวจําปี สุวรรณเขต โรงเรียนบานยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50934. นางรัตนาภรณแ ชัยที โรงเรียนบานยาง(อาสาพฒันา ๓) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50935. นางวชัราภรณแ ศูนยแจันทรแ โรงเรียนบานยางเหลาสวนกลวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50936. นายอนันตแ มั่งมีศรี โรงเรียนบานยางเหลาสวนกลวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50937. นายชูศักด์ิ ศิริสุวรรณ โรงเรียนบานยางเหลาสวนกลวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50938. นางอัมพร ไพเราะ โรงเรียนบานเรืองชัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50939. นางสาวสุภาวดี พานิชดี โรงเรียนบานวงัคางฮูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50940. นางสาวออม นิตยสิทธิ์ โรงเรียนบานวงัคางฮูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50941. นายจันแสง ยืนนาน โรงเรียนบานวงัคางฮูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50942. นางสาวรุงระวี ศรีสองเมือง โรงเรียนบานวงัฮาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50943. นางสุพตัรา สุวรรณบตุร โรงเรียนบานวงัฮาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50944. นายผดุงศักด์ิ วนัจงคํา โรงเรียนบานศาลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50945. นางดรุณี เคนมา โรงเรียนบานสรอยพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50946. นางวนิดา รวมธรรม โรงเรียนบานสรอยพราว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50947. นางจันทะรัก งามหนัก โรงเรียนบานสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50948. นางฐิติมา กาลวบิลูยแ โรงเรียนบานสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50949. นางประภาพร ชะนะสะแบง โรงเรียนบานสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50950. นางสาวศาตนันทนแ แสงศิลา โรงเรียนบานสะแบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50951. นางเนตรชนก จันดาหาร โรงเรียนบานหนองกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50952. นายจํารัส ศรีภวูงศแ โรงเรียนบานหนองกลา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50953. นางทบัทมิ ธรีะวงศแ โรงเรียนบานหนองกอบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50954. นายประภาส ซาเมืองศรี โรงเรียนบานหนองกาโนนสิมมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50955. นางนวลอนงคแ ศรีสม โรงเรียนบานหนองกุงดอนบาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50956. นางวรนุช สัตยบณัฑิต โรงเรียนบานหนองแซง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50957. นางกรทวิา พบิลูยแศิริกุล โรงเรียนบานหนองตาใกล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50958. นางสุพรรณพมิล ภาณุมาศ โรงเรียนบานหนองบอ(พอลพทิยาประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50959. นายศักด์ิแสงทอง เวชไธสง โรงเรียนบานหนองบอ(พอลพทิยาประชานุสรณแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50960. นายสนิท พษิชนะชน โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50961. นายอภดิล สิงสาธร โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50962. นางกาญจนา นารโท โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50963. นายอุดมศิลป ทองอินทรแ โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50964. นายเทพพทิกัษแ ศรีสม โรงเรียนบานหนองบวัแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50965. นางวลิาวรรณ เจือจินดา โรงเรียนบานหนองบวัสะอาดโพธิคํ์า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50966. นางเตือนตา ศรีจันทรแ โรงเรียนบานหนองผักแวนดอนเขือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50967. นางสาวสุรณัฐภณ วงศแพฒุ โรงเรียนบานหนองไผวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50968. นายชีวะ ศรีปใญญา โรงเรียนบานหนองไผวทิยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50969. นางโกสุม ศรีสรางคอม โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓
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50970. นางสาววชิุดา โชคคําสีลา โรงเรียนบานหนองลาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50971. นางบญุเล้ียง ขันตี โรงเรียนบานหนองลาดหนองแปนคําผักกูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50972. นางสุภคภรณแพรหม อุบลครุฑ โรงเรียนบานหนองลาดหนองแปนคําผักกูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50973. นายจารึก ฐานันดร โรงเรียนบานหนองลาดหนองแปนคําผักกูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50974. นายสุเมฆ ถอเงิน โรงเรียนบานหนองลาดหนองแปนคําผักกูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50975. นางลักขณา ไชยขันธแ โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50976. นายอาณัฐพล ภมูีแกดํา โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50977. นายอัฒมา พทุธกุล โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50978. นายคทาวฒิุ บตุรลพ โรงเรียนบานหนองหญารังกา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50979. นางประคอง รักษานวล โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50980. นางสมร จันทรแสุข โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50981. นางสุรัตนแ ธรรมโรเวศนแ โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50982. นายประสิทธิช์ัย พาลี โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50983. นางฉวรีรณ บราวเวอรแ โรงเรียนบานหนองหาน(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50984. นางนิ่มนวล เรืองเจริญ โรงเรียนบานหนองหาน(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50985. นางยุพดี เอื้อวรรณกิจ โรงเรียนบานหนองหาน(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50986. นางอมรา งามชัย โรงเรียนบานหนองหาน(วนัครู ๒๕๐๒) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50987. นายนิพนธแ ยอดสวาท โรงเรียนบานหนองอิอู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50988. นางวรรณา ชนูนันทแ โรงเรียนบานหนองไฮโนนสําราญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50989. นางจิราวรรณ พรหมจารยแ โรงเรียนบานหวยปลาโดศรีสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50990. นางวรากานตแ วงัคะฮาด โรงเรียนบานหวยปลาโดศรีสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50991. นางสาวนงคแลักษณแ หงษแคํา โรงเรียนบานหวยปลาโดศรีสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50992. นายเพง็ มีเลข โรงเรียนบานหวยปลาโดศรีสามารถ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50993. นางทองเพชร ทรงถิ่น โรงเรียนบานหวยยางชัยพร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50994. นางสมจิตร ออนละมุล โรงเรียนบานหวัดงยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50995. นายวรีะยุทธ แสนสีมนตแ โรงเรียนบานหวัหนอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50996. นางจิดาภา ขัตติยะ โรงเรียนบานเหลาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50997. นางดวงฤทยั ลําพทุธา โรงเรียนบานเหลาหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50998. นายนวพล พนัธแศรี โรงเรียนบานเหลาอุดมทรัพยแสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

50999. นางสาวภาวณีิ ทวทีรัพยแ โรงเรียนบานออมกอประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51000. นายฉัตรพงษแ พาพมิพแ โรงเรียนบานออมกอประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51001. นางสุมาลี ชัยมูล โรงเรียนพฒันาศรีผดุงอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51002. นางอาภรณแ คํารินทรแ โรงเรียนพฒันาศรีผดุงอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51003. นายวนิิจ ชีพจําเปๅน โรงเรียนพฒันาศรีผดุงอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51004. นายวรีะเดช อนุญาหงษแ โรงเรียนพฒันาศรีผดุงอุดมวทิยแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51005. นางปวณีา โอนากุล โรงเรียนมหาไถศึกษาบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51006. นางมลิณี ทองแสน โรงเรียนมหาไถศึกษาบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓



1380

51007. นางมะลิวลัยแ เกาะแกว โรงเรียนมหาไถศึกษาบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51008. นางสมพร ออนเหลา โรงเรียนมหาไถศึกษาบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51009. นางสาวทวิาพร แกวเดียวแสง โรงเรียนมหาไถศึกษาบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51010. นางสาววรสุชา วไิลพล โรงเรียนมหาไถศึกษาบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51011. นางเพญ็นภา นิคมเขตตแ โรงเรียนรมเกลา๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51012. นางวงศแทพิา ออนสนิท โรงเรียนศรีขวญัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51013. นางสาวอรวรรณ วเิชียรเครือ โรงเรียนศรีขวญัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51014. นางอภญิญา งามดี โรงเรียนศรีขวญัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51015. นายเกษร กิคอม โรงเรียนศรีขวญัเมือง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51016. นางบษุบงคแ สุวรรณศรี โรงเรียนหนองแวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51017. นางพรพศิ ศรีโบราณ โรงเรียนหนองแวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51018. นายสุดสาคร เรไร โรงเรียนหนองแวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51019. นางนาฏฐินันทแ วรีะเดชะ โรงเรียนหนองแวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51020. นายบญัญัติ โพธิเ์สนา โรงเรียนหนองแวงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51021. นางกล่ินธปู พวงดอกไม โรงเรียนอนุบาลกูแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51022. นางเกษมศรี ลาแพงศรี โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51023. นางฉววีรรณ ศรีลาวงษแ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51024. นางเบญญาภา ทวทีรัพยแ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51025. นางสังวาล พนิิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51026. นางเสง่ียม หรัิญมาพร โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51027. นางเสาวนียแ นาคะอินทรแ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51028. นายพชิัย อินทชัย โรงเรียนอนุบาลไชยวาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51029. นางสุกานดา โนนคูเขตโขง โรงเรียนอนุบาลทุงฝน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51030. นายจีระ สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลทุงฝน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51031. นายมงคล ภกัดีนวล โรงเรียนอนุบาลทุงฝน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51032. นางธญิญรัตนแ พมิพแกุระกัน โรงเรียนอนุบาลพบิลูยแรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51033. นางยามดี ขยันกิจ โรงเรียนอนุบาลพบิลูยแรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51034. นายเอื้อน ตาระเต็ง โรงเรียนอนุบาลพบิลูยแรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51035. นางนิ่มนวล ยวงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพบิลูยแรักษแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51036. นางจุฑามาศ โสเกาขา โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51037. นางพานทอง ดวงจันทรแ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51038. นางไพวลัยแ กุลวงศแ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51039. นางภริูตา ธนาโชติวฒันแ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51040. นางสาวจินตนา งามชัยภมูิ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51041. นางสุภาวดี คูวจันกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51042. นายวชิัย ปอูงปก โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51043. นายอุดม กุลวงศแ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓
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51044. นายสุรันดรแ รัตนเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51045. นางจันทรา แสงศร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51046. นางทศันียแ พงษแสิงหแ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51047. นางพรภริมยแ งานสําเร็จ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51048. นายศิริชัย แกวไชย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวทิยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51049. นางศุภลักษณแ บรีุเพยี วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51050. นางสาวสุกัญญา หนันแป วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51051. นายไพวลัยแ อนันตภมูิ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51052. นายภทัรธรีะ ประทมุเม วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51053. นายโยทนิ จันทะไหม วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานดุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51054. นายวรีะศักด์ิ บญุญะรัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51055. นายอุดร บรีุเพยี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51056. นางสาวละมัย พรหมศร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๓

51057. นายสวาง ชนูนันทแ โรงเรียนกลางนอยเหลามะแงว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51058. จาสิบเอกอนันตแ ชอมเซียง โรงเรียนกลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51059. นางชมภนูุช คําดีบญุ โรงเรียนกลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51060. นางสุพนิ ชอมเซียง โรงเรียนกลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51061. นายธนะชัย ปราบพาล โรงเรียนกลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51062. นายระเบยีน สีแกว โรงเรียนกลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51063. นายสิทธชิัย ฮมปาุ โรงเรียนกลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51064. นางประนอม อาษานาม โรงเรียนคําบงเจริญสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51065. นางพศิมัย วาปศิีริ โรงเรียนคําบงเจริญสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51066. นางเพญ็ศรี ละดาดาษ โรงเรียนคําบงเจริญสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51067. นางนุสรา สิงหแวงษแ โรงเรียนชุมชนบางแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51068. นายยงยุทธแ ทองไวยแ โรงเรียนชุมชนบางแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51069. นายอารมยแ สุวรรณแสง โรงเรียนชุมชนบางแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51070. นางสุพรรณี โคกโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบานสรางแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51071. นายอานนทแ ศรีจันทรา โรงเรียนชุมชนบานสรางแปนู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51072. นางจุฬาลักษณแ วเิศษวงษา โรงเรียนชุมพลนาคลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51073. นายบรรพต โพธิศ์รี โรงเรียนชุมพลนาคลัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51074. นางฐิติมาพร สมบติับรูณแ โรงเรียนดอนตาลดงบงัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51075. นายธวชัชัย สมบติับรูณแ โรงเรียนดอนตาลดงบงัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51076. นายสุชาติ ไชยวงศแ โรงเรียนดอนตาลดงบงัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51077. นายอัชชพล กิจนุกร โรงเรียนดอนตาลดงบงัวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51078. นายชัยชุมพล ศิริเวช โรงเรียนเตชะไพบลูยแ ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51079. นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเชี่ยว โรงเรียนน้ําโสมประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51080. นางกฤตยา วงษา โรงเรียนนิคมสรางตนเองหวยหลวง ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔
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51081. นางบญุศิริ ยังโสม โรงเรียนนิคมสรางตนเองหวยหลวง ๒ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51082. นายวรวฒิุ นิรันตรานนทแ โรงเรียนโนนสูงวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51083. นางกานตแพชิชา คุณพระเมือง โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51084. นางจิตรถนอม ศรีบริุนทรแ โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51085. นางดาราทพิยแ พระสวาง โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51086. นางเพญ็ศรี วงษานาม โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51087. นางรัชนีวรรณ งามประกอบ โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51088. นางละไม ทองคํา โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51089. นางวนิดา เสนาชัย โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51090. นางสกุล สิงหแวงศแ โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51091. นางสังขแทอง พลดี โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51092. นางสาวจิตรลดา คนยืน โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51093. นางสาววรรณี อินอุนโชติ โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51094. นางสาววรินทร เข็มทอง โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51095. นางอมรทพิยแ กัลยา โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51096. นางอารีลักษแ พรมจารยแ โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51097. นายจีรศักด์ิ แสงสวสัด์ิ โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51098. นายสมเกียรติ ด่ิงแกว โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51099. นายสุภรีแ แรงนอย โรงเรียนบริบาลภมูิเขตตแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51100. นางเสถียร จันทะโสต โรงเรียนบานกาลึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51101. นายโกสินทรแ ศรีบริุนทรแ โรงเรียนบานกาลึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51102. นายจันโท บตุรไชย โรงเรียนบานกาลึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51103. นายบญุรอง วนัตาแสง โรงเรียนบานกาลึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51104. นายวรีะศักด์ิ ทองส้ิว โรงเรียนบานกาลึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51105. นางประภาภรณแ อัปการัตนแ โรงเรียนบานกุดจับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51106. นายเสนาะ ใจซ่ือ โรงเรียนบานกุดเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51107. นางทศันาพร สามพดัเย็น โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51108. นางปรารถนา รัตนสุทธิ โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51109. นางสาวจันสุดา ไชยหาญ โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51110. นางอํานวย พมิพศิาล โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51111. นายคํามุก มุธตุา โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51112. นายบณัฑิต มุสิกพนัธแ โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51113. นายพทิกัษแ ใจบญุ โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51114. นายวนัชัย วชัระปาน โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51115. นายสุเภท นวลทอง โรงเรียนบานขาวสาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51116. นางฐิติรัตนแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานคําดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51117. นางสาวศุภนิดา สุทธดีิ โรงเรียนบานคําดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔
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51118. นายเฮ็ง บวัคําเกิด โรงเรียนบานคําดวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51119. นายสมจิตตแ นาเหนือ โรงเรียนบานโคกวชิัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51120. นายสุคนธแ พยุหะ โรงเรียนบานโคกสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51121. นายคํามร หลอดแพง โรงเรียนบานโคกสีแกว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51122. นางอุถาพร คําสุนทร โรงเรียนบานจําปาทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51123. นายพรชัย นาทา โรงเรียนบานเชียงดีกุดเซือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51124. ส.ต.อ.ธรียุทธ พลแสง โรงเรียนบานเชียงดีกุดเซือม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51125. นางประครอง แนนสถิตยแ โรงเรียนบานเชียงเพง็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51126. นางเพยีรชัย เกียลน โรงเรียนบานเชียงเพง็ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51127. นายบญุมี ววิาจารยแ โรงเรียนบานโชคเจิญ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51128. นางปริยานุช ภญิญศักด์ิ โรงเรียนบานดงธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51129. นายชินวธุ จันนาหวา โรงเรียนบานดงธาตุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51130. นางกาญจนา ผดุงโกเม็ด โรงเรียนบานดงพฒันาดงตองประชารัฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51131. นางสุมามาลยแ จําปานิล โรงเรียนบานดงพฒันาดงตองประชารัฐ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51132. วาที่รอยตรีนครไทย ขอนยาง โรงเรียนบานดงเย็นพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51133. นางละมุน แสมภมูี โรงเรียนบานดงหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51134. นางจันหอม สิงสุพรรณ โรงเรียนบานดงหวายดงขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51135. นางฉายวรรณ บญุกอง โรงเรียนบานดงหวายดงขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51136. นางรัตนา บญุพงษแ โรงเรียนบานดงหวายดงขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51137. นายสังคม บญุกอง โรงเรียนบานดงหวายดงขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51138. นางกานตแสิรี ภผูาใจ โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51139. นายไพศาล พลิารักษแ โรงเรียนบานแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51140. นายดิเรก บตุรสาระ โรงเรียนบานต้ิว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51141. นางจิราภรณแ จันทะบาง โรงเรียนบานถิ่น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51142. นายสายันตแ จงพมิาย โรงเรียนบานทาโปงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51143. นางชุติมา ผิวแดง โรงเรียนบานทาโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51144. นางทองเพชร แสงกาญจนแ โรงเรียนบานทาโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51145. นางทองหลอ ภถูมศรี โรงเรียนบานทาโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51146. นางทบัทมิ ภคูรองทอง โรงเรียนบานทาโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51147. นางศิรินภา ปอูงภกัดี โรงเรียนบานทาโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51148. นายวเิศษ โสภากุล โรงเรียนบานทาโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51149. นางประนอม นันทกุล โรงเรียนบานทาโสม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51150. ดร.มนัสชา แววไธสง โรงเรียนบานทุงทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51151. นางนิศานาถ สุรเสรีวงษแ โรงเรียนบานเทื่อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51152. นางลลนา ดีสม โรงเรียนบานเทื่อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51153. นางวราภรณแ ศรีเสนพลิา โรงเรียนบานเทื่อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51154. นางสายสมร เจริญสวสัด์ิ โรงเรียนบานเทื่อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔
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51155. นางสาวพนมวัลยแ จันทรแศรี โรงเรียนบานเทื่อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51156. นายทนิกร นาสวาง โรงเรียนบานเทื่อม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51157. นางจุฑามาส บตุตะคาม โรงเรียนบานธาตุประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51158. นางประภสัสร ประสิทธิ์ โรงเรียนบานธาตุประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51159. นางเพณ็ภา คําเหมือน โรงเรียนบานธาตุประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51160. นายกฤชวฏั คามวง โรงเรียนบานธาตุประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51161. นายสุนทร ฤทธิป์ระเสริฐ โรงเรียนบานธาตุประชานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51162. นางจารินี หาญสมบติั โรงเรียนบานนาเก็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51163. นางศุภคั ดอนกระสินธุแ โรงเรียนบานนาเก็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51164. นายทรงวทิยแ หาญสมบติั โรงเรียนบานนาเก็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51165. นายอภชิาติ บญุสอาด โรงเรียนบานนาเก็น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51166. นางพทิรูยแ แกวดวงดี โรงเรียนบานนาคํา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51167. นางศิริลักษณแ ดวงเพชร โรงเรียนบานนาคํา (ถิรธมัโมอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51168. นายบญุณะ พากุล โรงเรียนบานนาคํา (ถิรธมัโมอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51169. นายสมชาย มีหาฤทธิ์ โรงเรียนบานนาคํา (ถิรธมัโมอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51170. นายโสภณ สมบงึกลาง โรงเรียนบานนาคํา (ถิรธมัโมอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51171. นางตุลี เชื้อกลางใหญ โรงเรียนบานนาคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51172. นางประภสัสร ตุมทอง โรงเรียนบานนาคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51173. นางสมหมาย นาแพงสอน โรงเรียนบานนาคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51174. นายดํารง สิทธบิญุมา โรงเรียนบานนาคํานอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51175. นางนวพร สุวรรณอภชิน โรงเรียนบานนาแค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51176. นางวไิลวรรณ ไสยกิจ โรงเรียนบานนาแคทุงขวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51177. นางจุรีรัตนแ นามวเิศษ โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51178. นางดารินทรแ ชื่นบญุเพิ่ม โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51179. นางประนอม ประธรรมเต โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51180. นางปใทมา จิตรแกว โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51181. นางสมมิตร นาศิริ โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51182. นางสุวพนัธแ สุนสิน โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51183. นางสุวมิล คุณอุดม โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51184. นายประยวร กิ่งคํา โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51185. นายประสาท หาบานแทน โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51186. นายวนัดี สืบวงศแ โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51187. นายวทิยา อุชชิน โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51188. นายสัมฤทธิ์ ดอนจันลา โรงเรียนบานนางัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51189. นางสงวนวลัยแ พฤษชาติ โรงเรียนบานนางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51190. นายวฒันะ กองมณี โรงเรียนบานนางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51191. นายเถลิงสุข วรพทิยแ โรงเรียนบานนาเตย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔
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51192. นางสาวณัฐนรี นนทราษฎรแ โรงเรียนบานนาเมืองไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51193. นายวรวฒิุ ประสานศักด์ิ โรงเรียนบานนาเมืองไทย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51194. นายขยาย โยธากุล โรงเรียนบานนายูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51195. นายธวชัชัย หลาเรืองแสง โรงเรียนบานนายูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51196. นายพศิาล ผิวศิริ โรงเรียนบานนายูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51197. นายสุรสิทธิ์ แกวอัคฮาด โรงเรียนบานนายูง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51198. นางโสภติ สารีวงษแ โรงเรียนบานนาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51199. นายวโิรจนแ บวัมี โรงเรียนบานนาสี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51200. นางสาวกาญจนา นนทะแสง โรงเรียนบานนาอาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51201. นางเวยีงคํา บษุบงกแ โรงเรียนบานนาไฮ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51202. นางสาววนิดา โพตะสี โรงเรียนบานน้ําซึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51203. นางสุกัญญา ไพศาล โรงเรียนบานน้ําซึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51204. นายประมวล ธนะภมูิชัย โรงเรียนบานน้ําซึม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51205. นางวาสนา รักษาภายใน โรงเรียนบานน้ําทรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51206. นายสมพศิ เรียงภวา โรงเรียนบานน้ําทรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51207. นายประดิษฐแ อําไพ โรงเรียนบานน้ําทรง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51208. นางกมลา จันทรแลี โรงเรียนบานน้ําปูุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51209. นางนัยนา กวนวงคแ โรงเรียนบานน้ําปูุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51210. นายกิตติศักด์ิ จันทรแกมล โรงเรียนบานน้ําปูุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51211. นางสาววิบลูยแวงษแ เสียงใส โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51212. นายสมจิตรแ ถานันตะ โรงเรียนบานโนนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51213. นางทพิวรรณ มงคล โรงเรียนบานโนนทองโนนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51214. นางพมิลรัตนแ ผดุงเวยีง โรงเรียนบานโนนทองโนนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51215. นายประสิทธิ์ อินทรแอุดม โรงเรียนบานโนนทองโนนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51216. นายสงา เงาศรี โรงเรียนบานโนนทองโนนหวาย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51217. นางโชคดี อําไพ โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51218. นางราตรี จําปาเรือง โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51219. นายโกวทิยแ มาลาสีตะ โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51220. นายประชา โสดาวชิิต โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51221. นางสาวนิตยา ฉันทปใญญา โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51222. นายสุวรรณ บญุศรีทมุ โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51223. นางสะอาด ฝุายชาวนา โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51224. นายสุริยนตแ ศรีบญุเรือง โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51225. นางสาวทองดี พมิพแสาลี โรงเรียนบานปากเจียงโนนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51226. นายเลิศศักด์ิ สามิดี โรงเรียนบานปากเจียงโนนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51227. นายอนุชาติ ไชยศรี โรงเรียนบานปากเจียงโนนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51228. นายอุฬาร ชวยแกว โรงเรียนบานปากเจียงโนนทอง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔



1386

51229. นางศรัณยแพร มูลธิ โรงเรียนบานผักบุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51230. นายสุรทนิ เมืองขวา โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51231. นางทพิวลัยแ ทองไวยแ โรงเรียนบานภดิูน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51232. นางศรีนวล เขมะสัจจกุล โรงเรียนบานภดิูน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51233. นางสาวชญัญาณัฏฐแ วรุิณปใกษี โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51234. นางกองแกว สีแกว โรงเรียนบานเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51235. นางนงนุช กรมแสง โรงเรียนบานเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51236. นางสุจิตรา ณวนัธนารักษแ โรงเรียนบานเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51237. นางสุพศิ วงษแเที่ยง โรงเรียนบานเม็ก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51238. นายทรงฤทธิ์ พลเดช โรงเรียนบานลําภู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51239. นายสุพศิ บานเปาู โรงเรียนบานวงัสวย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51240. นางกฤตชญา ชมภมูาตร โรงเรียนบานสรางกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51241. นางบญุไทย พลคอ โรงเรียนบานสรางกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51242. นางอพนัตรี พนัธรุะ โรงเรียนบานสรางกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51243. นายวเิชียร มีบญุ โรงเรียนบานสรางกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51244. นางสาวประภาภรณแ วชิัยวงศแ โรงเรียนบานสรางกอ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51245. นายวไิล วจิิตรเจริญ โรงเรียนบานสวสัดี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51246. นางไพลิน โสภารักษแ โรงเรียนบานสวางปากราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51247. นายบญุเรียน คําสี โรงเรียนบานสวางปากราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51248. นายพบิลูยแศักด์ิ ภกัดีราช โรงเรียนบานสวางปากราง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51249. นางสาวอุรารัตนแ ปใกกาเวสูง โรงเรียนบานเสะคุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51250. นายจําเนียร ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนบานเสะคุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51251. นายทวี วชิุมา โรงเรียนบานเสะคุวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51252. นางพมิพแวลี อาวรณแ โรงเรียนบานโสมเยี่ยมโนนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51253. นางสาวมนธลิา วนัสา โรงเรียนบานโสมเยี่ยมโนนพฒันา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51254. นางสมคิด โนวฤทธิ์ โรงเรียนบานหนองทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51255. นางสุวโรพร สีตางคํา โรงเรียนบานหนองทุม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51256. นางวนิดา ปิๆนแกว โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51257. นางสาวทณัฑิกา พนัทะกุล โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51258. นายวชิิต ศิริแข็ง โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51259. นายสมชาย กาละปใด โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51260. นายสุริยัน พชัรเลขกุล โรงเรียนบานหนองแวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51261. นางรัชดาวรรณ หนูราช โรงเรียนบานหนองหวัคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51262. นายเพิ่ม ชัยเมือง โรงเรียนบานหนองหวัคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51263. นายวรัิตนแ นาฬิกุล โรงเรียนบานหนองหวัคู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51264. นางสาวนลินี ทวกีุล โรงเรียนบานหยวก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51265. นางวาสนา จันทรแดี โรงเรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔



1387

51266. นางสาวนัยนา ซ่ือสัตยแ โรงเรียนบานหลุมขาว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51267. นางจิตตแเกษม รอดชมภู โรงเรียนบานหวยเชียงหนองอีเบา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51268. นางศรีเนียม วรรักษแ โรงเรียนบานหวยเชียงหนองอีเบา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51269. นางสาวนลินกานตแ ผองใสศรี โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51270. นายศุภชัย อเวรา โรงเรียนบานหวัชาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51271. นางกนกลักษณแ ปใตตายะโส โรงเรียนบานหายโศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51272. นางอํานวยพร ยศออน โรงเรียนบานหายโศก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51273. นางยุพนิ ดุจพายัพ โรงเรียนบานหนิต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51274. นางสาวรุงอรุณ มะณีโรจนแ โรงเรียนบานหนิต้ัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51275. นางรุจิราภรณแ ชาวดร โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51276. นางอรอุมา สิทธโิคตร โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51277. นายนวพล กุลธวชั โรงเรียนบานใหม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51278. นางคําปใน หตัถกร โรงเรียนเมืองพานบานโกมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51279. นางจันทรแชนก แสงมณี โรงเรียนเมืองพานบานโกมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51280. นายประติพตัรแ นรสาร โรงเรียนเมืองพานบานโกมวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51281. นายอุกฤต พลศิลา โรงเรียนราษฎรแจุฬาสามัคคี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51282. นางพยอม พทุธาผา โรงเรียนศศิกานตแวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51283. นางรัตนาภรณแ พลสรรคแ โรงเรียนหนองกุงวงัแสง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51284. นางสาวฐิติภา วะหาโล โรงเรียนอนุบาลญาริดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51285. นางสาวเสาวณียแ ไกยวรรณ โรงเรียนอนุบาลบานกองวทิยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51286. นางณัฐนรี หลอดแพง โรงเรียนอนุบาลบานผือพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51287. นางวรุณียแ ผลให โรงเรียนอนุบาลบานผือพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51288. นางสวาง มูลสาร โรงเรียนอนุบาลบานผือพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51289. นางสาวภสัฎา ทศิโร โรงเรียนอนุบาลบานผือพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51290. นางอชิรญาณแ สัตยแซ่ือ โรงเรียนอนุบาลบานผือพทิยาภมูิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51291. นางทองหลาง อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลบานเพยีมิตรภาพที่ ๑๓๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51292. นางปทมุมาศ โคตรปใตถา โรงเรียนอนุบาลบานเพยีมิตรภาพที่ ๑๓๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51293. นางมลวภิา เจียมเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลบานเพยีมิตรภาพที่ ๑๓๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51294. นางรัชนี ใจบญุ โรงเรียนอนุบาลบานเพยีมิตรภาพที่ ๑๓๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51295. นางสุวภา เกษหอม โรงเรียนอนุบาลบานเพยีมิตรภาพที่ ๑๓๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51296. นางอารียา วงษแศิลป โรงเรียนอนุบาลบานเพยีมิตรภาพที่ ๑๓๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51297. นายอภญิญา อุดชาชน โรงเรียนอนุบาลบานเพยีมิตรภาพที่ ๑๓๘ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51298. นางสาวพกิุล ทองทพิยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51299. นางสาวสมปอง ผิวผอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51300. นางออยทพิยแ สุรภกัด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51301. นายธรีพล สุรภกัด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔

51302. นายศุภวฒันแ เคนภาวะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต ๔ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอดุรธาน ีเขต ๔



1388

51303. นางจินตนา แนวพชิิต โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51304. นางฌัชญา ผาแสนเถิน โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51305. นางประทมุ จเอยเจียม โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51306. นางพษิณุ แสนบญุศรี โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51307. นางไพรินทรแ ใบบวั โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51308. นางสาวบณัฑิตา เรืองปิๆน โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51309. นางสาววนัวสิาขแ ทรัพยแสุคนธแ โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51310. นางสาวอรพินทรแ ขําฉา โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51311. นางสุนทรี ยิ้มเพช็ร โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51312. นายทศันะ ออนนิ่ม โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51313. นายธเนตร ยิ้มเพช็ร โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51314. นายประพจนแ ปานคํา โรงเรียนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51315. นางอัญชนิดา จันทรแเจ฿ก โรงเรียนชายเขาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51316. นายเทวนิ ปใญญาธิ โรงเรียนชายเขาวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51317. นางสุรียแ สุวรรณสารารักษแ โรงเรียนชุมชนดานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51318. นายจตุพร เที่ยงบทูวี โรงเรียนชุมชนดานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51319. นางกําไร ก่ําสุข โรงเรียนชุมชนบานโคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51320. นางชยุตรา จันจัด โรงเรียนชุมชนบานโคน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51321. นายนันทยุทธ สันตินรนนทแ โรงเรียนชุมชนบานชําหนึ่ง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51322. นางกรองจิตตแ ฮาวกองแกว โรงเรียนชุมชนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51323. นางคําปอย จินตปใญญา โรงเรียนชุมชนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51324. นางประครอง เกตุสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบานดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51325. นางกัลนิกา ชูอยู โรงเรียนชุมชนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51326. นางนิภา จันทรแฟใก โรงเรียนชุมชนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51327. นายปรีชา ชูอยู โรงเรียนชุมชนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51328. นางนภาพร ทฆีาวงคแ โรงเรียนชุมชนบานแหลมทอง(ราษฎแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51329. นายนพดล เตชา โรงเรียนชุมชนบานแหลมทอง(ราษฎแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51330. นางตรีธนา มีมา โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51331. นางน้ําคาง คลังกรณแ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51332. นางสุคนธแทพิยแ ปใญญาสงคแ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51333. นางแสงจันทรแ อาจทวกีุล โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51334. นางกรกนก มณีรัตนแ โรงเรียนดานแมคํามัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51335. นายโกวทิยแ จันทรแแจมศรี โรงเรียนดานแมคํามัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51336. นายอํานวย คําศรี โรงเรียนดานแมคํามัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51337. นางสาวสายสมร สรอยสอน โรงเรียนทุงเศรษฐี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51338. นางจันทรแฉาย แกวเปี็ย โรงเรียนนาอินวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51339. นางสาวรินทรแดา ภคูองตา โรงเรียนนาอินวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑
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51340. นางหรรษา ธปูทอง โรงเรียนนาอินวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51341. นายศุภวชิญแ ทาตอย โรงเรียนนาอินวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51342. นางนภาภรณแ ยาวะโนภาส โรงเรียนน้ําริดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51343. นางวาสนา ปใ็นจาด โรงเรียนน้ําริดราษฎรแบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51344. นางเสาวนียแ ปานเกิด โรงเรียนบานกองโค คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51345. นางอนัญพร ภมุราดี โรงเรียนบานขอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51346. นางสุดารัตนแ อินทรแขํา โรงเรียนบานขอยสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51347. นายสพร่ัง ปิๆนนาค โรงเรียนบานขอยสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51348. นายสมนึก พลฤทธิ์ โรงเรียนบานขอยสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51349. นางนิจสิริ สิทธยิศ โรงเรียนบานขุนฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51350. นางศุภรัตนแ นามวงศแ โรงเรียนบานขุนฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51351. นายประสาท พวงแกว โรงเรียนบานขุนฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51352. นางจารุณี ขําทอง โรงเรียนบานคลองกลวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51353. นางสาวนันทยิา วเิทศนแ โรงเรียนบานคุงตะเภา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51354. นางรุจิรา เทพอาจ โรงเรียนบานชําสอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51355. นางวรรณิดา รุงทอง โรงเรียนบานชําสอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51356. นางแสงจันทรแ สุวรรณเพช็รแ โรงเรียนบานชําสอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51357. นางจินตนา ปใๆนเกลา โรงเรียนบานชุมชนบานแกง (ไกรสรพงษแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51358. นางสุดใจ ธนวฒันแ โรงเรียนบานชุมชนบานแกง (ไกรสรพงษแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51359. นางสุนทรี จันทรารักษแ โรงเรียนบานดงชางดี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51360. นางฬสมณดวงใจ เจนธนานันทแ โรงเรียนบานดอนโพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51361. นางสุมาลี เภารอด โรงเรียนบานดารา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51362. นางศิริพร ปาณะจํานงคแ โรงเรียนบานดินแดง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51363. นางฤดีพร มีเพช็ร โรงเรียนบานเดนสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51364. นายบรรเทงิ เสมานุกูล โรงเรียนบานทาชาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51365. นางจินดา วงษแพริา โรงเรียนบานทาสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51366. นางปรานอม ทองเปรม โรงเรียนบานทาสัก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51367. นายมะเรียน มวงบานยาง โรงเรียนบานนาปาุคาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51368. นางสํารวย รัศมี โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51369. นายคนอง เหล็กแจง โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51370. นายมาโนช ปานสมบติั โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51371. นายเอกชัย ฝนดี โรงเรียนบานนายาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51372. นางสุรางคแ แหยมคง โรงเรียนบานนาลับแลง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51373. นางสาวณัฏฐณิชา พพิฒัธากร โรงเรียนบานนาอิซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51374. นางสาวอรสา ดอนเทศ โรงเรียนบานนาอิซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51375. นางอัญชลี บวัสด โรงเรียนบานนาอิซาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51376. นางวาสนา มณีนาค โรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑
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51377. นางสาวลัดดาวรรณแ แกวยอด โรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51378. นายพทิกัษแ ปิๆนรัตนแ โรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51379. นายวเิชียร วงศแพุม โรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51380. นายสุราษฎรแ รอดดวง โรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51381. นายประดิษฐแ เศวตสุจริตกุล โรงเรียนบานน้ําลอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51382. นายเสถียร มูลแกน โรงเรียนบานน้ําลอก(รัฐราษฏรแรังสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51383. นางสรียา มั่นจันทรแ โรงเรียนบานน้ําอาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51384. นางสายฝน อุปหลา โรงเรียนบานน้ําอาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51385. นางนิภา ปานทอง โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51386. นางยุพนิ จาดฆอง โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51387. นางวาสนา อยูเจริญกิจ โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51388. นางศิริรัตนแ พาหกุุล โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51389. นางสาวชมนาด กันภยั โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51390. นางสิริพร ดีนอย โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51391. นางอรุณรัตนแ เจียมจันทรแคุปตแ โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51392. นายวทิยา คําโอด โรงเรียนบานในเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51393. นางบรรจง กาญจนโกมล โรงเรียนบานบอพระ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51394. นางพเยาวแ บญุแสนขัน โรงเรียนบานบอพระ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51395. นายวรีะ ปใญญาสงคแ โรงเรียนบานปาุกะพี้ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51396. นางอจัฉราพรรณ รัตนสากล โรงเรียนบานผักขวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51397. นางหทยัรัตนแ สาหราย โรงเรียนบานไผลอมสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51398. นายสัมฤทธิ์ เลิศจันทรแ โรงเรียนบานฟากบงึ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51399. นางกัญญาภคั วารี โรงเรียนบานรองลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51400. นางละมอม พพิธิภกัดี โรงเรียนบานรองลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51401. นายเสนหแ ปิๆนมณี โรงเรียนบานรองลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51402. นางจริยา มีกล่ินหอม โรงเรียนบานโรงหมอมิตรภาพที่ ๗๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51403. นางสุรียแพร แหยมคง โรงเรียนบานไรหวยพี้ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51404. นางวริาธร แทนเทอืก โรงเรียนบานวงัแดง(สหจิตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51405. นางสมหมาย ทารัตนแ โรงเรียนบานวงัแดง(สหจิตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51406. นายธนศุภกิจ เชื้อนวม โรงเรียนบานวงัแดง(สหจิตวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51407. นางจุฑามาศ บญุพุม โรงเรียนบานวงัถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51408. นายบรรจง หงษแประสิทธิ์ โรงเรียนบานวงัถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51409. นายแสนศักด์ิ ดานสวสัด์ิ โรงเรียนบานวงัถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51410. นางเรณู รองกระโทก โรงเรียนบานวงัเบน(ภธูรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51411. นางสาวรัชนี ศรีพรหมษา โรงเรียนบานวงัเบน(ภธูรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51412. นางกาญจนา อุสาหะกานนทแ โรงเรียนบานวงัปรากฏ(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51413. นายนพดล กฤษณะดิลก โรงเรียนบานวงัปรากฏ(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑
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51414. นายสถาพร ทํานุพนัธุแ โรงเรียนบานวงัปรากฏ(ประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51415. นายไพทลู ทองเปรม โรงเรียนบานวงัสะโม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51416. นางจิรภา พงษแสนิทกุล โรงเรียนบานแสนขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51417. นางฐิตาภา เอกา โรงเรียนบานแสนขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51418. นางสุวติา ชุมแจม โรงเรียนบานแสนขัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51419. นางศศินันทแ หรัิญวรวงศแกุล โรงเรียนบานหนาพระธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51420. นายประจักษแ เสียนขุนทด โรงเรียนบานหวยฉลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51421. นางดวงเดือน วานิชสรรพแ โรงเรียนบานหวยใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51422. นายยงยุทธ บวัคํา โรงเรียนบานหวยใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51423. นายอุดมศักด์ิ ศรีเพชร โรงเรียนบานหวยใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51424. นายบรรจง โก฿ะกอย โรงเรียนบานหวยปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51425. นางสุชาดา ชาบาง โรงเรียนบานหวัคาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51426. นายสมพงษแ สุดใจ โรงเรียนบานหวัดุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51427. นางรัตนะ สวนสวรรคแ โรงเรียนบานหาดสองแคว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51428. นายประหยัด แดงกองโค โรงเรียนบานหาดสองแคว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51429. นางณัฐชยา กล่ินมาลี โรงเรียนบานหาดเสือเตน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51430. นางภคัจิรา มงคลทศัพร โรงเรียนบานหาดเสือเตน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51431. นางกาญจนา อภยัภกัดี โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51432. นางสาวทพิวลัยแ ดีพลับ โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51433. นางอรุณี แสงทอง โรงเรียนบานเหลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51434. นางพชัรี ปใญชะนะ โรงเรียนบานเหลาปาุสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51435. นางวาสนา ขีดขิน โรงเรียนบานเหลาปาุสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51436. นางสุนิษา ดีแท โรงเรียนบานเหลาปาุสา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51437. นางเพลิน มณีคันโท โรงเรียนประชาชนอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51438. นายทวี จันทรแเจ฿ก โรงเรียนประชาชนอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51439. นางบญุลือ วงษแทนัทแ โรงเรียนปาุขนุนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51440. นางประนอม ทั่งมั่งมี โรงเรียนปาุขนุนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51441. นายนิพนธแ มากคลาย โรงเรียนปาุขนุนเจริญวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51442. นายสมพร เพชรายุทธ โรงเรียนไผใหญ (กลุมเกษตรกรอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51443. นางวรัิชดา มัชฌิมา โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51444. นางนวลฉวี ขันมณี โรงเรียนฤาษพีหลวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51445. นางทติพชิา นอยศิริ โรงเรียนวงัโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51446. นางบญุชวย ปิๆนนาค โรงเรียนวงัโปงุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51447. นายอํานวย คณะใน โรงเรียนวงัหมู (นิมมานโกวทิ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51448. นายภาสกร อินทะสอน โรงเรียนวดัคุงยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51449. นางวรณี เยาวรัตนแ โรงเรียนวดัคุงวารี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51450. นางศิวลัิย อวมอ่ํา โรงเรียนวดัชุมชนวดับรมธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑
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51451. นายนิยมพร นพศรี โรงเรียนวดัชุมชนวดับรมธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51452. นางสาวอัญชลี อยูสุขสวสัด์ิ โรงเรียนวดัดงสระแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51453. นางไพรินทรแ เที่ยงฟใก โรงเรียนวดัดอยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51454. นางสาวสุวมิล สุโน โรงเรียนวดัดอยแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51455. นางมาลัย เมณฑแกูล โรงเรียนวดับานเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51456. นางสุคนธแ แกงศิริ โรงเรียนวดับานเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51457. นายสมชาย สาขา โรงเรียนวดับานเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51458. นายใหม แกวเปี็ย โรงเรียนวดับานเกาะ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51459. นางกรรณิกา พงศแวฒิุศักด์ิ โรงเรียนวดับานใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51460. นางสาวภุมรินทรแ พุมจันทรแ โรงเรียนวดัผาจักร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51461. นางกาญจนา ถนอมวงษแ โรงเรียนวดัไผลอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51462. นายสิทธเิดช เกตุสุวรรณ โรงเรียนวดัพญาปในแดน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51463. นางปราณี สาหราย โรงเรียนวดัแมเฉย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51464. นางสุกัญญา สวาวสุ โรงเรียนวดัแมเฉย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51465. นายสุนทร อินหมอม โรงเรียนวดัแมเฉย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51466. นางรัฐมา จาดศรี โรงเรียนวดัโรงมา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51467. นางมันทนี แกวพนัยู โรงเรียนวดัวงักะพี้ (วเิชียรประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51468. นางสายพณิ ตลอดพงษแ โรงเรียนวดัวงักะพี้ (วเิชียรประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51469. นายธงชัย อินทรประดิษฐแ โรงเรียนวดัวงัผักรุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51470. นางพวงรัตนแ อยูจํานงคแ โรงเรียนวดัศรีธาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51471. นางวไิลรัตนแ ถายา โรงเรียนวดัสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51472. นางสมนึก แซวี โรงเรียนวดัสิงหแศรีสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51473. นางสมพร แกวประสงคแ โรงเรียนวดัสิงหแศรีสวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51474. นางวาสนา สังเวยีนวงษแ โรงเรียนวดัใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51475. นายบุญประเสริฐ ทะปใญญา โรงเรียนวดัใหม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51476. นางลัคณา เรืองศิรรักษแ โรงเรียนวดัอรัญญิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51477. นางสุดปราณี แสงวจิิตร โรงเรียนวดัอรัญญิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51478. นายอัครสิทธิ์ เรืองศิรรักษแ โรงเรียนวดัอรัญญิการาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51479. นางปราณี แจมใส โรงเรียนศิลปศาสตรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51480. นางไพลิน สิงหแสา โรงเรียนสวนหลวงสาธติ สปจ.อุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51481. นางสายสุณี หมูอุบล โรงเรียนสวนหลวงสาธติ สปจ.อุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51482. นายชาลี สิงหแสา โรงเรียนสวนหลวงสาธติ สปจ.อุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51483. นางจีรนันทแ หนอแกว โรงเรียนสามัคคีวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51484. นางภทัราภรณแ โกฎแสง โรงเรียนหมูส่ีพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51485. นายเสนหแ ทาวอาศา โรงเรียนแหลมนกแกว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51486. นางศจี เพง็วนั โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวทิยา ๕ (วดัตล่ิงตํ่า) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51487. นายธนู เตชา โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวทิยา ๕ (วดัตล่ิงตํ่า) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑
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51488. นายพเิชษฐ กุลศิริ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวทิยา ๕ (วดัตล่ิงตํ่า) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51489. นางจันทรแนวล อยูทมิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51490. นางพรรณราย รอดเกล้ียง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51491. นายประกาศ เพยีสามารถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51492. นางจันทรแจิรา นวมศิริ อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51493. นางทศันา จันทรแชุม อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51494. นางนารีรัตนแ หานประเสริฐ อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51495. นางเบญจมาภรณแ กันปาน อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51496. นางรัตนาภรณแ สิงหเสมานนทแ อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51497. นางลําทวิ เพช็รคํา อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51498. นางวชัรา อุตมแอาง อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51499. นางศรีพรรณ แสงชัย อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51500. นางสมพร ผาเจริญ อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51501. นางสาวนนฑพัทธแ หอมหา อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51502. นางสุนทรี บญุเดช อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51503. นางสุมาลี เบญจวรรณ อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51504. นางอรวรรณ จันทา อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51505. นางอรวรรณ พาทอง อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51506. นางอรสา เชื้อภกัดี อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51507. นางอุษา อวมแจง อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51508. นายธนาวฒิุ มั่นแยม อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51509. นายอนุวฒันแ วริิยานุกูล อนุบาลอุตรดิตถแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๑

51510. นางสาวธนิดา บญุมี ช.ด.ศึกษาสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51511. นายอิชชแกันตแ ศรีวรวทิยแ บานน้ําลัดสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51512. นายยุทธชัย พนัแพง โรงเรียนคุรุประชาสรรคแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51513. นางกัญญาภคั หงิสแคํา โรงเรียนจริมอนุสรณแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51514. นางรุงเรือง ทองหลวง โรงเรียนจริมอนุสรณแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51515. นางสมานรัก พึ่งบวั โรงเรียนจริมอนุสรณแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51516. นางนงคแเยาวแ คําจีน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51517. นายสากล โพธิศ์รี โรงเรียนชุมชนไกรลาสวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51518. นางวารุณี พริอด โรงเรียนชุมชนบานนากลํ่า คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51519. นางสุภาภรณแ สอนดี โรงเรียนชุมชนบานนากลํ่า คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51520. นายเสถียร พฒิุเมธางกูร โรงเรียนชุมชนบานนากลํ่า คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51521. นางตุลาภรณแ ดีโทน โรงเรียนชุมชนผาเลือดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51522. นางเทวนิ สาแกว โรงเรียนชุมชนผาเลือดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51523. นางนิตยา วรสรอย โรงเรียนชุมชนผาเลือดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51524. นางสาวศิวาพร สายคํา โรงเรียนชุมชนผาเลือดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒
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51525. นายทองอยู ดีโทน โรงเรียนชุมชนผาเลือดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51526. นายมนตแสะกันฑแ เทน็ผม โรงเรียนชุมชนผาเลือดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51527. นายสมหมาย สาแกว โรงเรียนชุมชนผาเลือดวทิยาคาร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51528. นางทศันียา แกวคงขํา โรงเรียนทาปลาอนุสรณแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51529. นางนภาพรรณ มาระเสน โรงเรียนทาปลาอนุสรณแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51530. นางสมพร ไชยแวน โรงเรียนทาปลาอนุสรณแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51531. นางสุขสม ฤทธิแ์สนตอ โรงเรียนทาปลาอนุสรณแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51532. นางสุนิรันดรแ ไหมสุข โรงเรียนทาปลาอนุสรณแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51533. นายจําเริญ ลาบรรเทา โรงเรียนทาปลาอนุสรณแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51534. นางนวลจันทรแ พรหมเสนา โรงเรียนทาปลาอนุสรณแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51535. นางกาญจนา ชมภนูอย โรงเรียนทาแฝกอนุสรณแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51536. นายณรงคแ ชาเทพ โรงเรียนทาแฝกอนุสรณแ ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51537. นายภาสกร จิตภกัดี โรงเรียนทาแฝกอนุสรณแ ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51538. นายอรรถพล แถมครบรีุ โรงเรียนทาแฝกอนุสรณแ ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51539. นางสาวอําพนั โก฿ะกอย โรงเรียนน้ําพราสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51540. นางจันทรแฉาย พรหมหาชัย โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51541. นางอารียแ ต฿ะถิ่น โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51542. นายทองเพชร ทองจันทรแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51543. นายสมพร ทองศรีอน โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51544. นายเอกชัย แตมใจ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๑ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51545. นางทวี ชมภนูอย โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51546. นางยุพนิ แสนจํานงคแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51547. นางจารี ทองพมิพแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51548. นางสุพราง ออนพรม โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51549. นางโสภา เตียเจริญ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51550. นางบปุผา กุลศิริ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๔ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51551. นางพวงเนียร มั่นระวงั โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51552. นางลัดดา ทะนันไชย โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๕ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51553. นางจีรนันทแ แกวบญุมา โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51554. นายประทปี โพธิดี์ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51555. นายวจิิตร แกวนรินทรแ โรงเรียนนิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะหแ ๖ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51556. นายทรงภพ วงษแบตุรดี โรงเรียนบานชําบอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51557. นายอํานวย สีนาค โรงเรียนบานซําบอ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51558. นางจินตเนต์ิ อินชัย โรงเรียนบานเดนเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51559. นางธดิารัตนแ ผาวนัดี โรงเรียนบานเดนเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51560. นางพนูสุข แกวดี โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51561. นางสุปราณี พชิัย โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒
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51562. นายชนะ พฒุลา โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51563. นายวนัชัย บญุพมิพแ โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51564. นายอิทธเิดช ทาตอย โรงเรียนบานทรายขาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51565. นางสมถวลิ รณรงคแฤทธิ์ โรงเรียนบานทาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51566. นางกุหลาบ อยูอ่ํา โรงเรียนบานทาเรือ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51567. นางสุภาพ อางทอง โรงเรียนบานนาแซง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51568. นางสาวพชัรี นอยมา โรงเรียนบานนาไพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51569. นางสาวรัชดาภรณแ ศรีมูล โรงเรียนบานนาไพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51570. นายชัยยศ ปใญญาสงคแ โรงเรียนบานนาไพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51571. นายธนา กองทมุ โรงเรียนบานนาไพร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51572. นางอุษา สิมศรี โรงเรียนบานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51573. นายสมควร พทุธา โรงเรียนบานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51574. นายเลียม วนัมา โรงเรียนบานนาหน่ํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51575. นายสมาน สิทธเิจริญ โรงเรียนบานนาหน่ํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51576. นายสวสัด์ิ พรมชัยชนะ โรงเรียนบานนาหน่ํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51577. นางญาณิศา ชางคํา โรงเรียนบานน้ําไคร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51578. นางปรียาภรณแ โชติชัยเจริญ โรงเรียนบานน้ําลัดสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51579. นายอรรถสิทธิ์ คําปลอง โรงเรียนบานน้ําลัดสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51580. นางพรนภสั แปงการิยา โรงเรียนบานน้ําหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51581. นางวนิดา ทาจเอย โรงเรียนบานน้ําหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51582. นางศรีกัญญา ผากอน โรงเรียนบานน้ําหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51583. นางสาวสมจิตร แกวตา โรงเรียนบานน้ําหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51584. นางบษุรินทรแ กลํ่าเหม็ง โรงเรียนบานปากปาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51585. นางรัศมีจันทรแ หงสแโตสวสัด์ิ โรงเรียนบานปากปาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51586. นางสาวจริาภรณแ พมิสาร โรงเรียนบานปากปาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51587. นางอรทยั สุดบบั โรงเรียนบานปากปาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51588. นายนุพงษแ เมนคํา โรงเรียนบานปากปาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51589. นายลําพอง ชวนสินธุแ โรงเรียนบานปากปาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51590. นายวนัชัย วรรณสวาท โรงเรียนบานปากปาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51591. นางณัฐภสัสร สกุลพานิชนันทแ โรงเรียนบานปากหวยฉลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51592. นายอุดร บบุผามาลา โรงเรียนบานปากหวยฉลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51593. นางพวงเพชร กลํ่าใย โรงเรียนบานปาุกั้งวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51594. นายสิทธชิัย คนดี โรงเรียนบานปาุกั้งวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51595. นายเอกรัฐ คลายสุวรรณแ โรงเรียนบานปาุกั้งวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51596. นางนิภาวรรณ บญุทวี โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51597. นางบษุบา บญุพมิพแ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51598. นางพชัราพรรณ ทองชํานาญ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒
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51599. นางอนิวรรณ อองกุลนะ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51600. นายชาญชัย พนิิจศรศาสตรแ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51601. นายประจวบ ทองชํานาญ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51602. นายประจวบ อองกุลนะ โรงเรียนบานมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51603. นางกรรณิการแ จันโสดา โรงเรียนบานมวงชุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51604. นายละเมียน พรมไพร โรงเรียนบานยานดู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51605. นายเสนหแ ขิงหอม โรงเรียนบานยานดู คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51606. นายสิทธศัิกด์ิ ศรีคํา โรงเรียนบานไรตีนตก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51607. นายเหล็ง ขันลา โรงเรียนบานไรตีนตก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51608. นางสาวอัจฉรา เล้ียงเชื้อ โรงเรียนบานสีเสียดบํารุง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51609. นางมานิตยแ ทองจันทรแ โรงเรียนบานหนองแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51610. นางศันศนียแ เฮาปาน โรงเรียนบานหนองแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51611. นางสาวพมิพแใจ นาคหอม โรงเรียนบานหนองแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51612. นายนริศ รณรงคแฤทธิ์ โรงเรียนบานหนองแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51613. นายสุขเกษม วงคแฐานะ โรงเรียนบานหนองแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51614. นางพมิสุรางคแ ทาวภกัดี โรงเรียนบานหวยคอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51615. นายไพบลูยแ จุลญาติ โรงเรียนบานหวยคอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51616. นางบงัอร ขุนแกว โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51617. นางสุวรรณา ศรีวคํิา โรงเรียนบานหวยผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51618. นางวชัรินทรแ โพธิศ์รี โรงเรียนบานหวยมุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51619. นางวไิล พงศแอนันตแปใญญา โรงเรียนบานหวยมุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51620. นางสุกัญญา ขัตติ โรงเรียนบานหวยมุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51621. นายสนอง ขัตติ โรงเรียนบานหวยมุน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51622. นางวรรณา เบาพมิพา โรงเรียนบานหวยแมง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51623. นายจิรศักด์ิ กองมา โรงเรียนบานหวยแมง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51624. นางสาวขนิษฐา มูลเขียน โรงเรียนบานหวยยศ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51625. นางญานแเสิญ พทุธา โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51626. นางวชัรินทรแ นาสา โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51627. นางสมพร พทุธา โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51628. นางสุมัชญา ยะขาว โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51629. นายทองเพชร นาสอน โรงเรียนบานหวยลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51630. นายทนงคแ สวางจิตตแ โรงเรียนบานหวยสีเสียด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51631. นางวราพรรณ แกวมณี โรงเรียนบานหวยสูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51632. นางสาวปใทมา จันทรแแกว โรงเรียนบานหวยสูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51633. นางสาววชิุดา แดนเมือง โรงเรียนบานหวยสูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51634. นางอมรรัตนแ ผิวรัตนแ โรงเรียนบานหวยสูน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51635. นางสาวจันทนา วรรณาการ โรงเรียนปาุกั้งวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒
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51636. นางราตรี ศรลัมพแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51637. นางสาววิพาภรณแ แสนปวง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๓ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51638. นายดุสิทธิ์ ทายิดา โรงเรียนวดัจอมแจง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51639. นายสุดธนู ปใญญาสงคแ โรงเรียนวดัจอมแจง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51640. นายยุทธนา จันโส โรงเรียนวดัจอมแจง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51641. นางปรานอม พฒุลา โรงเรียนวดันาขุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51642. นางสาวสุภทัริน ฝายแดง โรงเรียนวดันาขุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51643. นายอุทยั ปิๆนเพชร โรงเรียนวดันาขุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51644. นางกิตติยาพร ปิๆนเพชร โรงเรียนวดัวงักอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51645. นางนิตยา มณีศรี โรงเรียนสวางวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51646. นางพรศรี เพง็เรือง โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51647. นางสายใจ ขวานา โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51648. นางสาวนิพาพร เสาวภา โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51649. นางสาวพิพาภรณแ ปใญญาวงคแ โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51650. นางสาวรําไพ ชนะจน โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51651. นางสาวสรญา นอยสี โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51652. นางสาวหทัยรัตนแ สกุลปใน โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51653. นางสาวอังสุมารินทรแ ต฿ะออม โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51654. นางสุภาวณีิ วงษแชัยบตุร โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51655. นางอมลวรรณ ขวานา โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51656. นายเจริญ โนวนิ โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51657. นายชื่น สกุลปใน โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51658. นายยุทธศักด์ิ เพชรศรีโชติ โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51659. นายเอกนรินทรแ สนั่นเมือง โรงเรียนสหคริสเตียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51660. นางประจวบ สันโดษ โรงเรียนสิงหแคอมพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51661. นางสาวศิรินภาภรณแ ใจสมต๊ิบ โรงเรียนสิงหแคอมพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51662. นายวชิรวทิยแ เตชะสืบ โรงเรียนสิงหแคอมพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51663. นายวรวฒิุ จันทรแอําไพพงศแ โรงเรียนสิงหแคอมพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51664. นางจินตนา แกวสุข โรงเรียนอนุบาลทาปลา (ชุมชนรวมจิต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51665. นางจินตนา บญุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลทาปลา (ชุมชนรวมจิต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51666. นางสาวพรชนัน สมบรูณแพร โรงเรียนอนุบาลทาปลา (ชุมชนรวมจิต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51667. นางสุวมิล จันเรียน โรงเรียนอนุบาลทาปลา (ชุมชนรวมจิต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51668. นายมนตรี อินมา โรงเรียนอนุบาลทาปลา (ชุมชนรวมจิต) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51669. นางจิตมาส ขันลา โรงเรียนอนุบาลบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51670. นายเสารแรี อินทะชัย โรงเรียนอนุบาลบานโคก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51671. นางลัดดาวลัยแ ทรัพยแสังขแ โรงเรียนอนุบาลฟากทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51672. นางอารียแ พรมชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลฟากทา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒
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51673. นายไพบนิ เขื่อนแกว สพป.อุตรดิตถแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51674. นางวรินสินี เชื้อสิริธญัญแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดิตถแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51675. นายเจริญ โตง้ิว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดิตถแ เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุตรดิตถแ เขต ๒

51676. นางบษุราภรณแ สุทธพิทิยศักด์ิ โรงเรียนชุมชนวดัดงขวาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51677. นางกนกวรรณ เจริญสุข โรงเรียนชุมชนวดัทาซุง (เลิศ-สินอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51678. นางบญุชู สิงหแชะวนิ โรงเรียนชุมชนวดัทาซุง (เลิศ-สินอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51679. นางพมิพแปวณีแ ยวนแหล โรงเรียนชุมชนวดัทาซุง (เลิศ-สินอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51680. นางนันทพร ระวงัภยั โรงเรียนบานเขาผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51681. นายอนันตแ วรรณภาค โรงเรียนบานเขาผาลาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51682. นางสาววรรณรัตนแ พึ่งสวสัด์ิ โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51683. นางสาววไิลลักษณแ ขวญัใจ โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51684. นางสุมาลี จูรัตนแ โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51685. วาที่รอยตรีหญิงวจิิตรา จันทรแสุวงศแ โรงเรียนบานทุงมน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51686. นางเฉลิม เหลืองเลิศขจร โรงเรียนบานโปงุเกง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51687. นางวรัชยา กาจชัยการ โรงเรียนบานโปงุเกง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51688. นางสาวภคมน ศรีเริงหลา โรงเรียนบานภมูิธรรม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51689. นางวฒันา สรอยสวน โรงเรียนบานวงัเกษตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51690. นางสุพรรษา รัตนจันทรแ โรงเรียนบานวงัเกษตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51691. นายสุเทพ วาดพนัธแ โรงเรียนบานวงัเกษตร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51692. นางพรรณี กิจการ โรงเรียนบานสวนขวญั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51693. นายพนัส จันทรังษแ โรงเรียนบานสวนขวญั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51694. นางสาวสําเนียง นามเกิด โรงเรียนบานหนองขุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51695. นางสุดา สาโรจนแ โรงเรียนบานหนองขุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51696. นางสาวชลพชิา ปล้ืมสระไชย โรงเรียนบานหนองแขวนกูบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51697. นางยุวดี โสภาศรี โรงเรียนบานหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51698. นางสาวปาริชาติ หวงัดี โรงเรียนบานหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51699. นางสาวอมร ถูพรมราช โรงเรียนบานหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51700. นางสาวกฤติยา เร่ือศรีจันทรแ โรงเรียนบานหนองตะเคียน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51701. นางเจียมรัตนแ บญุพนัธแ โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51702. นางปทมุรัตนแ ถวลัยรัตนแ โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51703. นางวารี มากทรัพยแ โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51704. นายประสิทธิช์ัย แสงกรุง โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51705. นายอนิรุตต์ิ พงษแดี โรงเรียนบานหนองหญาปลอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51706. นางจํานงคแ ชื่นชม โรงเรียนบานหนองแหว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51707. นางพรทพิยแ อัจฉริยศักด์ิชัย โรงเรียนบานหลุมเขามิตรภาพที่ ๑๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51708. นางวรัทยา ดุลยแมา โรงเรียนบานหลุมเขามิตรภาพที่ ๑๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51709. นางสดศรี เดชากุล โรงเรียนบานหลุมเขามิตรภาพที่ ๑๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
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51710. นางสุจิตรา จันทรแโอ โรงเรียนบานหลุมเขามิตรภาพที่ ๑๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51711. นางอารียแ พฒัโนทยั โรงเรียนบานหลุมเขามิตรภาพที่ ๑๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51712. นายอํานาจ ดิษฐเจริญ โรงเรียนบานหลุมเขามิตรภาพที่ ๑๑๗ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51713. นางกุลรัศมิ์ ชินพรีะเสถียร โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51714. นางถนอมศรี อาจหรัิญ โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51715. นางนพเกา จันทรแกรณแ โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51716. นางประเมิน จันทรแรัตนแ โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51717. นางพรทพิยแ สถิตพงษแ โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51718. นางพรรณี ออนละมูล โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51719. นางสมเกล้ียง แกวนธญักิจ โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51720. นางสาวจรรยา วงษแธญักรณแ โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51721. นางสาวบรรจง คงการอง โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51722. นางสาวสุพรรณิการแ สิทธิ โรงเรียนพทิกัษแศิษยแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51723. นางสุรีพร แสงกรุง โรงเรียนวดัเขาปฐวี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51724. นางทฆิัมพร มรรยาทออน โรงเรียนวดัทาโพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51725. นางหทยัรัตนแ พลอยไป โรงเรียนวดัทุงนาไทย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51726. นายชวลิต อินทร โรงเรียนวดัโนนเหล็ก (อุทยัประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51727. นางรัตนา สุขขัง โรงเรียนวดับญุลือ (อุเทสประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51728. นางศุภลักษณแ จันดารา โรงเรียนวดับญุลือ (อุเทสประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51729. นายศิริเดช ศรีสรอย โรงเรียนวดับญุลือ (อุเทสประชาสรรคแ) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51730. นายบญุถิ่น กาศชัยการ โรงเรียนวดัหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51731. นางสาวอรอนงคแ เทพณรงคแ โรงเรียนวัดหนองไผ (เรียนรวมกบัโรงเรียนอนุบาลหนองขาหยาง) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51732. นางสําราญ ซังบนิ โรงเรียนวดัหาดทนง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51733. นางสิณีนาฏ นิลสุวรรณ โรงเรียนวดัหาดทนง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51734. นายประทปี นกออก โรงเรียนวดัหาดทนง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51735. นางเกษร นวลดอกไม โรงเรียนอนุบาลทพัทนั (อุดมพทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51736. นางวไิลรัตนแ นาราช โรงเรียนอนุบาลทพัทนั (อุดมพทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51737. นางศิริวรรณ ออนเงิน โรงเรียนอนุบาลทพัทนั (อุดมพทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51738. นางสมใจ โสมนัส โรงเรียนอนุบาลทพัทนั (อุดมพทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51739. นายบญุมา รักกสิกรรณแ โรงเรียนอนุบาลทพัทนั (อุดมพทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51740. นางวนิดา ใหมจันทรแดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51741. นางศิวาพร ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลหนองขาหยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51742. นางสาวอนงคแ วเิชียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51743. นายเสรี ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลหนองขาหยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

51744. นางสาวปนัดดา ศรีแจม โรงเรียนชุมชนบานทุงนางาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51745. นางสุนทรี สีดาคํา โรงเรียนชุมชนบานทุงนางาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51746. นางสุวรรณา สุขานนทแชนาภา โรงเรียนชุมชนบานทุงนางาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
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51747. นายไกรพชิญแ อานนทแวฒันแ โรงเรียนชุมชนบานทุงนางาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51748. นายจเร มุสิราช โรงเรียนชุมชนบานทุงนางาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51749. นายสมโภชนแ พลูศรี โรงเรียนชุมชนบานทุงนางาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51750. นางชลอ พนัธุแพกุ โรงเรียนชุมชนบานเมืองการุงมิตรภาพที่ ๕๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51751. นางสมพร ชุมแพ โรงเรียนชุมชนบานเมืองการุงมิตรภาพที่ ๕๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51752. นายภษูติ วเิชียรรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานเมืองการุงมิตรภาพที่ ๕๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51753. นางทวาย กล่ันสกล โรงเรียนทองประสาทเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51754. นางปริศนา กังวาฬ โรงเรียนทองประสาทเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51755. นางปาริชาต ไมสนธิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51756. นางสาวเฉลียว จิระมณี โรงเรียนทองประสาทเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51757. นางสาวนวลปราง พรมเอี้ยง โรงเรียนทองประสาทเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51758. นางสาวสุธพีร วงษแวกิยแกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51759. นางสาวสุนทรี เอี่ยวสกุล โรงเรียนทองประสาทเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51760. นางเสาวรส ศรีเฉลียว โรงเรียนทองประสาทเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51761. นายศรศักด์ิ กังวาฬ โรงเรียนทองประสาทเวทยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51762. นางสาวกาญจนณัฐ พนัธุแไกร โรงเรียนบานโกรกลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51763. นางสาวขวญัดาว เฟืๆองมณี โรงเรียนบานโกรกลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51764. นางอุไรวรรณ เมฆฉาย โรงเรียนบานโกรกลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51765. นายอานันทแ เสาวมาลยแ โรงเรียนบานโกรกลึก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51766. นางฉววีรรณ อนันตะบตุร โรงเรียนบานเขากวางทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51767. นางสัญญลักษณแ หอมกิจ โรงเรียนบานเขากวางทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51768. นางสาวโสน หอมกิจ โรงเรียนบานเขากวางทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51769. นายจิรวฒิุ กลาการขาย โรงเรียนบานเขากวางทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51770. นายวรัิช ทองนาค โรงเรียนบานเขาน้ําโจน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51771. นายอดุลยแ คําภาพกัตรแ โรงเรียนบานเขาน้ําโจน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51772. นางปฐวรรณธแ มาแกว โรงเรียนบานคลองชะนี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51773. นางมณี มหนัตรัตนแ โรงเรียนบานคลองชะนี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51774. นายตุลยแชัย เสือสิงหแ โรงเรียนบานคลองชะนี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51775. นางกาญจนา ทุงทอง โรงเรียนบานคลองหวาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51776. นางสุภทัรา อัมภาราม โรงเรียนบานง้ิวงาม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51777. นางสาวนรัฐวลัลแ เกล้ียงลํ่า โรงเรียนบานจัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51778. นายไพโรจนแ รังษมิาศ โรงเรียนบานจัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51779. นางธญัสินี สงฆแโนนเหล็ก โรงเรียนบานเจาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51780. นางวลัยพร คณฑา โรงเรียนบานเจาวดั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51781. นางบญุคลี แพงพพิฒันแ โรงเรียนบานดงประดาพระ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51782. นายวรีวฒันแ ไวเกษตรกรณแ โรงเรียนบานดงประดาพระ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51783. นางวไิล ทพิรังศรี โรงเรียนบานดงประดาพระ สาขาบานทุงสบาย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
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51784. นางวรานันทแ เรืองพจิิตร โรงเรียนบานตล่ิงสูง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51785. นางสาวทพิาพร ชํานิเชิงคา โรงเรียนบานทพัยายปอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51786. นายชาญ หุนดี โรงเรียนบานทพัยายปอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51787. นายสมเกียรติ ศิริโยธา โรงเรียนบานทพัยายปอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51788. นางกาญจนา บญุเกตุ โรงเรียนบานทาชะอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51789. นางธญัณัฐ เหลาเที่ยง โรงเรียนบานทาชะอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51790. นางนารีรัตนแ ทองทศันแ โรงเรียนบานทาชะอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51791. นางสาวรุงรัตนแ เจนสาริกรณแ โรงเรียนบานทาชะอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51792. นางสาวอมรรัตนแ สุพฒันแ โรงเรียนบานทาชะอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51793. นางอารีรัตนแ อยูเย็น โรงเรียนบานทาชะอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51794. นายสมศักด์ิ ศิริโยธา โรงเรียนบานทาชะอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51795. นายวเิชียร เหลาเที่ยง โรงเรียนบานทาชะอม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51796. นางจุฑารัตนแ นาควนั โรงเรียนบานทุงนาสวน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51797. นางทพิานันทแ ขันกรรไกร โรงเรียนบานทุงสามแทง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51798. นางนิลุบล กล่ันเขตรกิจ โรงเรียนบานทุงสามแทง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51799. นางบษุบา วองวกิยแการ โรงเรียนบานทุงสามแทง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51800. นางณฐภพ มากมี โรงเรียนบานทุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51801. นางศิวภา บวัสุวรรณ โรงเรียนบานทุงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51802. นางจารุวรรณ คเชนทรพรรค โรงเรียนบานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51803. นางสาวฉววีรรณ จําเรียง โรงเรียนบานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51804. นายซาโก วราหะ โรงเรียนบานนาไรเดียว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51805. นางสาวสมบรูณแ จุลมุสิก โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51806. นายอนุวฒันแ คงเฉลิม โรงเรียนบานน้ําพุ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51807. นายกองศักด์ิ ปใทมรัตนแ โรงเรียนบานน้ําพพุรหมมานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51808. นายไพโรจนแ มุสิราช โรงเรียนบานน้ําพพุรหมมานุสรณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51809. นางมุกดา นามวงศแ โรงเรียนบานน้ํารอบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51810. นางสาวจุฑารัตนแ หมวกพกิุล โรงเรียนบานน้ํารอบ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51811. นางกัลยา เดชทวสุิทธิ์ โรงเรียนบานเนินสาธารณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51812. นายสาโรจนแ เสมาฉิม โรงเรียนบานเนินสาธารณแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51813. นางศิรินันทแ ภมุมา โรงเรียนบานบอทบัใต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51814. นางภทัรจิตรา พบิลูยแ โรงเรียนบานบุงอายเจี้ยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51815. นางสาวรติมา สุขานนทแ โรงเรียนบานบุงอายเจี้ยม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51816. นางชวนพศิ กลาการขาย โรงเรียนบานประดาหกั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51817. นางน้ําผ้ึง พนัพวง โรงเรียนบานประดาหกั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51818. นางศิรยาพรรณ โชติรัตนแภากร โรงเรียนบานประดาหกั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51819. นายทองหลอ พาขึ้นพรอม โรงเรียนบานปาุออ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51820. นายสังวาลยแ วงษแดรมา โรงเรียนบานปาุออ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
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51821. นางกุลกัลยา แกวการไร โรงเรียนบานโปงุขอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51822. นางกัญญาพชัรแ วรากุลเรืองฤทธิ์ โรงเรียนบานโปงุขอย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51823. นางกมลวรรณ ปรากิม โรงเรียนบานพบุอน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51824. นางสาวมยุรี นาร้ัง โรงเรียนบานเพชรน้ําผ้ึง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51825. นางสุรีรัตนแ จันทร โรงเรียนบานวงัพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51826. นายอุทยั บญุมี โรงเรียนบานวงัพง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51827. นายมรกต ธาวพิฒันแ โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51828. นายวลัลภ ใจโพธา โรงเรียนบานวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51829. นางสาวดําเนิน กาหล โรงเรียนบานสมอทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51830. นางสาวพิชญาภา อินทรแสิงหแ โรงเรียนบานสมอทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51831. นางสาวสุภาพร ธะนะแสง โรงเรียนบานสมอทอง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51832. นางลดาวลัยแ ล้ีประเสริฐ โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51833. นางสมจิตรแ ยอดนิโรจนแ โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51834. นายสุรัตนแ บญุหนุน โรงเรียนบานหนองกระทุม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51835. นางไพรินทรแ ศรีวชิาสรอย โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51836. นางรุงฟาู ไกรสิทธพิาณิชยแ โรงเรียนบานหนองจอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51837. นางพรวดี คุณวฒันา โรงเรียนบานหนองจิกยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51838. นางสุรีภรณแ มัณฑการ โรงเรียนบานหนองจิกยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51839. นางอัมพร แปนูนอย โรงเรียนบานหนองจิกยาว คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51840. นางวมิล สันแดง โรงเรียนบานหนองบมกลวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51841. นางอัมพร เพชรรัตนแ โรงเรียนบานหนองบมกลวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51842. นายวนัชัย มีผิว โรงเรียนบานหนองบมกลวย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51843. นางนารียแ สินเธาวแ โรงเรียนบานหนองผักกาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51844. นางสาวบํารุง เงินยวง โรงเรียนบานหนองผักกาด คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51845. นางสาวเมทติา อินทรแเพง็ โรงเรียนบานหนองฝาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51846. นายกิตติ ศิริชุมชัย โรงเรียนบานหนองมวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51847. นางนงนุช คงเขียว โรงเรียนบานหนองมะสัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51848. นางสุวรรณา สุขล้ิม โรงเรียนบานหนองมะสัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51849. นางอําพนัธแ โพธิพ์งษแ โรงเรียนบานหนองมะสัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51850. นางเอมอร กองแกว โรงเรียนบานหนองมะสัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51851. นายสมชาย ทองบญุ โรงเรียนบานหนองมะสัง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51852. นางพวงเพญ็ อินทรแเอี่ยม โรงเรียนบานหวยเปลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51853. นางภทัรอร เมืองแสน โรงเรียนบานหวยเปลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51854. นางสาวโสภา มุงการนา โรงเรียนบานหวยเปลา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51855. นางสุทธวิรรณ กัลยาลัง โรงเรียนบานหวยไผขุย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51856. นายสมเกียรติ สงขแขํา โรงเรียนบานหวยโศก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51857. นายสุรชาติ วบิลูยแวฒันกุล โรงเรียนบานหวยโศก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
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51858. นางทพิวรรณ เกษศิลป โรงเรียนบานหนิงามสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51859. นางบญุเรือน วองวกิยแการ โรงเรียนบานหนิโหงน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51860. นายสาโรจนแ ตัณฑพาทยแ โรงเรียนบานหนิโหงน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51861. นางรุงอรุณ ทรงวารี โรงเรียนบานใหมหนองแก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51862. นางฐาณัชชา ออนละมูล โรงเรียนวดัเขาฆองชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51863. นางอําพร วงษแขนิษฐ โรงเรียนวดัเขาฆองชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51864. นางอิศราภรณแ วไิลพนัธุแ โรงเรียนวดัเขาฆองชัย คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51865. นางณัฐญาดา สุขุประการ โรงเรียนวดัเขาพระยาสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51866. นางสาวแกวใจ เจิมเมือง โรงเรียนวดัเขาพระยาสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51867. นางสาวพรประภา อั๋นดอนกลอย โรงเรียนวดัเขาพระยาสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51868. นายวรเชรษฐ ชาเมืองกุล โรงเรียนวดัเขาพระยาสังฆาราม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51869. นางอมรพนัธุแ วฒัโนภาส โรงเรียนวดัทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51870. นายสมชาย แสงรัตนแ โรงเรียนวดัทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51871. นายสีนวล พมิขัน โรงเรียนวดัทองหลาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51872. นางปรางแกว คํามี โรงเรียนวดัทพัหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51873. นางสาวพิมณภาภรณแ คําดี โรงเรียนวดัทพัหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51874. นางสาวเมตตา ทองใบ โรงเรียนวดัทพัหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51875. นางสาวอินทริา ปรากริม โรงเรียนวดัทพัหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51876. นายครรชิต อินต฿ะ โรงเรียนวดัทพัหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51877. นายปฐพี อินทรียแ โรงเรียนวดัทพัหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51878. นายสุรชาติ คําจันทรแ โรงเรียนวดัทพัหมัน คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51879. นางฐานิตยแ ทองชุบ โรงเรียนวดัทพัหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51880. นายวโิรจนแ คณฑา โรงเรียนวดัทพัหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51881. นายนัฐณรงคแ ฐิติวรรธนะ โรงเรียนวดัทพัหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51882. นางเครือวลัยแ เกงเขตรกรณแ โรงเรียนวดัทุงโพ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51883. นางกาญจนา โสภณศักด์ิ โรงเรียนวดัทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51884. นางเพญ็พร หนองไผ โรงเรียนวดัทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51885. นางสาวนิชาพร เจริญสุข โรงเรียนวดัทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51886. นายประสูตร ศรีสุข โรงเรียนวดัทุงหลวง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51887. นางสาวพรรณราย เกตุเกลา โรงเรียนวดัเทพนิมิต คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51888. นายปรีชา วาสนา โรงเรียนวดัปาุชา(สิริราษฎรแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51889. นางนัฏฐา บญุหนุน โรงเรียนวดัสะนํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51890. นางพชัราภรณแ สุสุข โรงเรียนวดัสะนํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51891. นางราตรี ศิริสกุลกาญจนแ โรงเรียนวดัสะนํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51892. นายประสงคแ วเิศษ โรงเรียนวดัสะนํา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51893. นางนงลักษณแ พนัธุแหวยพงศแ โรงเรียนวดัหนองเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51894. นางสุภาวดี ยงเขตรกิจ โรงเรียนวดัหนองเตา คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
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51895. นางจารีรัตนแ มาฆะมงคล โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51896. นางนาตยา ใจโพธา โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51897. นางนิภารัตนแ นวลจันทรแ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51898. นางมลิวลัยแ ภกัดี โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51899. นางเย็นจิตรแ อุดมสวรรคแ โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51900. นางราตรี จินตกสิกรรม โรงเรียนวดัหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51901. นางทศันียแ อยูเย็น โรงเรียนวดัหนองมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51902. นางศิริขวญั ปใสกูล โรงเรียนวดัหนองมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51903. นางสาวสุภาวดี นิ่มพยา โรงเรียนวดัหนองมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51904. นายประโยชนแ เหลากสิการ โรงเรียนวดัหนองมะกอก คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51905. นางทศัพร เผาคง โรงเรียนวดัหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51906. นางสําเภา สุวาท โรงเรียนวดัหนองยาง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51907. นางรัตนา คันศร โรงเรียนวดัหวยพระจันทรแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51908. นางสาวนันทนา คําพนัธุแ โรงเรียนวดัหวัเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51909. นางสาวสมบติั วเิชียรรัตนแ โรงเรียนวดัหวัเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51910. นางสุรัสวดี วรีะยุทธวฒันะ โรงเรียนวดัหวัเมือง คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51911. นางสาวนฤมล หวานลํ้า โรงเรียนสีฟาูพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51912. นางสาวนุจรี แสงศรี โรงเรียนสีฟาูพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51913. นางสาวรัตน บญุอาจ โรงเรียนสีฟาูพฒันวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51914. นางรววีรรณ สิงหแเสวก โรงเรียนหวยขาแขงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51915. นางสงวน ศิริเขตรกิจ โรงเรียนหวยขาแขงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51916. นางสาวศิริกุล บญุชัย โรงเรียนหวยขาแขงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51917. นายภไูท สุวรรณเพชร โรงเรียนหวยขาแขงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51918. นายมนัส ปรีเปรม โรงเรียนหวยขาแขงวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51919. นางกนกวรรณ อุนเรือน โรงเรียนอนุบาลบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51920. นางคําฝใน เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51921. นางประนอม จันทร โรงเรียนอนุบาลบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51922. นางปราณี วงษแที โรงเรียนอนุบาลบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51923. นางสายพณิ ใจดี โรงเรียนอนุบาลบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51924. นางสาวจติรภากร อินทองอยู โรงเรียนอนุบาลบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51925. นางสาวเทียนพรรษา เอี่ยมธรรม โรงเรียนอนุบาลบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51926. นางสาวสุคนธแ สุมทอง โรงเรียนอนุบาลบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51927. นายฐานิส ทนะแสง โรงเรียนอนุบาลบานไร คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51928. นางกัลยา จีนจรรยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51929. นางกุลนิภา พนัธุแมาก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51930. นางจินตนา โชติธนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51931. นางฉัฐนันทแ พงศแปริญญากุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
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51932. นางชญาณแพมิพแ สุขสุวานนทแ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51933. นางชัยพฤกษแ เทยีนลํา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51934. นางธญัยธรณแ ธนัสจิรพฒันแ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51935. นางประจิณ เหลือนอย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51936. นางพชัรา วาสนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51937. นางพมิลจิตตแ ศรีสละ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51938. นางภทัราภรณแ พนัธแรอด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51939. นางรัศมแชญา รชฏวฒันพงศแ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51940. นางวชิราภรณแ เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51941. นางสาวขนิษฐา เอี่ยมโอษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51942. นางสาวมนัญญา ดารารัสมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51943. นางสุวพรีแ ขีดวนั โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51944. นางเหมวดี พนัธุแไกร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51945. นางอมราภรณแ คงมีชนมแ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51946. นางอรวี มีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51947. นายธรณแพฒันแ ต้ังเชยวไิล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51948. นายบรรทม ทองคําดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51949. นายบญุเหลือ เหมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51950. นายสมศักด์ิ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51951. นายสมสุข สุขรินทรแ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทศิพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51952. นางสาวจําแรง นกเอี้ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51953. นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51954. นางอนุสรณแ อุยสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

51955. นางจงรักษแ ปพีมิพแ โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51956. นางจันทรแเพญ็ แดนประกรณแ โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51957. นางจิรนันทแ วนารักษแ โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51958. นางนวลศรี สายวงษแ โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51959. นางประยูร ลุนราศรี โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51960. นางปใญญา ครองยุติ โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51961. นางศรีสุพรรณ ทมิา โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51962. นางสาวขวัญเรือน แผนทอง โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51963. นางสุดารัตนแ ครองยุติ โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51964. นางสุพล ครองยุติ โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51965. นางสุภาพร สายธนู โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51966. นางเสาวภา เอกศิริ โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51967. นายเทอดเกียรติ ผาฮุย โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51968. นายปยุต สุริยะ โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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51969. นายอดุลยแ พนัธแนอย โรงเรียนกุดกะเสียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51970. เชษฐพงศแ มีศิลป โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51971. นางคําพนัธแ บตุรจันทรแ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51972. นางดรุณี อนุชา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51973. นางสาวคูณ สายธนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51974. นางอรอนงคแ ดําริหแ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51975. นายกิตติ เครือสิงหแ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51976. นายบญุสม ตรีนก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51977. นายสยาม สีดวง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51978. นายสุระชัย โคตรพฒันแ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51979. นางพรเพญ็ วลิาวลัยแ โรงเรียนคูขาด(ศรีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51980. นางลดาวลัยแ พมิพแทอง โรงเรียนคูขาด(ศรีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51981. นางนิภาภรณแ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนกลางแกงสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51982. นายประสิทธิ์ เชื้ออุน โรงเรียนชุมชนกลางแกงสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51983. นายวจิารณแ ประกอบแสง โรงเรียนชุมชนกลางแกงสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51984. นายเสถียร กุลนาดา โรงเรียนชุมชนกลางแกงสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51985. นายขวญัชัย วงศแวานดุสิต โรงเรียนชุมชนกลางแกงสมปอุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51986. นางทองใบ สุวรรณทา โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51987. นายบญุสง บญุจําเนียร โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51988. นายอรรถพร สําเภา โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51989. นางบวัพนัธแ แกนวงศแ โรงเรียนชุมชนบานยางโยภาพ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51990. นางถนอม แผนสมบรูณแ โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51991. นางเบญจมาพร บญุเดช โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51992. นางรจนี ทองสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51993. นางรพพีรรณ วงศแเกย โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51994. นางสาวณัฐญาดา ใจอุน โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51995. นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51996. นายอนุศิษฏแ แสงชาติ โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51997. นายอรุณ รัตนโสภา โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51998. นางดวงใจ ศรไชย โรงเรียนชุมชนบานหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

51999. นางประไพ บญุประเชิญ โรงเรียนชุมชนบานหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52000. นางประสพพร บวชไธสง โรงเรียนชุมชนบานหนองบอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52001. นางนวลฉวี แสนศรี โรงเรียนชุมชนบานหวัเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52002. นางแพงศรี ทองพทิกัษแ โรงเรียนชุมชนบานหวัเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52003. นางสาคร ทองโชติ โรงเรียนชุมชนบานหวัเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52004. นายวทิยา ออนดี โรงเรียนชุมชนบานหวัเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52005. นายเสมา ขุนทวี โรงเรียนชุมชนบานหวัเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52006. นางนัฐฐยา มณีชาติ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52007. นางประชิต ทริรัมยแ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52008. นายชนาวฒิุ พรมสาร โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52009. นายสุพศิ สิงหแนาค โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52010. นายหนูนิ่ม กอนดวง โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52011. นางขวญัใจ กุลนาดา โรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52012. นางสําลี ทองประสาร โรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52013. นายขจรศักด์ิ ประทมุพนัธแ โรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52014. นางกนกกาญจนแ เกษเจริญคุณ โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52015. นางขนิษฐา นิตยแสุวรรณแ โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52016. นางเคลือวลัยแ ตลอดพงษแ โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52017. นางพรนภา คงสนั่น โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52018. นางพวงมาลัย แกวสวาง โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52019. นางราววีรรณ หลงชิณ โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52020. นางอวยพร ไชยแสง โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52021. นายโกเมศ เกษเจริญคุณ โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52022. นายเทอดไท คงงาม โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52023. นางเพญ็นภา พุมทอง โรงเรียนดอนมดแดง(บานดงบงั) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52024. นางจตุพร พรมทอง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๒๘(บานจานเขื่องนามั่ง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52025. นางลํายวน ดงใต โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๒๘(บานจานเขื่องนามั่ง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52026. นายทองพนู ทวแีกว โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๒๘(บานจานเขื่องนามั่ง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52027. นายวบิลูยแ สงสุข โรงเรียนนาแกวประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52028. นายประดิษฐแ จารุวงศแ โรงเรียนนาขามดอนต้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52029. นายสมัย ไชยวเิศษ โรงเรียนบานกระบนู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52030. นางพรกนก เนตรมณี โรงเรียนบานกระโสบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52031. นางละมัย ศุภลักษณแ โรงเรียนบานกระโสบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52032. นายมงคล พนัธแนอย โรงเรียนบานกระโสบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52033. นางพชัรวลัย นาคูณ โรงเรียนบานกลางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52034. นางวรณัน นรมาตยแ โรงเรียนบานกลางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52035. นางวาสนา จันทสม โรงเรียนบานกลางใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52036. นายธนุพงษแ ทองมี โรงเรียนบานกอแสนสําราญสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52037. นายกิตติศักด์ิ แสนทวสุีข โรงเรียนบานกุดกั่ว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52038. นางบงัอร สิงหแทอง โรงเรียนบานกุดตากลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52039. นายมานัต บญุบรรจบ โรงเรียนบานกุดตากลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52040. นางมาลินี สมสกุลชัย โรงเรียนบานขมิ้น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52041. นางปยิวรรณ ไชยเดช โรงเรียนบานขาโคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52042. นางอุดร ตระการไทย โรงเรียนบานขาโคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52043. นายพสิิทธิ์ แนวจําปา โรงเรียนบานขาโคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52044. นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล โรงเรียนบานขาโคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52045. นางทพิยแวรรณ ออนรัตนแ โรงเรียนบานขามใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52046. นางนงนุช ทองวงศแ โรงเรียนบานขามใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52047. นางบญุลอม ชอบพมิาย โรงเรียนบานขามใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52048. นางปวณีา ยอดเมือง โรงเรียนบานขามใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52049. นางสาวยุพา ชางทอง โรงเรียนบานขามใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52050. นางสุภาภรณแ ศรไชย โรงเรียนบานขามใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52051. นางละเอียด ขุนหอม โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52052. นายเรืองฤทธิ์ ภมูิการียแ โรงเรียนบานคําเสมอ(ศรีศึกษา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52053. นายอุทยั รักวจิิตรแ โรงเรียนบานคําหมีหนองขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52054. นางชนัญชิดา วนัดี โรงเรียนบานคําไฮใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52055. นางวลีรัตนแ อาทเิวช โรงเรียนบานคําไฮใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52056. นางวชัรีวรรณ กรงาม โรงเรียนบานคําไฮใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52057. นายสมทรง สรรพสาร โรงเรียนบานคูเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52058. นางประคอง เบาสุวรรณ โรงเรียนบานคูเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52059. นางศศิธร ผิวออน โรงเรียนบานคูเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52060. สิบตํารวจตรีวิชัย สารวนั โรงเรียนบานคูเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52061. นางสุภตัรา ทองโสม โรงเรียนบานเค็งนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52062. นายคําอรุณ อุทธสิงหแ โรงเรียนบานเค็งนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52063. นางนิตยา บบุผาวลัยแ โรงเรียนบานแคกลางหงษแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52064. นายสมาน แสนทวสุีข โรงเรียนบานแคน(สมเด็จอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52065. นางโฉมมะกนิษฐแ ขุมทอง โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52066. นางบานเย็น บงัศรี โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52067. นางลักขณา ภคัวนัตแ โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52068. นางเลิศฤทธิ์ มัดธนู โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52069. นายนิคม บญุสุข โรงเรียนบานดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52070. นายสวาสด์ิ ศรีดามา โรงเรียนบานดอนกลางทุงคําแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52071. นายมนูญ อุตอามาตยแ โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52072. นายสุวรรณ จันราษี โรงเรียนบานดอนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52073. จ.ส.อ.สุนทร กิ่งจันทรแ โรงเรียนบานดามพรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52074. นางกรรณิกา กวกีรณแ โรงเรียนบานดามพรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52075. นางจิรสุดา เกษมปใญญาพล โรงเรียนบานดามพรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52076. นางนรีนุช เดชผล โรงเรียนบานดามพรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52077. นางภริมยแ อาสะไวยแ โรงเรียนบานดามพรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52078. นางอรุโณทยั ทองพุม โรงเรียนบานดามพรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52079. นายพรีะพงษแ ชาวงษแ โรงเรียนบานดามพรา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52080. นางคุณารัตนแ วชิาธรณแ โรงเรียนบานดุมใหญดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52081. นางผองศรี แกวกิ่ง โรงเรียนบานดุมใหญดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52082. นางสาวนงลักษณแ อินทรแนอย โรงเรียนบานดุมใหญดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52083. นางสาวปรียา สุภาจันทรแ โรงเรียนบานดุมใหญดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52084. นายนิพนธแ มารมยแ โรงเรียนบานดุมใหญดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52085. นายหนูอาง สมสมัย โรงเรียนบานดุมใหญดงยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52086. นางจิระประภา สายแวว โรงเรียนบานดูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52087. นายอุดม กาละปใตยแ โรงเรียนบานดูนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52088. นางกฤษณา สมบรูณแ โรงเรียนบานแดงหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52089. นายสหสั ศรไชย โรงเรียนบานแดงหมอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52090. นางณัฐฐกา มนตแทอง โรงเรียนบานแตใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52091. นางทติยาภรณแ สามา โรงเรียนบานแตใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52092. นางสาวสิริรัตนแ บญุนิรันดรแ โรงเรียนบานแตใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52093. นางวมิล เจริญสุข โรงเรียนบานทาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52094. นายวนิัย เผาภรีู โรงเรียนบานทาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52095. นายจุลศักด์ิ หลงชิณ โรงเรียนบานทาลาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52096. นางเกษร นาสารียแ โรงเรียนบานทาไห(ไหทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52097. นางทศันียแ กัลปพฤกษแ โรงเรียนบานทาไห(ไหทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52098. นางพรรณี แสงงาม โรงเรียนบานทาไห(ไหทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52099. นางวไิลวรรณ กะนีจิตร โรงเรียนบานทาไห(ไหทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52100. นายจันทร คามินทร โรงเรียนบานทาไห(ไหทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52101. นายสมนึก จันทรแเต้ีย โรงเรียนบานทาไห(ไหทอง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52102. นางจันทร กัลยา โรงเรียนบานทุงขุนนอยหนองจานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52103. นางเพญ็พร กาญจนเสน โรงเรียนบานทุงขุนนอยหนองจานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52104. นางรัตนา สายะสมิต โรงเรียนบานทุงขุนนอยหนองจานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52105. นางสาววไิลวรรณ ธานี โรงเรียนบานทุงขุนนอยหนองจานวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52106. นางยุพา ประธาน โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52107. นายประวติั กาฬเนตร โรงเรียนบานเทพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52108. นางพรสวาสด์ิ ทดัทาน โรงเรียนบานไทยโพนทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52109. นางอํานวย บญุประสาน โรงเรียนบานไทยโพนทราย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52110. นางสาวสุดา หลักทอง โรงเรียนบานธรรมละ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52111. นายบญุเลิศ ผิวออน โรงเรียนบานธาตุนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52112. นายสายันตแ เกษมราช โรงเรียนบานธาตุนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52113. นายปใญญา ตรีเลิศพจนแกุล โรงเรียนบานธาตุนอย(สิงหแประชาวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52114. นางบวัลี บรุาชรินทรแ โรงเรียนบานนาแกวประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52115. นางสุพตัรา มาพงษแ โรงเรียนบานนาแกวประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52116. นางหนูทลิ รุงเรือง โรงเรียนบานนาแกวประชาสรรคแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52117. นางกิ่งกาญจนแ เพง็ธรรม โรงเรียนบานนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52118. นางเพญ็ศรี สายงาม โรงเรียนบานนาดีทุงเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52119. นางสาวเบญจพร สายแวว โรงเรียนบานนาดีทุงเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52120. นางสุดใจ พมิพแสะ โรงเรียนบานนาดีทุงเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52121. นางอุทยั วามนตรี โรงเรียนบานนาดีทุงเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52122. นายแสงจันทรแ สุบรูณแ โรงเรียนบานนาดีทุงเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52123. นางมีสุข บญุตะนัย โรงเรียนบานนาดูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52124. นางระพพีรรณ คําจันทา โรงเรียนบานนาดูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52125. นางรัตนาภรณแ ทองกลม โรงเรียนบานนาไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52126. นางเพญ็ศิริ แสนศิลป โรงเรียนบานนามน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52127. นางกัญญลักษณแ ศิริวารินทรแ โรงเรียนบานนามึน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52128. นางจันทรแปอง อินทรสด โรงเรียนบานนามึน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52129. นางเนตรนภสิ พฒันากุล โรงเรียนบานนามึน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52130. นางสุจี พลแกว โรงเรียนบานนามึน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52131. นางแสงเดือน คําหลอ โรงเรียนบานนามึน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52132. นายพนิิตยรแ โคตรจันทรแ โรงเรียนบานนาไรใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52133. นายธรีวฒันแ บรรเทงิสุข โรงเรียนบานนาเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52134. นายประยูร กาฬเนตร โรงเรียนบานน้ําออมผักระยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52135. นายยงยาน นามศรี โรงเรียนบานน้ําออมผักระยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52136. นางราตรี สลักคํา โรงเรียนบานโนนจานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52137. นางสุพรรณี โพธดิารา โรงเรียนบานโนนจานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52138. นายสุภาพ สมานชื่น โรงเรียนบานโนนจานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52139. นางจิตญา จึงเจริญ โรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52140. นางสาวนนัทพัชรแ ศุภธรีารักษแ โรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52141. นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตนแ โรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52142. นายธงชัย ศรีดารา โรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52143. นายปราโมทยแ ธานี โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52144. นายอาทติยแ ศรเกษตริน โรงเรียนบานโนนรัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52145. นางอุไรพร ฉายกลา โรงเรียนบานโนนใหญ(โอภาสพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52146. นางอัจฉรา ยอมมี โรงเรียนบานบวัยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52147. นางกัลยาณี ทองนอย โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52148. นางกิ่งกาญจนแ สุขสําราญ โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52149. นางรัชนี อักษรศรี โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52150. นางศิริฉัตร สิมานุรักษแ โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52151. นางสาวสุวภทัร บตุรออน โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52152. นางอัจฉริยา สองสี โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52153. นายวชิัย ศรีมหนัตแ โรงเรียนบานปะอาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52154. นางสมใจ วทิยาขาว โรงเรียนบานปากน้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52155. นางสุริพร ศุภดล โรงเรียนบานปากหวยวงันอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52156. นางอรอินทรแ แสงโชติ โรงเรียนบานปากหวยวงันอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52157. นางมยุรี จันทรแจรัส โรงเรียนบานผักแวน(ผักแวนวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52158. นางกฤติยา พมิพกรรณแ โรงเรียนบานผาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52159. นางสุพรรณี ทองเทพ โรงเรียนบานผาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52160. นางสุภาพร วงศแสิงหแ โรงเรียนบานผาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52161. นางอนงคแ โคตรพนัธแ โรงเรียนบานผาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52162. นายพรีะ ตลอดพงษแ โรงเรียนบานผาแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52163. นางเมรี งาวทอง โรงเรียนบานผาสุกหนองซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52164. นายเสกสรร เกษร โรงเรียนบานผาสุกหนองซองแมว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52165. นายพฒันากร หลักคํา โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52166. นายปรีชา สุขศรี โรงเรียนบานไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52167. นายศตพล หมั่นวชิาดี โรงเรียนบานพระโรจนแ(ชนูปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52168. นายศักด์ิ สินปรุ โรงเรียนบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52169. นางอรรถพร ทวศีรี โรงเรียนบานโพนทอง(แสงราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52170. นางสาวคนึงนิจ อนุวรรณ โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52171. นางสาวศศิณา สยามมล โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52172. นายเทยีม คุณมี โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52173. นางสาวลาวลัยแ ศรีฉลวย โรงเรียนบานโพนเมือง(สุกวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52174. นายณรงคแชัย ปพีมิพแ โรงเรียนบานโพนเมือง(สุกวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52175. นางดวงพร เต็งรัตนประเสริฐ โรงเรียนบานโพนเมืองมะทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52176. นายทองเปลว ประหยัด โรงเรียนบานโพนเมืองมะทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52177. นายภาคภมูิ สิทธผิล โรงเรียนบานโพนเมืองมะทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52178. นายสุดใจ ผาสุขนิตยแ โรงเรียนบานโพนเมืองมะทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52179. นายกฤษดา สุภศร โรงเรียนบานโพนเมืองมะทนั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52180. นางปใญจพร อยูสุข โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52181. นางเปรมจิต ลาวนิิจ โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52182. นายเทอดทลู นันทสุมาลยแ โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52183. นายธานินทรแ ไตรธรรม โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52184. นายวฒันแ วงศแคําพนัธแ โรงเรียนบานยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52185. นางแคทลียา แสงทอง โรงเรียนบานยางกะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52186. นางบญุชิด ทองขาว โรงเรียนบานยางกะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52187. นางอกนิษฐแ สุบญุ โรงเรียนบานยางกะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52188. นายสันติ สืบพฒันกุล โรงเรียนบานยางกะเดา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52189. นายรักพงษแ ดวงเนตร โรงเรียนบานยางขี้นก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52190. นางนุชนารถ สุขใจ โรงเรียนบานยางลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52191. นางวราภรณแ สุดดี โรงเรียนบานยางลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52192. นางวลิาสินี ศุภพนิิจ โรงเรียนบานยางลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52193. นางสถาพร ชาประวงั โรงเรียนบานยางลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52194. นางสาวศนิชา ปริุนัย โรงเรียนบานยางลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52195. นางสาวสุปราณี จุยจําลอง โรงเรียนบานยางลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52196. นางอัจฉราวดี กุลวงศแ โรงเรียนบานยางลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52197. นายขวญัชัย ศุภสุข โรงเรียนบานยางลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52198. นายปใญญา ถิ่นขาม โรงเรียนบานยางลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52199. นางทพิยวรรณ จันทรมหา โรงเรียนบานยางสักกระโพหลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52200. นางนิภานันทรแ กาหลง โรงเรียนบานยางสักกระโพหลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52201. นางมาลี บญุใส โรงเรียนบานยางสักกระโพหลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52202. นางสาวดรุณี ทมุมากรณแ โรงเรียนบานยางสักกระโพหลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52203. นางสาวอาภรณแ สมดี โรงเรียนบานยางสักกระโพหลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52204. นางสุดสาคร พละบตุร โรงเรียนบานยางสักกระโพหลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52205. นายนิวฒันแ โสมณวตัรแ โรงเรียนบานยางสักกระโพหลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52206. นายอดิเทพ พลชัย โรงเรียนบานยางสักกระโพหลุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52207. นางสาวมะลิวลัยแ สายมา โรงเรียนบานรังแรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52208. นางวลัยพร เอี่ยมที่พึ่ง โรงเรียนบานวงัถ้ํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52209. นางเพญ็ศรี จันทรแหอม โรงเรียนบานวงัพระวงัไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52210. นางภทัราวรรณ คุปติธรรมา โรงเรียนบานวงัพระวงัไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52211. นางสาวเยาวลักษณแ แสนทวสุีข โรงเรียนบานวงัพระวงัไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52212. นายนรคิด อาทเิวช โรงเรียนบานวงัพระวงัไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52213. นายวทิยา ทองจุล โรงเรียนบานวงัมนเดือยไก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52214. นางพสธร พลอํานวย โรงเรียนบานวงัออ(ยอดสังขแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52215. นางพรปวณีแ ศรีบดุดา โรงเรียนบานวงัออ(ยอดสังขแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52216. นางลําพลู เถาวแโท โรงเรียนบานศรีสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52217. นางไพจิตร เขียวฉ่ํา โรงเรียนบานสมบรูณแ(เบญจานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52218. นางบญุปอง กอนทรัพยแ โรงเรียนบานสมบรูณแ(เบญจานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52219. นายบญุธรรม กลาหาญ โรงเรียนบานสรางถอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52220. นางนันทวิา เรืองกาญจนไพศาล โรงเรียนบานสรางมิ่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52221. นางเยาวรัตนแ สุขวลัิย โรงเรียนบานสรางมิ่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52222. นางแววรัตนแ ชางปใน โรงเรียนบานสรางมิ่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52223. นายวฑูิรยแ หมทอง โรงเรียนบานสรางมิ่ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52224. นายสมสมัย พลศรี โรงเรียนบานสวนงัว(ราษฎรแใจดี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52225. นายอภยั แกนทอง โรงเรียนบานสวนงัว(ราษฎรแใจดี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52226. นายสมพร แกวใส โรงเรียนบานสวางโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52227. นางจําเนียร ขุนทวี โรงเรียนบานสวางหนองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52228. นางอาวรณแ แสงงาม โรงเรียนบานสวางหนองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52229. นายวชิรา สมทรัพยแ โรงเรียนบานสวางหนองเสือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52230. นางมณีวรรณ ไชยหงษแ โรงเรียนบานเสียม(เสียมทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52231. นายวาที ดอกดวง โรงเรียนบานเสียม(เสียมทองวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52232. นายไพศาล บบัพบิลูยแ โรงเรียนบานหนองกานคําไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52233. นางกมลา บญุเฉลียว โรงเรียนบานหนองจํานัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52234. นางประไพรัตนแ สุนิพนัธแ โรงเรียนบานหนองจํานัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52235. นางสุดารัตนแ นิลภา โรงเรียนบานหนองจํานัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52236. นางอุทยั สรอยนาค โรงเรียนบานหนองจํานัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52237. นายวทิยา จารุกขมูล โรงเรียนบานหนองจํานัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52238. นางกัลยา ธรรมสัตยแ โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52239. นางธนิดา กาญจนเสน โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52240. นางสายใจ ทมิา โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52241. นางสาวนุจรียแ รินชารี โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52242. นางสาวอุบลวรรณ พากเพยีร โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52243. นางอรุณี นวลเต็ม โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52244. นายชาตรี ธงยศ โรงเรียนบานหนองชาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52245. นางวาสนา ถูระวนั โรงเรียนบานหนองตอแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52246. นายณรงคแ ขันชะลี โรงเรียนบานหนองโนหนองดูน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52247. นางสาวพงศแอรชร ตลอดพงษแ โรงเรียนบานหนองบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52248. นางเกษร อันทรบตุร โรงเรียนบานหนองปลาปาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52249. นางมุทวรี โพธิง์าม โรงเรียนบานหนองปลาปาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52250. นายโกศล ศิริรัตนานนทแ โรงเรียนบานหนองปลาปาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52251. นายนัฐพณ ศุภสุข โรงเรียนบานหนองปลาปาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52252. นายศุภรพกัตรแ อนันตทศันแ โรงเรียนบานหนองปลาปาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52253. นายชัยวฒันแ ปะจะเนยแ โรงเรียนบานหนองมะทอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52254. นางละไม รองทอง โรงเรียนบานหนองมุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52255. นายประเสริฐ ทองโชติ โรงเรียนบานหนองมุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52256. นางสุภาพร นามแดง โรงเรียนบานหนองแลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52257. นายสําราญ อภวิงคแ โรงเรียนบานหนองแลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52258. นางจันทกานตแ ศรีปาน โรงเรียนบานหนองหลมหนองเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52259. นางสาววลิารัตนแ นิยมชาติ โรงเรียนบานหนองหลมหนองเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52260. นายพพิฒันแ บญุมาก โรงเรียนบานหนองหลมหนองเหลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52261. นางราตรี สกุลพงษแ โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52262. นางละออ สิทธปิกรณแ โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52263. นางสมร พลศรี โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52264. นางสุพร พลูเพิ่ม โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52265. นายนพภา เขียวหวาน โรงเรียนบานหนองหลัก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52266. นางทรงศิลป จันทพนัธแ โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52267. นายชุมพล ศุภดล โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52268. นางขนิษฐา อาทเิวช โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52269. นางเดือนฉาย หาสุข โรงเรียนบานหนองเหลา(ราษฎรแบํารุงวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52270. นางลําใย ทางทอง โรงเรียนบานหนองเหลา(ราษฎรแบํารุงวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52271. นายวฒิุภทัร แกวกลึงกลม โรงเรียนบานหนองเหลา(ราษฎรแบํารุงวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52272. นายสุริยัน พึ่งภพ โรงเรียนบานหนองเหลา(ราษฎรแบํารุงวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52273. นายอุรพงศแ จันทรสุข โรงเรียนบานหนองเหลา(ราษฎรแบํารุงวิทยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52274. นางคําปนุ จันทป โรงเรียนบานหนองฮาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52275. นางสาวประภาศรี พนัธแผูก โรงเรียนบานหนองฮาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52276. นางสุมาลี ทองเกล้ียง โรงเรียนบานหนองฮาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52277. นายณรงคแ ธานี โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52278. นายวรพนัธแ ธานี โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52279. นายดํารงคแ บวชไธสง โรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52280. นางกนกพรรณ ฉากครบรีุ โรงเรียนบานหวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52281. นางกรรณิการแ ทศโยธนิ โรงเรียนบานหวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52282. นางชนิตา รวมแกว โรงเรียนบานหวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52283. นางเรวดี จันดอนแดง โรงเรียนบานหวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52284. นางสาวศรีนคร สมดี โรงเรียนบานหวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52285. นางแสงมณี กําลังเลิศ โรงเรียนบานหวัคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52286. นางสุมิตรา จันทรแศรี โรงเรียนบานเหลาขาวดอนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52287. นายวบิลูยแ โพทะจันทรแ โรงเรียนบานเหลาแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52288. นางวนัวสิาขแ ร่ืนนุสาน โรงเรียนบานเหลาแค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52289. นางอัมพร บญุยิ้ม โรงเรียนบานเหลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52290. นายประจิตรแ คํ่าโพธิ์ โรงเรียนบานเหลาแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52291. นายบญุมี พรมชัย โรงเรียนบานเหลาเส้ือโกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52292. นางปราณี หอมจันทรแ โรงเรียนบานเหลาเสือโกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52293. นางสกาวเดือน ศรีละวรรณ โรงเรียนบานเหลาเสือโกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52294. นางสาวอรอินทรแ สมบรูณแ โรงเรียนบานเหลาเสือโกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52295. นางสาวอัมพร เกษเจริญคุณ โรงเรียนบานเหลาเสือโกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52296. นางสุรียแรัตนแ หอมจันทรแ โรงเรียนบานเหลาเสือโกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52297. นายชลิต ดุจดา โรงเรียนบานเหลาเสือโกก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52298. นายทวชีัย สินทรัพยแ โรงเรียนบานโอดนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52299. นางชัญญา ทองเส่ียน โรงเรียนปทมุวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52300. นางนงลักษณแ มุธสิุทธิ์ โรงเรียนปทมุวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52301. นางนงลักษณแ จารุแพทยแ โรงเรียนปทมุวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52302. นางละมุล ธนะคุณ โรงเรียนปทมุวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52303. นางวาสนา อุทธา โรงเรียนปทมุวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52304. นางวาสนา พลูเพิ่ม โรงเรียนปทมุวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52305. นางอุบลพงศแ ขวญัเมือง โรงเรียนปทมุวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52306. นายเถกิงเกียรติ กอสุวรรณ โรงเรียนปทมุวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52307. นายนภพล ศิลาโชติ โรงเรียนปทมุวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52308. นางบริสุทธิศ์รี พลพวก โรงเรียนประชานุเคราะหแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52309. นางเปรมวดี วงศแหมั้น โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52310. นางสุภสัตา ชุมเสน โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52311. นายระเบญ็ อินทรแโสม โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52312. นายวรีะ อาษาพงษแ โรงเรียนประชาสามัคคี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52313. นางกาญจนา ปวะบตุร โรงเรียนปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52314. นางขมาพร สอนถา โรงเรียนปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52315. นางขวญัลดา ทองพุม โรงเรียนปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52316. นางไพศรี คอมบญุ โรงเรียนปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52317. นางวชัรินทรแ เครือวลัยแ โรงเรียนปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52318. นางสมสนิท ชาวตะโปน โรงเรียนปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52319. นางสุมน คําภรีะ โรงเรียนปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52320. นางอรัญญา วชิัยโย โรงเรียนปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52321. นางอรุณี ศรีสุข โรงเรียนปลาดุก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52322. นางสุวรรณา วรรณทวี โรงเรียนปาุกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52323. นายธนพตั วงชมภู โรงเรียนพระกุมารอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52324. นายบญุสันตแ ไชยนา โรงเรียนพระกุมารอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52325. นางสาวพชัราพร กุคําอู โรงเรียนมารียแนิรมล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52326. นางสาววริญญา ศิลาโคตร โรงเรียนมารียแนิรมล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52327. นางสาววาสนา จําปาสา โรงเรียนมารียแนิรมล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52328. นางสาวเสาวลักษณแ ศรีใส โรงเรียนมารียแนิรมล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52329. นายคมสัน วงคแมาสา โรงเรียนมารียแนิรมล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52330. นางสาวสุรารักษแ พวกแสน โรงเรียนมารียแนิรมล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52331. นางคียภทัร เรืองทอง โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52332. นางฐิติยา เทพา โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52333. นางประชิด ควาญชาง โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52334. นางเพญ็นภา คํามีแกน โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52335. นางภคัจิรา อัญชลิพงศแ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52336. นางลภสัรดา พรสีมา โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52337. นางลักขณา พละศักด์ิ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52338. นางวชัรี ดานศิระวานิชยแ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52339. นางศรีเรือน สายรัตนแ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52340. นางศศิธร ธานี โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52341. นางศิรินภา ไพรศรี โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52342. นางสกาวรัตนแ วงศแคํา โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52343. นางสาวพัชรนนัทแ แสงกลา โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52344. นางสุภาภรณแ พลูพงษแ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52345. นางอรวรรณ วรวงษแ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52346. นางเอมอร พสุิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52347. นายดุสิต อารีรมยแ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52348. นายประจักษแ ชัยศรี โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52349. นายรามินทรแ ธรรมเจริญ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52350. นายอัครวฒันแ กาญจนเสน โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52351. นายอุตสาหแ กําลังเลิศ โรงเรียนมูลนิธวิดัศรีอุบลรัตนาราม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52352. นางสมจิตร พรมดีมา โรงเรียนเมืองอุบล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52353. นางสาวธดิลยา ปานทรัพยแ โรงเรียนเมืองอุบล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52354. นางอําพร ทสีี โรงเรียนเมืองอุบล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52355. นางเอื้ออารี สุทธศรี โรงเรียนเมืองอุบล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52356. นายสุนทร บญุรอด โรงเรียนเมืองอุบล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52357. นางนวลจันทรแ เจือสุข โรงเรียนราษฎรแรวมแรงรัฐ(กําจัดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52358. นางนิตยา ภหูงษแสูง โรงเรียนราษฎรแรวมแรงรัฐ(กําจัดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52359. นางรัตนภรณแ ศรีผ้ึง โรงเรียนราษฎรแรวมแรงรัฐ(กําจัดอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52360. นางจันทรแเพญ็ รอนใหม โรงเรียนวดัทาวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52361. นางผองศรี ตันติวาลา โรงเรียนวดัทาวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52362. นายธนัยวรีแ บตุรทองทมิ โรงเรียนวดัทาวงัหนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52363. นางเกศสุดา เมฆวมิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52364. นางจอมขวญั ไมดาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52365. นางจินตนา ทดัเทยีม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52366. นางชมณมาลยแ ชินโกมุท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52367. นางธญัญาภรณแ ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52368. นางธนัยแฉมา รฐาสุขธเนศหรัิญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52369. นางนิรมล สมสวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52370. นางบานเย็น ชุมภู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52371. นางประกายแกว ศิวายพราหมณแ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52372. นางพรสุดา พรหมแสนจันทรแ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52373. นางพชันีบลูยแ ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52374. นางพไิลวรรณ สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52375. นางมยุรี สุรชาติเมธนิทรแ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑



1417

52376. นางรสสุคนธแ ดอกไม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52377. นางวงเพชร การุณยแ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52378. นางวรีวรรณ จันทมุา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52379. นางศรีศุภรณแ กาญจนแธนภทัร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52380. นางสมถวลิ เชสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52381. นางสมถวลิ ชูศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52382. นางสมลวรรณ คงดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52383. นางสายสมร เสนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52384. นางสายหยุด นครชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52385. นางสาวเพชรา ผาสุขมูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52386. นางสาวอรยา สืบภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52387. นางสุนียแ อนันตภกัด์ิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52388. นางสุพตัรา ชีวาภาคยแ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52389. นางสุมลมาลยแ เอติรัตนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52390. นางอติพร สิมรีวงษแ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52391. นางอัจฉรา ยอดคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52392. นางอุไรวรรณ กั้วพทิกัษแ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52393. นางอุไรวรรณ ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52394. นายนท รอดโพธิท์อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52395. นางกาญจนา ลีลาศสงางาม โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52396. นางจุฬารัตนแ สุธรรมวงศแ โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52397. นางชุติอร ประทปีทอง โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52398. นางธดิารัตนแ สวสัด์ิพนัธแ โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52399. นางนุจรินทรแ ชินโชติ โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52400. นางประภสัสร ทองทั่ว โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52401. นางประสบพร หตัถกิจ โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52402. นางปยิมาศ สานนทแ โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52403. นางสาวสุกัญญา ปานวฒิุ โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52404. นางสาวสุทธดิา แกนการ โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52405. นางสิริกร ปอูงกัน โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52406. นางอรอนงคแ รัชโพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52407. นายชัยสิทธิ์ พทุธวิงศแ โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52408. นายชาติชาย ลีมา โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52409. นายนันทวฒิุ ลีลาศสงางาม โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52410. นายยันตแ พาละพล โรงเรียนอาเวมารีอา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52411. นางณิพนิฐา อุคะ โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52412. นางนิภารัตนแ พลศิริ โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52413. นางเพยีรทรัพยแ บญุวจิิตร โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52414. นางวารี จันทรแแจม โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52415. นางสมพรจิต ปรองดอง โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52416. นางสาวกาญจนา คูณสวาง โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52417. นางสาวพิมพแอริสา เฟืๆองงาม โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52418. นางสาวรัศชญา ประพนัธา โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52419. นางอภญิญา อิ่มอวน โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52420. นางอุทยัรัตนแ ภาระวงศแ โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52421. นายสมาน วงศแคูณ โรงเรียนอุบลวทิยากร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52422. ดร.กชพร สุวรรณกูฏ โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52423. นางกนกมาศ อารยะพงศแ โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52424. นางจารุวรรณ จุลโคตร โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52425. นางชลดา ศรีทา โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52426. นางนิภาภรณแ กําไรงาม โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52427. นางพรรณพมิล ฝใกบวั โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52428. นางพชัรินทรแ อุนอก โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52429. นางลออ กัลยา โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52430. นางวริิยา ทนุพนัธแ โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52431. นางศรีกุมาร เลียววจิักขณแ โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52432. นางศรีลาวลัยแ อุทธา โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52433. นางสมสวาท อุนพกิุล โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52434. นางสรวงสุดา จันทะบตุร โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52435. นางสาวประภสัสร อมรสิน โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52436. นางสาวเยาวนารถ ลิมปทิปีราการ โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52437. นางสาวสินีนาถ สายชาลี โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52438. นางอรทยั วรีานนทแ โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52439. นางอัจฉรา โกศล โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52440. นางอัณพร จารุกขมูล โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52441. นางอุบลทพิยแ เสนจันทรแฒิไชย โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52442. นายอนุพงษแ ศรีไทย โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52443. นายอาทติยแ สุริยะภาพ โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52444. นายดุษฏี ดอกไม โรงเรียนอุบลวทิยาคม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52445. นายชาตรี ปรุะมงคล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52446. นายบญุเพง็ เนื้อออน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52447. นางนันทแนภสั คลายศรี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52448. นางวชัราภรณแ จิตรมาศ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52449. นางวไิลลักษณแ จรูญโรจนแวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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52450. นายสุเมธ มัดธนู สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

52451. นางสุดจิตร โพธติาด โรงเรียนเกษมบานนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52452. นางจันทรแจิรา ดาษไธสง โรงเรียนเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52453. นางตระการตา ศรีธญัรัตนแ โรงเรียนเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52454. นางวจิิตรา เยายวน โรงเรียนเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52455. นางศุลีพร สายเชื้อ โรงเรียนเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52456. นางอัจฉราภรณแ แกวมีศรี โรงเรียนเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52457. นางศิริวรรณ อินทรแหอม โรงเรียนชุมชนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52458. นางอารีวรรณ พละไกร โรงเรียนชุมชนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52459. นายทนิกร อมรสินทรแ โรงเรียนชุมชนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52460. นายสายยา สันตพนัธแ โรงเรียนชุมชนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52461. นายสุรสีหแ ผลจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52462. นางวทิยา ผิวออน โรงเรียนชุมชนบานขาวปุูน(ศาสนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52463. นางจินตนา บญุยืน โรงเรียนชุมชนบานเจียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52464. นางสาวกรรณิการแ อินธแิสง โรงเรียนชุมชนบานเจียด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52465. นางภาวนา การีวฒันแ โรงเรียนชุมชนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52466. นางสวรรคแ บวัศรี โรงเรียนชุมชนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52467. นายไพศาล อรจุล โรงเรียนชุมชนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52468. นางฉววีรรณ ฉวรัีกษแ โรงเรียนชุมชนบานสะพอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52469. นางชุมพร สุวรรณกูฏ โรงเรียนชุมชนบานสะพอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52470. นางวาสนา บญุเจริญ โรงเรียนชุมชนบานสะพอื คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52471. นางรัศมี ตุมสังขแทอง โรงเรียนตระการพชืผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52472. นางรุงลาวลัยแ โลมรัตนแ โรงเรียนตระการพชืผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52473. นางวรุณี จริยวทิยานนทแ โรงเรียนตระการพชืผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52474. นางสาววราพร วลิาบตุร โรงเรียนตระการพชืผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52475. นางวนัดี ละศรีจันทรแ โรงเรียนตระการพชืผล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52476. นางกฤษณา หอมวงคแ โรงเรียนบานกระเดียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52477. นางพชิยา พรหมจันทรแ โรงเรียนบานกระเดียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52478. นายกิตติพงษแ พรหมจันทรแ โรงเรียนบานกระเดียน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52479. นางบวัพนั การกลา โรงเรียนบานกุดกลอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52480. นางธญานี คงเมือง โรงเรียนบานกุศกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52481. นางประไพ สมบตุร โรงเรียนบานกุศกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52482. นางประยูร ทพิรส โรงเรียนบานกุศกร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52483. นางวชัราภรณแ อุดมสันต์ิ โรงเรียนบานเกษม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52484. นายบญุกอง ชูรา โรงเรียนบานเกษม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52485. นางสายพณิ แสงก่ํา โรงเรียนบานแกงเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52486. นางสาวจรัญญา มงคล โรงเรียนบานแกงเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
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52487. นางสาวพกิุล โสภารักษแ โรงเรียนบานแกงเค็ง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52488. นางนราพร วรรณวตัร โรงเรียนบานแกงลิงโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52489. นางปิๆนแกว ธนาธบิดี โรงเรียนบานแกงลิงโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52490. นางชลธี วรรณลี โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52491. นางนิตยา แกนอินทรแ โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52492. นางมยุรา จันทรแดวง โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52493. นางอารียแ สายเนตร โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52494. นายโกสิน ภติูรักษแ โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52495. นายบงการ สมสุวรรณ โรงเรียนบานขามเปี็ย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52496. นางนวลศรี จันทรแหงษแ โรงเรียนบานเขือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52497. นายประวทิยแ แดนดี โรงเรียนบานเขือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52498. นางวฒันา สายพฤกษแ โรงเรียนบานแข็งขยัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52499. นางบษุราคํา ขจัดมลทนิ โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52500. นายณรงคแ ขจัดมลทนิ โรงเรียนบานคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52501. นางวาสนา หลงวารี โรงเรียนบานคําแมมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52502. นายบญุทวี สุวรรณโค โรงเรียนบานคําแมมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52503. นายชํานาญ วรรณวตัร โรงเรียนบานคําแมมุย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52504. นางฉววีรรณ หนอแกว โรงเรียนบานคําสมิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52505. นายสงวน บตุรดี โรงเรียนบานคําสมิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52506. นางจรัญญา ทองโสภา โรงเรียนบานคําหาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52507. นางดรุณี มาสู โรงเรียนบานคําไหล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52508. นางปยิะพร แกวกลึงกลม โรงเรียนบานโคกจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52509. นายประภาส แกวกลึงกลม โรงเรียนบานโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52510. นายสุภี พึ่งภพ โรงเรียนบานโคกนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52511. นางจันที พมิพกันตแ โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52512. นางบงัอร กอนศิลา โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52513. นางชมพนูทแ สุวรรณภาพ โรงเรียนบานจอมปลวกสูงสรางกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52514. นางสุธวีรรณ จันทะสอน โรงเรียนบานจอมปลวกสูงสรางกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52515. นายเกรียงศักด์ิ แกวเนตร โรงเรียนบานจอมปลวกสูงสรางกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52516. นางสาวธนภทัรแ ไชยรักษแ โรงเรียนบานดงตาหวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52517. นายคําพนั ศรีจันทรแ โรงเรียนบานดงตาหวงั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52518. นางจารุณี เกษศรี โรงเรียนบานดอนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52519. นางชลิตา สุดหลา โรงเรียนบานดอนงัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52520. นางประภาวรินทแ แดนดี โรงเรียนบานดอนงัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52521. นางภาวณีิ ชางเผือกสุข โรงเรียนบานดอนงัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52522. นางเหล่ียมศิริ ลือนาม โรงเรียนบานดอนงัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52523. นายพพิฒันแ ชะอุมพนัธแ โรงเรียนบานดอนจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒



1421

52524. นางวภิารัตนแ กาติวงศแ โรงเรียนบานดอนชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52525. นางสาวปิยณัฐธดิา เคนบปุผา โรงเรียนบานดอนเย็นใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52526. นางสาวมณีกานตแ ทลิาธรรม โรงเรียนบานดอนเย็นใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52527. นางสาววารุณี ไชยจักร โรงเรียนบานดอนเย็นใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52528. นางสุชาวดี วงษแกิมฮ้ัว โรงเรียนบานดอนเย็นใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52529. นางวไิลวรรณ ศุภธนศักด์ิ โรงเรียนบานดอนหมากมาย(ราษฏรแสามคัคีวิทยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52530. นางกัลยาณี นาคปลัด โรงเรียนบานดานหมวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52531. นางแจมใส ชูญาติ โรงเรียนบานดานหมวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52532. นางสาวฉววีรรณ กุลบตุร โรงเรียนบานดานหมวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52533. นายดําเนิน ดวงจันทรแ โรงเรียนบานดานหมวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52534. นายประจักษแ พนัธแจันทรแ โรงเรียนบานดานฮัง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52535. นางสาวสีดา กาสา โรงเรียนบานแดง(บญุเสริมอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52536. นายพนิิจ โคระรัตนแ โรงเรียนบานแดง(บญุเสริมอุทศิ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52537. นางศรัณยา ครุฑแสน โรงเรียนบานตระการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52538. นางสาวปิๆนแกว พรหมลาย โรงเรียนบานตระการ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52539. นางวดาริกา ยิ่งยืน โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52540. นางสาวยุภาวรรณแ เพลเลอรแริน โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52541. นางอุบลรักษแ พนัแสน โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52542. นายเสกศักด์ิ บตุรเสน โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52543. นายสมหมาย ธโิกศรี โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52544. นายอุเทน ละศรีจันทรแ โรงเรียนบานตากแดด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52545. นางปราณี คอมบญุ โรงเรียนบานตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52546. นางสาวศิรินุช โสมรักษแ โรงเรียนบานตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52547. นางกนกอร กาทอง โรงเรียนบานถ้ําแข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52548. นางนงคราญ วงเวยีน โรงเรียนบานถ้ําแข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52549. นางสาวกญัญาณี พรหมจรรยแ โรงเรียนบานถ้ําแข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52550. นางสาวจันทรแเพ็ญ อินทรแสา โรงเรียนบานถ้ําแข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52551. นางสาวอโณทยั วงษแอนันตแ โรงเรียนบานถ้ําแข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52552. นายอดิเทพ หวลหอม โรงเรียนบานถ้ําแข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52553. นางสมจิตถวลิ สวางสุรียแ โรงเรียนบานทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52554. นายภริวฒันแ ดาษดา โรงเรียนบานทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52555. นางพนิดา ทรงทรัพยแ โรงเรียนบานทรายพลู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52556. นางพกิุล ฤทธสุิทธิ์ โรงเรียนบานไทรยอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52557. นางวฒันาภรณแ ดุจดา โรงเรียนบานไทรยอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52558. นางอรวรรณ พึ่งภพ โรงเรียนบานนาง้ิว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52559. นางลาวรรณ เหลาธรีกาญจนา โรงเรียนบานนาชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52560. นางวาสนา สมคํา โรงเรียนบานนาชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
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52561. นางสาวอจรียแ จันทะสาร โรงเรียนบานนาชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52562. นางบงัอร สุภโคตร โรงเรียนบานนาชุมใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52563. นางสาวทศันันทแ ประชุมแดง โรงเรียนบานนาชุมใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52564. นายโรจนศักด์ิ เหลาหาไชย โรงเรียนบานนาชุมใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52565. นางพมิลพรรณ พลอาทติยแ โรงเรียนบานนาเด่ือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52566. นางพรียา สอนอาจ โรงเรียนบานนาตาลเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52567. นางราตรี ศรีนวล โรงเรียนบานนาตาลเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52568. นางสุปรานี พเิคราะหแ โรงเรียนบานนาตาลเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52569. นายไทยวจิิตยแ ศรีวะรมยแ โรงเรียนบานนาตาลเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52570. นายคารม ชวยสุข โรงเรียนบานนาพนิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52571. นางนันทกา วงศแเคร่ือง โรงเรียนบานนาแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52572. นายเพยีรเลิศ วลิามาศ โรงเรียนบานนาแมด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52573. นางสาววไิลลักษณแ มูลณี โรงเรียนบานนายูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52574. นายชัยรัก จันทนุช โรงเรียนบานนายูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52575. นางจุรีรัตนแ โยชะออน โรงเรียนบานนาแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52576. นางพรนิภา สุโพธิภ์าค โรงเรียนบานนาแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52577. นางมาลีรัตนแ เหลาสนธิ์ โรงเรียนบานนาแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52578. นางอรนิตยแ เหลาสนธิ์ โรงเรียนบานนาแวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52579. นางคูณมี ใจแกว โรงเรียนบานนาสนามนาหวาเกษม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52580. นางสาวผุสดี กอนโคตร โรงเรียนบานนาสนามนาหวาเกษม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52581. นางญานียแ บญุพรม โรงเรียนบานนาหวยแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52582. นางยุพนิ ชาวศรี โรงเรียนบานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52583. นางสมปอง หลาเพง็ โรงเรียนบานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52584. นายวนัดี ขันเลข โรงเรียนบานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52585. นายณัฐวฒิุ ทรีวม โรงเรียนบานนาหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52586. นางสลิลลา เวชพลู โรงเรียนบานนาหวาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52587. นางสาววาสนา เปๅนมงคล โรงเรียนบานนาหวาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52588. นายโผน ทองเนตร โรงเรียนบานนาหวาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52589. นายไมตรี สุขเรียง โรงเรียนบานนาหวาเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52590. นายทววีฒันแ คัทมาร โรงเรียนบานนาหนิโหงนนาดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52591. นางยุวดี สุดเสนหแ โรงเรียนบานโนนกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52592. นางวนัดี ทองศรี โรงเรียนบานโนนกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52593. นางวภิาวรรณ ขันเลข โรงเรียนบานโนนกุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52594. นางกนิษฐา ขันสิงหแ โรงเรียนบานโนนขุมคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52595. นางจันทรแแข เชื้อชาง โรงเรียนบานโนนตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52596. นางสุภมิล จันทรักษา โรงเรียนบานโนนตูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52597. นางขวญัจิตร ศรีถม โรงเรียนบานโนนสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
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52598. นายสมบรูณแ บตุรโท โรงเรียนบานโนนหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52599. นางหทยัรัตนแ ธมิาชัย โรงเรียนบานบก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52600. นางตรีชฎา ตละทา โรงเรียนบานบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52601. นางวรรณงาม ทองผุย โรงเรียนบานบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52602. นายภริูภทัร เขียวขํา โรงเรียนบานบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52603. นางสาวชลธชิา บญุกลา โรงเรียนบานบุงซวยหวยยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52604. นายประสิทธิ์ โยชะออน โรงเรียนบานโบกมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52605. นางสมใจ มัฐผา โรงเรียนบานเปาู(รัฐราษฎรแบํารุง) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52606. นางจิตติญาภา พนัธแพบิลูยแ โรงเรียนบานโปงุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52607. นางจิราพร ศรีเมือง โรงเรียนบานโปงุเปาู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52608. นางขวญัฤดี แกวมาตยแ โรงเรียนบานพอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52609. นางจุฑามาส นาคูณ โรงเรียนบานพอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52610. นายเอกอนันตแ พมิพแทอง โรงเรียนบานพอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52611. นางสาวธนาพร วริิยสิทธาวฒันแ โรงเรียนบานพงัเคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52612. นางพวงพศิ ผิวละมุน โรงเรียนบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52613. นางพสิมัย สายพนัธุแ โรงเรียนบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52614. นายชนะชัย หอมนวล โรงเรียนบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52615. วาที่รอยเอกเสนหแ ภาโสม โรงเรียนบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52616. นายศราวธุ วงศแทอง โรงเรียนบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52617. นางเขียนพร วงศแกัณหา โรงเรียนบานโพธิไ์ทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52618. นางสาวคําพนัธแ จันสด โรงเรียนบานโพธิไ์ทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52619. นางอรอนงคแ ขันทอง โรงเรียนบานโพธิไ์ทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52620. นายประสิทธิ์ คําผุย โรงเรียนบานโพธิไ์ทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52621. นางสาวจินตนา แกวสิงหแ โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52622. นางสาวชูใจ ศิริทพิยแ โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52623. นางสาวเศาวลักษณแ แกวชิณ โรงเรียนบานโพนแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52624. นางขวญัใจ พลสวสัด์ิ โรงเรียนบานโพนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52625. นางนวลปรางคแ คําไชยแ โรงเรียนบานโพนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52626. นางอําพาวรรณ จองสาระ โรงเรียนบานโพนเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52627. นางอรทยั ดาษดา โรงเรียนบานลาดสมดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52628. นางพชัรียา สีบดุดี โรงเรียนบานเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52629. นายจวน เดชภงูา โรงเรียนบานเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52630. นางธาริกา เจยีมประเสริฐบุญ โรงเรียนบานเวยีง(ตุอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52631. นางพฒัศรี กาญจนคุณากร โรงเรียนบานเวยีง(ตุอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52632. นางบษุบา บษุผล โรงเรียนบานศรีเชียงใหม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52633. นายพทิกัษแ ฉลูศรี โรงเรียนบานสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52634. นางบวัสอน อินธชิิต โรงเรียนบานสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
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52635. นางประคิม รูปสี โรงเรียนบานสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52636. นายกฤษดา วงศายะ โรงเรียนบานสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52637. นายไพฑูรยแ อินธชิิต โรงเรียนบานสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52638. นายอัมพร แกวชิณ โรงเรียนบานสองคอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52639. นางสาววฒันา สันโดด โรงเรียนบานเสาธงใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52640. นางสมสมัย สาระรัตนแ โรงเรียนบานหนองเตาเพชรเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52641. นายทวศัีกด์ิ แกวอาษา โรงเรียนบานหนองเตาเพชรเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52642. นางวาริสารแ พนัธุแโพธิ์ โรงเรียนบานหนองนกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52643. นางสาวรัตนาภรณแ ขจัดมลทนิ โรงเรียนบานหนองนกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52644. นายสมบติั สาสนาม โรงเรียนบานหนองนกทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52645. นางศิรินทพิยแ จําปาวลัยแ โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52646. นางสาวภทัราภรณแ สาเกตุ โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52647. นายถนอม เจริญจิตร โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52648. นายปรินทรแวฒันแ บญุนิรันดรแ โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52649. นายสุรสิทธิ์ มณีสาย โรงเรียนบานหนองผือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52650. นางสาวธญันภสั บบุผา โรงเรียนบานหนองหวา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52651. นางมงคล ธรรมสัตยแ โรงเรียนบานหนองเอาะ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52652. นางจุฬาพนัธแ ผาไชย โรงเรียนบานหวยฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52653. นายนิเทศ นนทกุล โรงเรียนบานหวยฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52654. นายพลชิต ยิ่งยืน โรงเรียนบานหวยฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52655. นางผองใส ศรไชย โรงเรียนบานหวยฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52656. นายวสันตแ ไชยโอชะ โรงเรียนบานเหมือดแอแกงไฮ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52657. นางสายทอง มะโนชาติ โรงเรียนบานไหลทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52658. นายอําพร สายบวั โรงเรียนบานไหลทุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52659. นางปยินันทแ ชาสุรียแ โรงเรียนบานไหลธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52660. นางวนิชดา พฤกษาไพรบลูยแ โรงเรียนบานไหลธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52661. นางมณฑา ซายสุพนัธุแ โรงเรียนบานไหลสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52662. นางศิรินทร ถาวรบตุร โรงเรียนบานไหลสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52663. นายประสิทธิ์ ผ่ึงผาย โรงเรียนบานไหลสูง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52664. นางจันทมารี ยืนนาน โรงเรียนบานอีเต่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52665. นางมัลลิกา สีมั่น โรงเรียนบานอีเต่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52666. นางสาวดารณี ปอูมหนิ โรงเรียนบานอีเต่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52667. นายคมสันตแ กอนคํา โรงเรียนบานอีเต่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52668. นายสมใจ วชิัย โรงเรียนบานอีเต่ิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52669. นางจิฬาลักษณแ งามภกัดีกุล โรงเรียนบานฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52670. นางวจิิตรา ผาลีพฒันแ โรงเรียนบานฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52671. นางบปุผา โสภา โรงเรียนบญุจิราธร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
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52672. นายเมทนี แกวอาษา โรงเรียนบญุจิราธร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52673. นางบงัอร ผาลา โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52674. นางบวัสอน สุภาษร โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52675. นางเพชรมณี สมพบ โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52676. นางวภิาดา ทศัราช โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52677. นางศุภนิดา ภติูรักษแ โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52678. นางสาวนุชนาฏ สังสวสัด์ิ โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52679. นางสาววรรณภา จันทรแสอง โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52680. นายกระจาง โกมลศรี โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52681. นายชม สมภพ โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52682. นายศาสตรแ วารีพฒันแ โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52683. นายศักดา โสดามรรค โรงเรียนปญุญสารวดัศรีโพธิช์ัย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52684. นายกล พรมสําลี โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเลน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52685. นางกิตติพร แยงสอง โรงเรียนอนุบาลนองหญิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52686. นางนวลจันทรแ ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนองหญิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52687. นางไพฑรูยแ สิงสีทา โรงเรียนอนุบาลนองหญิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52688. นางวลังาม เชื้อเวยีง โรงเรียนอนุบาลนองหญิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52689. นางสมคิด บญุออน โรงเรียนอนุบาลนองหญิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52690. นางศิริลักษณแ โคตรสมบติั โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52691. นางสกุณา ปใสสา โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52692. นางสมาพร ทมุมากรณแ โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52693. นางสาวประภาพรรณ คําบญุมี โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52694. นางสาวแพงจิตรแ แสนสุข โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52695. นางสุภารัตนแ เทศวงศแ โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52696. นางอาภรณแ เพชรดี โรงเรียนอนุบาลบานเหนือเขมราฐ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52697. นายจรัญ หวานคํา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52698. นายจุด กอแกว สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52699. นายณัฐศักด์ิ สําเภา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52700. นายวรัิตนแ ทาวดอน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52701. นายสมศรี แกวปใญญา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

52702. นางจารุวดี เคหารมยแ โรงเรียนชุมชนบานดอนจิก(จรรยาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52703. นายเกรียงไกร ชูกร โรงเรียนชุมชนบานดอนจิก(จรรยาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52704. นายทวี ทดัเทยีม โรงเรียนชุมชนบานดอนจิก(จรรยาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52705. นายวทิยา ศรีชุม โรงเรียนชุมชนบานดอนจิก(จรรยาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52706. นายวรีะ ดุจดา โรงเรียนชุมชนบานดอนจิก(จรรยาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52707. นายทวี ทองสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนบานดอนจิก(จรรยาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52708. นายสุข สรอยคํา โรงเรียนชุมชนบานดอนจิก(จรรยาราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
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52709. นางจารุวรรณ สุภาการ โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52710. นางชญานิษฐแ สุคัญธารุณ โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52711. นางทศันียแ วงศแปใกษา โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52712. นางเปรมฤดี ดอกเด็น โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52713. นางรัตนาภรณแ ผารัตนแ โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52714. นางวรณี มิ่งมูล โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52715. นางวฒันา สาริจันโท โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52716. นางวไิลพร จาระงับ โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52717. นางสาวทพิยาภรณแ พฒันแนิมิตร โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52718. นางอุไร เมืองพลิ โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52719. นางเอมอร หงษา โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52720. นายฉลาด วรบตุร โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52721. นายสําราญ เมืองพลิ โรงเรียนชุมชนบานดอนใหญ-บรูพา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52722. จาสิบเอกทวีศักด์ิ ศรีสุข โรงเรียนชุมชนบานระเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52723. นางจันทรแเพญ็ ศรีสุข โรงเรียนชุมชนบานระเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52724. นางวฤทธิช์ญา จารัตนแ โรงเรียนชุมชนบานระเว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52725. นางจีรวรรณ พนัธแจันทรแ โรงเรียนชุมชนบานวงัสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52726. นางวนิดา ภารการ โรงเรียนชุมชนบานวงัสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52727. นางโสภาภรณแ วรรณวงศแ โรงเรียนชุมชนบานวงัสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52728. นางอมร ทองคํา โรงเรียนชุมชนบานวงัสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52729. นางกชพรรณ บวัคํา โรงเรียนชุมชนหวยไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52730. นางจันทรัสมแ พฒันะจารุพงษแ โรงเรียนชุมชนหวยไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52731. นางทพิวรรณ ศรคํา โรงเรียนชุมชนหวยไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52732. นางสาวชอเพชร พนัธแแสง โรงเรียนชุมชนหวยไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52733. นางสาวปนัดดา กอมณี โรงเรียนชุมชนหวยไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52734. นางสาวสวรส ประดับศรี โรงเรียนชุมชนหวยไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52735. นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ โรงเรียนชุมชนหวยไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52736. นางวชิดา วงษแกุลธวชั โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๘๗ (นิคมสรางตนเอง๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52737. นางสุมาลี จําปาแพง โรงเรียนไทยรัฐวทิยา๘๗ (นิคมสรางตนเอง๑) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52738. นางยุพา กินามณียแ โรงเรียนบานแกงกบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52739. นายประกาศิต ปอแกว โรงเรียนบานแกงกบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52740. นางณัฐวรรณ คําพร โรงเรียนบานแกงเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52741. นางพมินภสั ประเสริฐศรี โรงเรียนบานแกงเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52742. นางสาวจินตนาพร กมลศรี โรงเรียนบานแกงเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52743. นางปรียาภรณแ แสงเนตร โรงเรียนบานแกงดูกใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52744. นางรัชนี ศรีวนัดี โรงเรียนบานแกงดูกใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52745. นางสิริรัตนแ ศรีจําปา โรงเรียนบานแกงดูกใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
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52746. นายปใญญา ศรีจําปา โรงเรียนบานแกงดูกใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52747. นายสุมนศักด์ิ ตาลผาด โรงเรียนบานแกงดูกใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52748. นางรณญา วเิวก โรงเรียนบานขัวแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52749. นางมัทนี พบิลูยแ โรงเรียนบานขัวแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52750. นางจันทรลา ลาภเย็น โรงเรียนบานแขมใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52751. นายมงคล จันทรแผอง โรงเรียนบานแขมเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52752. นายรังสรรคแ ดวงจําปา โรงเรียนบานคํากอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52753. นางชญาดา เสริมทรัพยแ โรงเรียนบานคําหนามแทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52754. นางธนิษฐา พรเจริญ โรงเรียนบานคําหนามแทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52755. นางรักพนิ สุโภภาค โรงเรียนบานคําหนามแทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52756. นางสุดใจ พนัธุแศรี โรงเรียนบานคําหนามแทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52757. นางจุไรรัตนแ สุขมี โรงเรียนบานคําหวา (วบิลูราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52758. นางณภาภชั แสนบญุเรือง โรงเรียนบานคําหวา (วบิลูราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52759. นางสาวเพญ็ศรี แสงทอง โรงเรียนบานคําหวา (วบิลูราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52760. นางอนัญญาภรณแ ลําตน โรงเรียนบานคําหวา (วบิลูราษฎรแสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52761. นางปานทพิยแ ขานทะราชา โรงเรียนบานโคกเที่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52762. นางสมคิด ภญิโญ โรงเรียนบานโคกเที่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52763. นางสาคร ศรีทาพกั โรงเรียนบานโคกเที่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52764. นายอุทยั ภญิโญ โรงเรียนบานโคกเที่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52765. นางชรินทพิยแ ธญัญลักษณแ โรงเรียนบานชาดฮี(ธรรมทนิโนปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52766. นางวชิรา บญุชอบ โรงเรียนบานโชคอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52767. นางวาริน ผลเพิ่ม โรงเรียนบานโชคอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52768. นางสมคิด ทองเทพ โรงเรียนบานโชคอํานวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52769. นายเกียรติศักด์ิ มุทาพร โรงเรียนบานซะซอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52770. นางทองสา พนัโนลิต โรงเรียนบานดอนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52771. นางราตรี ธติะโพธิ์ โรงเรียนบานดอนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52772. นางอํานาจ สมสี โรงเรียนบานดอนกอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52773. นางวรภรณแ ถนอมลาภ โรงเรียนบานดอนขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52774. นายเรียง จันภรัิกษแ โรงเรียนบานดอนขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52775. นางนิลุบล ดีเมืองปใก โรงเรียนบานดอนงัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52776. นายคม จันทะเชื้อ โรงเรียนบานดอนงัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52777. นายนิติศักด์ิ หงษแอินทรแ โรงเรียนบานดอนงัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52778. นายบญุมี ทองลํ้า โรงเรียนบานดอนงัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52779. นางพชัราภรณแ นาทธนนันทแ โรงเรียนบานดอนโด-โคกเลียบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52780. นางกาญจนียแ แสนทวสุีข โรงเรียนบานดอนตะลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52781. นางจินดา งามเถื่อน โรงเรียนบานดอนตะลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52782. นางนิพากร ยอดภกัดี โรงเรียนบานดอนตะลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓



1428

52783. นางบญุมี เชิดรังสรรคแ โรงเรียนบานดอนตะลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52784. นางอุไรวรรณ จันดารัตนแ โรงเรียนบานดอนตะลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52785. นายณรงคแฤทธิ์ ปวะบตุร โรงเรียนบานดอนตะลี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52786. นางไพจิตร ยิ่งยง โรงเรียนบานดอนพนัชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52787. นางประคอง กอดแกว โรงเรียนบานดอนพนัชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52788. นางจินดา ชินลี โรงเรียนบานเด่ือสะพานโดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52789. นายสวาง วงศแไชยา โรงเรียนบานเด่ือสะพานโดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52790. นายนิคม ดอกเด็น โรงเรียนบานตุงลุงเหนือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52791. นางสาวกฤษณา ทองเทพ โรงเรียนบานถิ่นสําราญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52792. นางนงนุช รัตนา โรงเรียนบานทรายมูล(จันทนแรัตนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52793. นางเบญจพร ทนัตานนทแ โรงเรียนบานทรายมูล(จันทนแรัตนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52794. นางพชัราภรณแ เจือจันทรแ โรงเรียนบานทรายมูล(จันทนแรัตนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52795. นางสมใจ ชนะภยั โรงเรียนบานทรายมูล(จันทนแรัตนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52796. นางสาวจรุงศรี สวางวงศแ โรงเรียนบานทรายมูล(จันทนแรัตนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52797. นางสาวนงนุช สีแสง โรงเรียนบานทรายมูล(จันทนแรัตนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52798. นางอุสุมา แฝงพงศแ โรงเรียนบานทรายมูล(จันทนแรัตนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52799. นายทองสุข เจือจันทรแ โรงเรียนบานทรายมูล(จันทนแรัตนานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52800. นางจีรารัตนแ หอมชื่น โรงเรียนบานทุงนาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52801. นางปาริชาติ คงทน โรงเรียนบานทุงนาเมือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52802. นายพรชัย ชูหา โรงเรียนบานทุงหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52803. นางเพญ็ณี พนาจันทรแ โรงเรียนบานนกเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52804. นางสาวจันทะจร โสดา โรงเรียนบานนกเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52805. นางสาวดอกออ ดีอีเมง โรงเรียนบานนกเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52806. นางสาวทองพันธแ หนิขาว โรงเรียนบานนกเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52807. นางเสาวนียแ วงษาชัย โรงเรียนบานนกเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52808. นางทองหลอ แสนทวสุีข โรงเรียนบานนกเต็น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52809. นางปราณี ขันธวิตัร โรงเรียนบานนาคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52810. นายเดนชัย สุขแสวง โรงเรียนบานนาคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52811. นายสุพรรณ มุระชีวะ โรงเรียนบานนาคาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52812. นางจุฑารัตนแ ขันคํา โรงเรียนบานนางาม(ผลแกวอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52813. นางผิวพร มะโนรัตนแ โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52814. นางภควดี หงษา โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52815. นางมัจฉา พนัแสนแกว โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52816. นางสายทอง ดวงไข โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52817. นายกวี พนัแสนแกว โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52818. นางจีรวฒันแ บตุรโคตร โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52819. นางจริยา กองสุข โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
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52820. นางทศันันทแ คําลือ โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52821. นางบานชื่น พทิกัษา โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52822. นางพชัรี ธศุรีวรรณ โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52823. นางภาณิตา เจือสุข โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52824. นางสาวพชันี โคตรมนตรี โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52825. นางสาวพนูทรัพยแ พลต้ือ โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52826. นางประวณีา บญุทวี โรงเรียนบานนาชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52827. นางปยิะมาศ จันทรแจิตร โรงเรียนบานนาชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52828. นายชาญชัย ทําสะอาด โรงเรียนบานนาชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52829. นายประเสริฐ เบาโสภา โรงเรียนบานนาชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52830. นายพรชัย จันทรแจิตร โรงเรียนบานนาชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52831. นายวจิิตร วเิศษรุงเจริญ โรงเรียนบานนาชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52832. นางกล่ินผกา ดวงประภา โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52833. นางนิตยาพร ชาญจิตร โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52834. นางมานิกา กาหาวงศแ โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52835. นางรัตนาพร ฟใกศรี โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52836. นายธเนษฐ สีดารัตนิน โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52837. นางสาวดวงสมพร สําราญเริญ โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52838. นางสาวเปีๆยมจิตตแ พละการ โรงเรียนบานนาทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52839. นายสมคิด ศรีบรุะ โรงเรียนบานนาทม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52840. นางสาวปใทมพร สายสิน โรงเรียนบานนาทอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52841. นางจิระประไพ ประดู โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52842. นางนงลักษณแ ศรีหาพงษแ โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52843. นางสาวมาลาศรี สายวงศแ โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52844. นางสาวสุปราณี พลบปุผา โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52845. นายประเทอืง พบิลูยแ โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52846. นายวทิยา ประทมุศรี โรงเรียนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52847. นางพเยาวแ ชัยรัตนแ โรงเรียนบานนาโพธิใ์ต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52848. นายบญุนับพนั สมบติันันทแ โรงเรียนบานนาโพธิใ์ต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52849. นางนิภาพร ดวงบตุร โรงเรียนบานนามน (สามัคคีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52850. นางนิภาวรรณ พงษแพรีะ โรงเรียนบานนามน (สามัคคีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52851. นางเพญ็ศรี ศิวะเทเวศรแ โรงเรียนบานนามน (สามัคคีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52852. นางไพรัช อุทธา โรงเรียนบานนามน (สามัคคีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52853. นางสุเพญ็ บรรเทา โรงเรียนบานนามน (สามัคคีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52854. นายประยูร วงษา โรงเรียนบานนามน (สามัคคีวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52855. นางสาวไขแสง พลาศรี โรงเรียนบานนาหวยแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52856. นางสุภาณี เคนวงษแ โรงเรียนบานนาหวยแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
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52857. นางกรรณิการแ เพง็เรือง โรงเรียนบานโนนกาหลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52858. นางทศันียแ พุมจันทรแ โรงเรียนบานโนนกาหลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52859. นายสมพกัตรแ เพญ็พร โรงเรียนบานโนนกาหลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52860. นายประเดิม บญุเกล้ียง โรงเรียนบานโนนคอลุคุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52861. นายสุนทร วงษาชัย โรงเรียนบานโนนจันทนแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52862. นายพฒิุพงษแ พฒุพมิพแ โรงเรียนบานโนนมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52863. นางลําพอง ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนบานโนนยานาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52864. นายลีนวตัร ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนบานโนนยานาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52865. นายธงชัย สมมาตยแ โรงเรียนบานโนนยานาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52866. นางนิติยา สินเทา โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52867. นางปยิวรรณ ปล่ังกลาง โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52868. นายอุดม พุมจันทรแ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52869. นางวรัิตนแ กะทา โรงเรียนบานบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52870. นายทวี ประสมศรี โรงเรียนบานบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52871. นายรัศมี ชาญจิตร โรงเรียนบานบวัแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52872. นางสาวนิตยา เทพบญุตา โรงเรียนบานบวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52873. นางอุบลรัตนแ หารศรี โรงเรียนบานบวัทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52874. นางสาวธนภร ตุมบญุ โรงเรียนบานบุงคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52875. นางตราจิต วรรณลี โรงเรียนบานปากโดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52876. นายพสิรรคแ ธงชัย โรงเรียนบานปากบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52877. นางจันดี บาอินทรแ โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52878. นางเพช็ลวง พนิิจกุล โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52879. นางอรุณศรี บญุโจม โรงเรียนบานฟาูหวน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52880. นางจิราภรณแ พละพงศแ โรงเรียนบานภมูะหร่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52881. นางวรรณลี ทองลอง โรงเรียนบานภมูะหร่ี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52882. นายยุทธภมูิ บําเรอพงษแ โรงเรียนบานเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52883. นายสะอาด พลูมาศ โรงเรียนบานราษฎรแเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52884. นางมนัสนันทแ บุงทอง โรงเรียนบานเลิงบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52885. นางจุฑาสุภคั แกวโบราณ โรงเรียนบานเวนิบกึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52886. นายจักริน แกวโบราณ โรงเรียนบานเวนิบกึ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52887. นางประพศิ รินทรามี โรงเรียนบานสนามชัย(พมิพแประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52888. นางผุสดี ศิริทพิยแ โรงเรียนบานสนามชัย(พมิพแประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52889. นางวลัิกขณา จันทรแทอง โรงเรียนบานสนามชัย(พมิพแประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52890. นางสุวณียแ เสตเตมิยแ โรงเรียนบานสนามชัย(พมิพแประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52891. นางเกษรา กุลวงศแ โรงเรียนบานสรางถอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52892. นายดํารง คนฉลาด โรงเรียนบานสรางถอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52893. นายวษิณุ สูนานนทแ โรงเรียนบานสรางถอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
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52894. นายพนัธวศิ พนัธมุาศ โรงเรียนบานสวาสด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52895. นางดรุณวรรณ สําราญเริญ โรงเรียนบานสะพอืใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52896. นางพวงผกา ไตวลัยแ โรงเรียนบานสะพอืใต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52897. นางณัฐกาญจนแ จันทสิงหแ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52898. นางลําไพ ทองบรุาณ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52899. นางสุกานดา โคระรัตนแ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52900. นางอนัญชนา ปลุกใจ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52901. นางอลิศรา วนัทมุมา โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52902. นายกฤตญแสมาน มุขสมบติั โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52903. นายปญุชรัศมิ์ แผวพลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52904. นายกิตติพทัธแ แพทยแเพยีร โรงเรียนบานสิม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52905. นางสุภาณี ผาดี โรงเรียนบานสุวรรณวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52906. นายคงเดช กุลบญุญา โรงเรียนบานสุวรรณวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52907. นายสมศรี พุมจันทรแ โรงเรียนบานสุวรรณวารี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52908. นางพรทพิยแ วระพมิพแรัตนแ โรงเรียนบานหนองกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52909. นางอรวรรณ คืนดี โรงเรียนบานหนองกอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52910. นางวราภรณแ ทองลอย โรงเรียนบานหนองบวัฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52911. นางสนธยิา สมบติัหอม โรงเรียนบานหนองบวัฮี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52912. นางกล่ินขจร พงศแพทิกัษแ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52913. นางสุชาดา คําอาจ โรงเรียนบานหนองไผ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52914. นางนิตยาลักษณแ วงคแวาน โรงเรียนบานหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52915. นางเรียมใจ สมมาตยแ โรงเรียนบานหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52916. นางลัดดาวลัยแ ศิริผล โรงเรียนบานหนองโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52917. นางฉววีรรณ นิโรคะ โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52918. นางดรุณี วงศแฟองทอง โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52919. นางพชัราภรณแ ราชอุดม โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52920. นายเจษฎาพร ชนีวงศแ โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52921. นายอุทยั พละศักด์ิ โรงเรียนบานหนองเม็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52922. นางจิตติมา เหรียญดียิ่ง โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52923. นางนันทกา แสนทวสุีข โรงเรียนบานหนองไฮ(เมฆวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52924. นางภษูณิศา จอยนุแสง โรงเรียนบานหนองไฮ(เมฆวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52925. นางบปุผา พลูทอง โรงเรียนบานหวยแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52926. นางสวาท ทองเทพ โรงเรียนบานหวยแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52927. นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์ โรงเรียนบานหวยแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52928. นางสุนีรัตนแ พวงพั่ว โรงเรียนบานหวยแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52929. นางเพยีงใจ สิมมา โรงเรียนบานหวยแดงดงสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52930. นางสาวนิวาส สิทธโิสม โรงเรียนบานหวยแดงดงสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
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52931. นางสาวประกายรัศมี ทาระ โรงเรียนบานหวยแดงดงสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52932. นายปยิะวฒิุ จันทรแอบ โรงเรียนบานหวยแดงดงสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52933. นายสุนทร สุนิพนัธแ โรงเรียนบานหวยแดงดงสําโรง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52934. นายพนูศักด์ิ พลูดี โรงเรียนบานหวยน้ําใส คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52935. นางพฒันา พลูศรี โรงเรียนบานหนิลาดแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52936. นางสมถวลิ แฝงลาภ โรงเรียนบานหนิลาดแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52937. นางอัญชัน ทนิโนรส โรงเรียนบานหนิลาดแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52938. นางเอื้อพนัธแ คอนสะอาด โรงเรียนบานหนิลาดแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52939. นายไพรัตนแ เผาภรีู โรงเรียนบานหนิลาดแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52940. นายวจิิตร ชมภบูตุร โรงเรียนบานหนิลาดแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52941. นายแสวง เจริญดี โรงเรียนบานหนิลาดแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52942. นายวชิัย บญุสะอาด โรงเรียนบานหนิลาดแสนตอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52943. นางภทัรภา แสนหอม โรงเรียนบานอางหนิ (เพยีรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52944. นางดาวใส เอี่ยมสําอางคแ โรงเรียนบานอางหนิ(เพยีรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52945. นางสาวสมบรูณแ สมศรี โรงเรียนบานอางหนิ(เพยีรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52946. นางสุดสาคร ศรีสุข โรงเรียนบานอางหนิ(เพยีรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52947. นางสุภาวดี เกตุมาตยแ โรงเรียนบานอางหนิ(เพยีรพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52948. นางวชันี ตาลผาด โรงเรียนบานไฮหยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52949. นางสาวสุภาวดี ชูสวสัด์ิ โรงเรียนบานไฮหยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52950. นายทะนง เผาภรีู โรงเรียนบานไฮหยอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52951. นางชนัญญา เสริมศรี โรงเรียนพบิลูมังสาหาร (วภิาคยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52952. นางเฌอมาศ ประไพเพชร โรงเรียนพบิลูมังสาหาร (วภิาคยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52953. นางวรรณิภา เศิกศิริ โรงเรียนพบิลูมังสาหาร (วภิาคยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52954. นางววิรรณ ทางนที โรงเรียนพบิลูมังสาหาร (วภิาคยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52955. นางสาวนันทพร บรูณะเสถียร โรงเรียนพบิลูมังสาหาร (วภิาคยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52956. นางสาวบษุบา พรมสังขแ โรงเรียนพบิลูมังสาหาร (วภิาคยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52957. นางสุวมิล ยามประโคน โรงเรียนพบิลูมังสาหาร (วภิาคยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52958. นายชัชวาลยแ จันทรแทอง โรงเรียนพบิลูมังสาหาร (วภิาคยแวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52959. นายธนาดุลยแ แสนทวสุีข สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52960. นายวทิยา สุดดี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52961. นางสาวณัฐณิชา อินทนนทแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52962. นายอภชิาติ ศรีภาคแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52963. วาที่ ร.ต.ประคองชัย เชาวแพลกรัง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

52964. นางฉววีรรณ สิมณี โรงเรียนงามจิตวารินชําราบ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52965. นางฉววีรรณ ชูจิตตแ โรงเรียนงามจิตวารินชําราบ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52966. นางลออศรี จักรทอง โรงเรียนงามจิตวารินชําราบ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52967. นางอัญชนา วงศแใหญ โรงเรียนงามจิตวารินชําราบ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
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52968. นายบญุสง ขวญัออน โรงเรียนงามจิตวารินชําราบ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52969. นางรําไพพรรณ แยมชาติ โรงเรียนงามจิตวารินชําราบ๒ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52970. นางธนพร ชนะกุล โรงเรียนชุมชนบานกุดเปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52971. นางเพชรมณี ใจเอื้อ โรงเรียนชุมชนบานกุดเปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52972. นางสุวาฐินี ไชยกาล โรงเรียนชุมชนบานกุดเปงุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52973. นางจินตนา มาลีรัตนแ โรงเรียนชุมชนบานนาเยีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52974. นางบญุเจอ แสงวงศแ โรงเรียนชุมชนบานนาเยีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52975. นางสํารวย สันติวงศกร โรงเรียนชุมชนบานนาเยีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52976. นายสุเทศ แสงวงศแ โรงเรียนชุมชนบานนาเยีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52977. นางนัฏฐวลัยแ พสิุงหแ โรงเรียนชุมชนบานนาเยีย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52978. นางชัญญาณแภชั จันทมุา โรงเรียนชุมชนบานศรีไค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52979. นางปยิวรรณ พาหาทรัพยแอนันตแ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52980. นางพนัทวิา ธรรมาวรุิฬหแ โรงเรียนเทพพทิกัษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52981. นางวาสนา เงินยวด โรงเรียนเทพพทิกัษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52982. นางสาวกัญญภคั วงคแคํา โรงเรียนเทพพทิกัษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52983. นางสาวธีรณินทรแ ธวชักุล โรงเรียนเทพพทิกัษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52984. นางสาวเพ็ญนภา ยาคํา โรงเรียนเทพพทิกัษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52985. นางสาวรัตนาภรณแ คําพล โรงเรียนเทพพทิกัษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52986. นางอุไรพร เถื่อนโยธา โรงเรียนเทพพทิกัษแพทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52987. นางสาวสุภาวดี เหล็กกลา โรงเรียนโนนชาดผดุงวทิยแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52988. นายสมบรูณแ พรมมาโฮม โรงเรียนบานกะแอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52989. นายสมาน ชนะกุล โรงเรียนบานกะแอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52990. นายธรรมรง บญุลา โรงเรียนบานกะแอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52991. นายชัยยุทธ สืบเสนาะ โรงเรียนบานกุดชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52992. นายวชัรินทรแ สาระ โรงเรียนบานกุดชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52993. นางอรวรรณ ศรีตะบตุร โรงเรียนบานกุดปลาขาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52994. นางศิรินันทแ สุวรรณกูฏ โรงเรียนบานกุดระงุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52995. นางอุรัตนแ หมอนทอง โรงเรียนบานกุดระงุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52996. นางมนตรา ศรีเมือง โรงเรียนบานแกนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52997. นางสิรินาฎ ลาธลีุ โรงเรียนบานแกนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52998. นายธวชั ลาธลีุ โรงเรียนบานแกนาคํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

52999. นางฉววีรรณ อุดม โรงเรียนบานขัวไมแกน(มหดิลอนุสรณแ๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53000. นางนัยนา เมฆฉาย โรงเรียนบานขัวไมแกน(มหดิลอนุสรณแ๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53001. นางสุริยา บญุทน โรงเรียนบานขัวไมแกน(มหดิลอนุสรณแ๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53002. นางสาวโจมจิตรแ สงวนพมิพแ โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53003. นางสาวปราณี คะเนแนน โรงเรียนบานขามปอูม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53004. นางยุภาพร พรหมประเสริฐ โรงเรียนบานขี้เหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
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53005. นางชุติกาญจนแ อุทมล โรงเรียนบานคอนสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53006. นางไพพรรณี จันทะวงคแ โรงเรียนบานคอนสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53007. นางสังวาลยแ คําโสภา โรงเรียนบานคอนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53008. นางสาวกรวภิา บญุภา โรงเรียนบานคอนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53009. นางอโนทยั ประชุมรักษแ โรงเรียนบานคอนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53010. นางปาริชาติ สารภาพ โรงเรียนบานคอบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53011. นางขนิษฐศรี จันทะเวช โรงเรียนบานคําขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53012. นางนงคราญ ลําดวน โรงเรียนบานคําขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53013. นางยุภาวดี ชวงชัยชนะ โรงเรียนบานคําขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53014. นางรชตวรรณ บญุเต็ม โรงเรียนบานคําขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53015. นางสุชีรภา บญุคํา โรงเรียนบานคําขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53016. นางอัมพร วชิานวน โรงเรียนบานคําขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53017. นายประกาศ ลุนาบตุร โรงเรียนบานคําขวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53018. นางชุติมา อุทธา โรงเรียนบานคําเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53019. นางพศิมัย เวชพลู โรงเรียนบานคํานางรวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53020. นายอภยั ลาวรรณ โรงเรียนบานคํานางรวย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53021. นางเสาวลักษณแ สุริยะบญุ โรงเรียนบานคําโพธิโ์คกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53022. นายไวทยานันทแ วงศแอุน โรงเรียนบานคําโพธิโ์คกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53023. นายสมคิด สัตยากูล โรงเรียนบานคําสมิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53024. นางสาวนาฏยา วาณิชยแศิริ โรงเรียนบานคําสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53025. นายสิทธชิัย จําศรี โรงเรียนบานคําหมากออน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53026. นางปฐมาพร บดุดาลี โรงเรียนบานคุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53027. นางภรินธร พรมขอนยาง โรงเรียนบานคุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53028. นายพนิิจ บดุดาลี โรงเรียนบานคุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53029. นางจิตราภา วราพรม โรงเรียนบานคูเมือง(ออนอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53030. นางนงคราญ สาธรพนัธแ โรงเรียนบานคูเมือง(ออนอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53031. นางนวลกนก บญุเฉลียว โรงเรียนบานคูเมือง(ออนอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53032. นางมาลัย พื้นอินทรแ โรงเรียนบานคูเมือง(ออนอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53033. นางสาวณัฐฐธดิา รักษาศรี โรงเรียนบานคูเมือง(ออนอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53034. นางสุคนธแทพิยแ สิงหแคา โรงเรียนบานคูเมือง(ออนอนุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53035. นางยุวดี แสนโสม โรงเรียนบานคูสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53036. นางศิริวฒันา มูลพฤกษแ โรงเรียนบานคูสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53037. นางสายสมร สีดา โรงเรียนบานคูสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53038. นายปรีชา ทนิโนรส โรงเรียนบานคูสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53039. นางบวัหลา ศรีแลง โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53040. นางปณุณดา กุลสุวรรณแ โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53041. นางสาวนุชนาฏ คําวงษแ โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
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53042. นายสุพจนแ ศรีแลง โรงเรียนบานโคกกอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53043. นางปยิมาศ พาประจง โรงเรียนบานโคกสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53044. นางศรีมาลา ญาณกิตติกุล โรงเรียนบานโคกสมบรูณแนอก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53045. นางสายทอง กัญญาพนัธแ โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53046. นายศักด์ิชัย รวมสุข โรงเรียนบานโคกสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53047. นางเสง่ียมสุข ศรีพรหม โรงเรียนบานโคกสวาง(บญุคุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53048. นายอดุลยแ กําจัดศัตรูพาย โรงเรียนบานโคกสวาง(บญุคุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53049. นางประครองศรี เวชกาล โรงเรียนบานจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53050. นางสุคนธแ วงศแสุพรรณแ โรงเรียนบานจั่น คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53051. นางจันทรา มีครไทย โรงเรียนบานดอนกลาง(ราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53052. นางธญัชนก ศรีสุข โรงเรียนบานดอนกลาง(ราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53053. นางสมจิต ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานดอนกลาง(ราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53054. นางสุมาลี พมิพกรรณ โรงเรียนบานดอนกลาง(ราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53055. นายมนตรี มีครไทย โรงเรียนบานดอนกลาง(ราษฎรแสงเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53056. นางศศิธร สิมาพนัธแ โรงเรียนบานดอนชาด คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53057. นายอนุสรณแ สรอยผาบ โรงเรียนบานดอนยู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53058. นางนวพรรษ ทกัษณิกานนทแ โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53059. นางบงัอร ทานนทแ โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53060. นางวนัเพญ็ พรหมดี โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53061. นางวนัเพญ็ สัตยากูล โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53062. นางศิริพร ชายสวสัด์ิ โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53063. นางสาวณภทัร จันทะชาลี โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53064. นางสาวดวงนภา มณีวงษแ โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53065. นางสาวปทมุวดี สมดี โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53066. นางสุดาภรณแ ทองไสล โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53067. นายเผด็จ แฉงใจ โรงเรียนบานเด็กวารินชําราบ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53068. นางวไิล เวฬุวนารักษแ โรงเรียนบานถอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53069. นางสังวาลยแ วงศแใหญ โรงเรียนบานถอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53070. นางบริสุทธิ์ ชอบงาม โรงเรียนบานทาของเหล็ก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53071. นางรุจิรัตนแ จันทะพา โรงเรียนบานทางสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53072. นางวไิล เพทราเวช โรงเรียนบานทางสาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53073. นายสําราญ ทองทวี โรงเรียนบานทาชาง(เขตการทางนครราชสมีมาสงเคราะหแ ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53074. นางยมนา วจิิตรเชื้อ โรงเรียนบานทาชาง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53075. นางรุงทวิา อรามเรือง โรงเรียนบานทาชาง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53076. นางลัดดา แสนศรี โรงเรียนบานทาชาง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53077. นางวภิารัตนแ ถนัดคา โรงเรียนบานทาชาง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะหแ๒) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53078. นางณีรนุช ใยบวั โรงเรียนบานทุงเพยีง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
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53079. นางพศิมัย พระเดชวงษแ โรงเรียนบานธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53080. นางสวาท สุขสราญรมยแ โรงเรียนบานธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53081. นางอุราลักษณแ แกวใส โรงเรียนบานธาตุ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53082. นางสาวนิรมล ชุมพล โรงเรียนบานนาแก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53083. นางพรมณี กองสินแกว โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53084. นายประสิทธิ์ พลโสภา โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53085. นายสันติชัย ฤทธาพรม โรงเรียนบานนาจาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53086. นางกนกจิต โปริสา โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53087. นางคัลทรียา ผองแผว โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53088. นางอิศราวดี พนัธวุงษแ โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53089. นายสมคิด ประสงคแแสนสุข โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53090. สิบเอกสุภาพ อุณาภาค โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53091. นายสุวฒันแ ศิรินัย โรงเรียนบานนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53092. นางสาวสรกมล เริงศิริ โรงเรียนบานนาดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53093. นางเสาวนียแ ไมเลิศหลา โรงเรียนบานนาดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53094. นางสาวกญัยนันทแ อุดนอก โรงเรียนบานนาดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53095. นายอัครเดช แสงสวาง โรงเรียนบานนาประชุม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53096. นายณรงคแ ตระกาลจันทรแ โรงเรียนบานนาสะแบง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53097. นางศิริมา  ิีอศิรางกรู ณ อยธุยา โรงเรียนบานน้ําเที่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53098. นางศิริวรรณ ทอนทองแดง โรงเรียนบานน้ําเที่ยง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53099. นางจินตนา มัฐผา โรงเรียนบานโนนเกษม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53100. นางสุวชิา ทองเถาวแ โรงเรียนบานโนนจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53101. นายทวี จันทรแสมุด โรงเรียนบานโนนจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53102. นายพเิชฐ จันทรแหนองแวง โรงเรียนบานโนนจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53103. นางคําใบ จันทรแพวง โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53104. นางจันทรแเพญ็ มั่นทน โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53105. นางตติยา ทองมงคล โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53106. นางธญัญะรัตนแ ธนะวฒันแชนะกุล โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53107. นางนงรักษแ จันทรแหอม โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53108. นางบญุมี วงศแสุวรรณ โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53109. นางประถม เหลาโกก โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53110. นางรุจิรา แกวดวงดี โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53111. นางวไิลวรรณ สิทธวิรเดช โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53112. นางสุภาจันทรแ พมิพแสอน โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53113. นางอุบลศรี เอกศิริ โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53114. นายวโิรจนแ แสวงดี โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53115. นายเวคิน มุสิกสวสัด์ิ โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
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53116. นายวรัิตนแ ญาณะรมยแ โรงเรียนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53117. นางสาวพวงเงิน จําปางาม โรงเรียนบานโนนบอน(คําหลาประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53118. นายวรัญโู ทาทอง โรงเรียนบานโนนบอน(คําหลาประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53119. นายทองมี ดําริหแ โรงเรียนบานโนนบอน(คําหลาประชานุเคราะหแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53120. นายรุณชาติ มากมูล โรงเรียนบานโนนยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53121. นางสาวรสสุคนธแ รัตนา โรงเรียนบานโนนสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53122. นายจํานงคแ ทาเคลือบ โรงเรียนบานโนนโหนน(ออนอุปการ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53123. นางนิพาพร บญุสู โรงเรียนบานโนนโหนน(อุอนอุปการ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53124. นางรําไพ มิลภา โรงเรียนบานโนนโหนน(อุอนอุปการ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53125. นางสุมณฑา ธรรมเจริญ โรงเรียนบานโนนโหนน(อุอนอุปการ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53126. นายทพิากร แกวพรหม โรงเรียนบานโนนโหนน(อุอนอุปการ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53127. นางนันทะนา ศรไชย โรงเรียนบานบก(มั่นสามัคคีพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53128. นางรัตนาพร จันทรแนอย โรงเรียนบานบก(มั่นสามัคคีพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53129. นางสาวสุนทรี คําเลิศ โรงเรียนบานบก(มั่นสามัคคีพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53130. นายสุริยา จําปารัตนแ โรงเรียนบานบก(มั่นสามัคคีพทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53131. นางสมาพร นิพขันธุแ โรงเรียนบานบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53132. นางสุรีภรณแ ศรีธญัรัตนแ โรงเรียนบานบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53133. นายนันทชิน บญุชวย โรงเรียนบานบอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53134. นางวรนุช พลูสุข โรงเรียนบานบวัเทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53135. นางฉววีรรณ พเิดช โรงเรียนบานบวัวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53136. นางทศพร ตาดสุวรรณแ โรงเรียนบานบวัวดั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53137. นางวาสนา อบอุน โรงเรียนบานบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53138. นางสิริกุล ประชุมแดง โรงเรียนบานบาก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53139. นางสุประวณีแ พมิพแวงคแ โรงเรียนบานบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53140. นายพชิิต ทรัพยแแสงสง โรงเรียนบานบุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53141. นางประไพพร ทาทอง โรงเรียนบานบุงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53142. นางปานทพิยแ หลวงวงศแ โรงเรียนบานบุงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53143. นางเพญ็พศิ กลาแข็ง โรงเรียนบานบุงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53144. นางอรทยั อุทยักรณแ โรงเรียนบานบุงหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53145. นายพนัธแ วงมาเกษ โรงเรียนบานปากกุดหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53146. นางสุทธอร ทศันารักษแ โรงเรียนบานปาุขา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53147. นางสายอาลัย ชาติวงศแ โรงเรียนบานเปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53148. นายสุทศันแ ทองไสล โรงเรียนบานผับแลง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53149. นางพชัฎาภรณแ สุริยะรังษี โรงเรียนบานผํา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53150. นางประไพวรรณ แสนส่ิง โรงเรียนบานผ้ึงโดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53151. นางจิตรแหสัยา พชัรกมลวงศแ โรงเรียนบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53152. นางมยุรี แสงชาติ โรงเรียนบานแพง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
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53153. นางยุพาภรณแ รักษาคุณ โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53154. นางสถาพร จันทรแพวง โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53155. นายสุรเชษฐแ ทองมนตแ โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53156. นายมีศักด์ิ ธนาคุณ โรงเรียนบานโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53157. นางนันทติา โสภาพศิ โรงเรียนบานโพธิม์ูลเพยีเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53158. นางรัตนปทมุ ทมุเสน โรงเรียนบานโพธิม์ูลเพยีเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53159. นายมงคล อรรถเวทนิ โรงเรียนบานโพธิม์ูลเพยีเภา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53160. นางนิตยา โคตรบรีุ โรงเรียนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53161. นางสาวอุทัยวรรณ จันทะชาลี โรงเรียนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53162. นายประจักษแ บตุรแกว โรงเรียนบานโพนงาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53163. นางพนูทรัพยแ เลิศลํ้า โรงเรียนบานโพนเมือง(ศีลสุนทรคุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53164. นางอรอินทรแ จะตุรพานิชยแ โรงเรียนบานโพนเมือง(ศีลสุนทรคุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53165. นางยุพาพชัรวดี เชิดชู โรงเรียนบานแมดคําลือชา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53166. นางภชัรี ไชยโย โรงเรียนบานยางวงักางฮุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53167. นางสาวกัลยา ระติเดช โรงเรียนบานยางวงักางฮุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53168. นางสาวรุงนภา ธานี โรงเรียนบานยางวงักางฮุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53169. นางสุกัลยา วรเนตร โรงเรียนบานวงัคกอูบมุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53170. นายเนรมิต สุดดี โรงเรียนบานวงัคกอูบมุง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53171. นางกรรณกร ภมูลี โรงเรียนบานวงัยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53172. นางพรีนุช วงศแศิริ โรงเรียนบานวงัยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53173. นางวลิาวลัยแ ผองแผว โรงเรียนบานวงัยาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53174. นางราตรี ยอดแกว โรงเรียนบานศรีษะกระบอื(อิสระคุรุราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53175. นางรําพงึ คําศรีสุข โรงเรียนบานศรีษะกระบอื(อิสระคุรุราษฎรแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53176. นางนภาพร สังกะเพศ โรงเรียนบานสระดอกเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53177. นางสุธษิา กิมาวะหา โรงเรียนบานสระดอกเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53178. นายบญุเติม ไชยราช โรงเรียนบานสระดอกเกษ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53179. นางรําพรรณ ศรีบญุมา โรงเรียนบานสระสมิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53180. นางสุกรี กองนอก โรงเรียนบานสระสมิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53181. นายสมพงษแ จําปาจันทรแ โรงเรียนบานสระสมิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53182. นางจารียา สุภโกศล โรงเรียนบานสรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53183. นางสาวจริาภรณแ ทมถา โรงเรียนบานสรางแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53184. นายสุขเสริญ สมคะเน โรงเรียนบานสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53185. นางรัชนีพร ทองผา โรงเรียนบานสวาง(สวางวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53186. นางสาวสุภญิญา รูขาย โรงเรียนบานสวาง(สวางวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53187. นางฐิตินันทแ แพงพรมมา โรงเรียนบานสะพานโดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53188. นางลําใย อุดมสิน โรงเรียนบานสะพานโดม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53189. นางปใทมาสนแ ทองไสล โรงเรียนบานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
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53190. นางพาณี พลูผล โรงเรียนบานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53191. นางรุงศรี งามดี โรงเรียนบานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53192. นางเรืองไชย วงศแชาลี โรงเรียนบานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53193. นางสุทธริา เนตรวงศแ โรงเรียนบานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53194. นางสุปราณี เทยีมสุวรรณ โรงเรียนบานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53195. นายกาญจนแ วงศแชาลี โรงเรียนบานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53196. นายนันทแ ทําเลดี โรงเรียนบานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53197. นายวสันตแ ใจชื่น โรงเรียนบานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53198. นางบรรจง บตุรดิษฐ โรงเรียนบานสําโรงคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53199. นางเบญจพร สวนมา โรงเรียนบานสําโรงคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53200. นายประดิษฐแ จันทะสนธิ์ โรงเรียนบานสําโรงคุรุราษฎรแวทิยา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53201. นางสไบแพร วงษแสอาด โรงเรียนบานสําโรงนอย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53202. นางบญุทรง วงศแคูณ โรงเรียนบานสุขสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53203. นางรัตนาภรณแ ประกอบสุข โรงเรียนบานสุขสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53204. นายศักรินทรแ ทองอินทรแ โรงเรียนบานสุขสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53205. นางจันทา ชนะงาม โรงเรียนบานแสนคํา(นาชุมสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53206. นางเดือน ขาขันมะลี โรงเรียนบานแสนคํา(นาชุมสามัคคี) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53207. นางกุลนี เงยวจิิตร โรงเรียนบานหนองกินเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53208. นางดอกจันทนแ สิทธโิชค โรงเรียนบานหนองกินเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53209. นางนฤมล แสงสวาง โรงเรียนบานหนองกินเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53210. นางพฒัมานัฎ ปิๆนแกวนอย โรงเรียนบานหนองกินเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53211. นางสาวชนกภรณแ สิงคิบตุร โรงเรียนบานหนองกินเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53212. นางสุเที่ยง รอดคําวงศแ โรงเรียนบานหนองกินเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53213. นางหฤทยั สามารถ โรงเรียนบานหนองกินเพล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53214. นางสาลินี ประสานสิงหแ โรงเรียนบานหนองคู(โสภณประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53215. นายธรีะพล ประสานสิงหแ โรงเรียนบานหนองคู(โสภณประชานุกูล) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53216. นางดาวรุง บตุรทองทมิ โรงเรียนบานหนองจิกนาเรือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53217. นายวเิชียร วงษาบตุร โรงเรียนบานหนองจิกนาเรือง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53218. นางไพรวลัยแ บญุชวย โรงเรียนบานหนองเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53219. นายพนิิจ ชาลีพรหม โรงเรียนบานหนองเทา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53220. นางสุพรรณี นาคแนวดี โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53221. นายประสงคแ ศรีจามร โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53222. นายพงศธร เทยีวประสงคแ โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53223. นางสุปรียา วงศแตรี โรงเรียนบานหนองแปน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53224. นางสาวภาวนา กาละพนัธแ โรงเรียนบานหนองศิลา(พรชุมชนวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53225. นางบวัลา ทมถา โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53226. นายสมัคร ศรีสงคราม โรงเรียนบานหนองสองหอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
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53227. นายสมศักด์ิ ศรีพนากุล โรงเรียนบานหนองหวังัว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53228. นางกฤษณา สุวรรณรินทรแ โรงเรียนบานหนองไฮ(ประชานุกูลวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53229. นางสายรุง เทยีวประสงคแ โรงเรียนบานหนองไฮ(ประชานุกูลวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53230. นางจันทรแฤดี ขินาวงษแ โรงเรียนบานหวยขะยุง(คุรุพานิชวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53231. นางวรุิณ สวสัด์ิตระกูล โรงเรียนบานหวยขะยุง(คุรุพานิชวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53232. นางวไิล วฒิุศิริ โรงเรียนบานหวยขะยุง(คุรุพานิชวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53233. นางธวิาพร รุงแสง โรงเรียนบานหวยนกเปลา(คุยคุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53234. นางพรทพิยแ สุวรรณกูฏ โรงเรียนบานหวยนกเปลา(คุยคุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53235. นางสุมาลี อยูคง โรงเรียนบานหวยนกเปลา(คุยคุรุราษฎรแวทิยา) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53236. นางศรีสุภา บตุรดาโจม โรงเรียนบานหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53237. นางอัญชิสา พระใหญ โรงเรียนบานหวาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53238. นางเพญ็ ดวงพวง โรงเรียนบานหองชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53239. นายปรีชา จันทรจิตร โรงเรียนบานหองชัน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53240. นางวลิาวรรณ สมจันทรแ โรงเรียนบานอาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53241. นางไสว ทาโพธิ์ โรงเรียนบานแฮหนามแทง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53242. นางสุณี กุมปรุ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53243. นายฌันหา ทวิะพล โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53244. นายสถาพร ชาญเฉลิม โรงเรียนปากกุดหวาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53245. นางสมศรี ลาธลีุ โรงเรียนวดับานคอหวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53246. นางโอราฬ สุวรรณกูฏ โรงเรียนวดับานคอหวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53247. นางสาวปวณีา อัปกาญจนแ โรงเรียนหนองมังโนนกลางหองแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53248. นางจุฑากานตแ สีสนิท โรงเรียนอนุบาลงามจิต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53249. นางพรหมพร สุกใส โรงเรียนอนุบาลวารินชําราบ(กอวทิยาคาร) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

53250. นางธนภร สายพนัธแ โรงเรียนเจริญศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53251. นางกัณธมิา นาจาน โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53252. นางจิระพนัธแ สอนสา โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53253. นางมัลลิกา คําภาแกว โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53254. นางรวพิรรณ ไชยผา โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53255. นางลําธาร ปาปะสา โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53256. นายคําเภา ปาปะสา โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53257. นางธนา สุพรม โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53258. นางนาถฤดี ปราบพล โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53259. นายประเสริฐศิลป ปราบพล โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53260. นายยงยุทธ สุพรม โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53261. นายอนันตแ พาหา โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53262. นางสาวศิริพร ถาวร โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53263. นางสาวขวัญเรือน จะโรจร โรงเรียนชุมชนบานบเุปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
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53264. นางสาวธติิมา ประธาน โรงเรียนชุมชนบานบเุปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53265. นางรวษิฎา พลูเพิ่ม โรงเรียนชุมชนบานบเุปอืย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53266. นางเพญ็พร อุปฮาด โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53267. นายกร ตรีราช โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53268. นายนิยม ทมุเมฆ โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53269. นายศาสตรา หาญชนะ โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53270. นายสมาน วนัแสวง โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53271. นางนันทแยิกา บวัใหญ โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53272. นางปวนิดา กงเงิน โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53273. นางสาวลักขณา ไพรพาลี โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53274. นางสาววจิิตร จันทะเกษ โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53275. นางสาวศิริพฒันแ บปุผาวลัยแ โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53276. นายบวัสอน จันทรแสอง โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53277. นายวฑูิรยแ ลาสิงหแ โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53278. นายฤกษแชัย พลศรี โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53279. นางเตือนจิต พุมจันทรแ โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53280. นางประกูล บญุเศรษฐ โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53281. นางพรรณี โทแสง โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53282. นางเพญ็พกัตรแ ไชยสัตยแ โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53283. นางสาวแกมกาญจนแ คลังแกว โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53284. นางสาวปราชนา อินทพนัธุแ โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53285. นายกุศล อํานวย โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53286. นายนิคม กองแกว โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53287. นายปราโมทยแ กิตติพมิานชัย โรงเรียนดํารงสินอุทศิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53288. นางเขมรัตนแ คูณทอง โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53289. นางมณีรัตนแ เส็งสมวงศแ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53290. นายพพิธิธน สุคันธรัต โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะหแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53291. นางเทยีมแข นามจําปา โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53292. นางพจณี ปิๆนโพธิ์ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53293. นางเพญ็ศิริ จิตราช โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53294. นางสาวสุภาภรณแ พนัธแชัย โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53295. นางหนูกาญจนแ โชคอนุวฒันแ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภแ) คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53296. นางปาลิดา แสวงสาย โรงเรียนน้ํายืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53297. นางรุงกานตแ จันทา โรงเรียนน้ํายืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53298. นางวรรณี แกวจันทรแ โรงเรียนน้ํายืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53299. นางวลัินดา โสมนัส โรงเรียนน้ํายืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53300. นางสาววริดี พทุธเทศกแ โรงเรียนน้ํายืน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
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53301. นายทวี สาฤทธิ์ โรงเรียนบานกระเบื้อง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53302. นางผิวพร จันเขียว โรงเรียนบานกุดประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53303. นางพรสวรรคแ คุมไพร โรงเรียนบานกุดประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53304. นางรัตนาภรณแ เตชนันทแ โรงเรียนบานกุดประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53305. นายกฤษณะ เตชนันทแ โรงเรียนบานกุดประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53306. นายไพเราะ จันเขียว โรงเรียนบานกุดประทาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53307. นายสนองชัย แสนสีดา โรงเรียนบานกุดเรือ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53308. นางมะลิวรรณ อรรคคํา โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53309. นางสาวพชันียแ คลายคลึง โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53310. นางสาวศิรประภา คะเณศรี โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53311. นางสุนียแ กุนโท โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53312. นางอรทยั เลคะฉันทแ โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53313. นายบลัชิต สุพรม โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53314. นายศักดา กุลโท โรงเรียนบานแกง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53315. นางกรรณิการแ แกนการ โรงเรียนบานแกงสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53316. นางวลิาวรรณ ผาสุข โรงเรียนบานแกงสมบรูณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53317. นางสาวสุวญิญา เอี่ยมนอก โรงเรียนบานแขดอน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53318. นางกานตแสิริ ที่อุปมา โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53319. นางนงลักษณแ เปาโสภา โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53320. นางยาวรรณี แกวสงคแ โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53321. นางรุจี พรมโลกา โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53322. นางวรรณี ทองนาค โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53323. นางศิริพร ศรีลาโท โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53324. นางสาธติา บญุตอ โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53325. นางสาวสิริกร ภผูา โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53326. นางสุรณี สุทโธ โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53327. นางอรอุมา สุดชารี โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53328. นายประจักษแ ศรไชย โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53329. นายภทัรดนัย บญุตอ โรงเรียนบานแขมเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53330. นางชบาลอน โขมะนาม โรงเรียนบานคํากลางวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53331. นางพมิพร สาระพนัธแ โรงเรียนบานคํากลางวงัมวง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53332. นายวชัระ ถาวร โรงเรียนบานคํานาแซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53333. นายวรชาติ คงประเสริฐ โรงเรียนบานคํานาแซง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53334. นางสาวพัทธนันทแ หาญอาษา โรงเรียนบานโคกชําแระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53335. นางสาวเพญ็ประภา มีเพยีร โรงเรียนบานโคกชําแระ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53336. นางเพชรศรี เสนคําสอน โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53337. นางรัชนัน นามจําปา โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
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53338. นางสมสงวน สายหอม โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53339. นางสาวนวลฉวี ทานุกรม โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53340. นางสาวสุกัญญา แกวศรี โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53341. นายประเสริฐ ลูกบวั โรงเรียนบานโคกใหญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53342. นายสกล ใจตรง โรงเรียนบานดงขวางคําโทน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53343. นางประภาศรี พรมภกัดี โรงเรียนบานตบหู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53344. นางผองศรี หาระสาร โรงเรียนบานตบหู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53345. นางภทันียา ชะหงษแรัมยแ โรงเรียนบานตบหู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53346. นางวนิดา จันทรแววิฒันากูล โรงเรียนบานตบหู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53347. นางศักด์ิสุดา สุริยะ โรงเรียนบานตบหู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53348. นายพรพล พนัธแโพธิ์ โรงเรียนบานตบหู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53349. นายวรีะยุทธ คูณคําตัน โรงเรียนบานตบหู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53350. นางกิติยา บญุสาลี โรงเรียนบานตบหู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53351. นายสุริยา โทนุการ โรงเรียนบานเตย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53352. นางฐิตาภา อินนา โรงเรียนบานทองสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53353. นางสาวจวงจนัทรแ สุวรรณกูฏ โรงเรียนบานทองสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53354. นางสุดายุรัตนแ สุหงษา โรงเรียนบานทองสวสัด์ิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53355. นางจินตนา ชินทะวนั โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53356. นางชนกนันทแ ชัฎขันธกิจ โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53357. นางดาวเรือง สมวงศแ โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53358. นางเพชรสมร คะมาปะเต โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53359. นางวรรณา หรัิญธร โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53360. นางสาวทศันียแ พรมกอง โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53361. นางสุชาดา ซ่ือตรง โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53362. นางอาพร จันทรแคงหอม โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53363. นางอุษณียแ ยิ่งใหญ โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53364. นายเกรียงศักด์ิ คําบศุยแดี โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53365. นายประมวล วงศแพทุธะ โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53366. นายวชิัย บวังาม โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53367. นายสนอง จันทรแเพง็ โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53368. นายอนุสรณแ สุธรรมวจิิตร โรงเรียนบานทาโพธิศ์รี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53369. นางณัชธชิา แสนยะมูล โรงเรียนบานทุงเทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53370. นางประวนิณา บญุรินทรแ โรงเรียนบานทุงเทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53371. นางปราณิศา สุวรรณกูฏ โรงเรียนบานทุงเทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53372. นางสาวปาลิตา บญุเจือ โรงเรียนบานทุงเทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53373. นางสุภาพ สายสม โรงเรียนบานทุงเทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53374. นายพสิิษฐแ แสงทอง โรงเรียนบานทุงเทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
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53375. นายวงศแเลิศ คําเคน โรงเรียนบานทุงเทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53376. นายศุภวชัร ศรีโชติ โรงเรียนบานทุงเทงิ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53377. นางสาวเนตรชนก วเิศษรอด โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53378. นางสาวยุคนธร เลือกนารี โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53379. นางสุภาภรณแ กมุทชาติ โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53380. นายสมพงษแ จันทรแเขียว โรงเรียนบานนาเจริญ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53381. นางนิตยา ผาดี โรงเรียนบานนานวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53382. นางลักษณวรรณ รูปแกว โรงเรียนบานนานวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53383. นางสาวศุภสัรา หอมจันทรแ โรงเรียนบานนานวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53384. นางสุจิตรา ลัทธวิรรณ โรงเรียนบานนานวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53385. นางอัญจนา ศรีใส โรงเรียนบานนานวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53386. นายณรงคแ สีผ้ึงทอง โรงเรียนบานนานวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53387. นายสังวาลยแ วฒิุเสลา โรงเรียนบานนานวล คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53388. นายธนพล ภผิูวขํา โรงเรียนบานนาเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53389. นายสุริยนตแ สมภาร โรงเรียนบานนาเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53390. นายสรสิทธิ์ กล่ินบวั โรงเรียนบานนาเลิง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53391. นางสาวธดิารัตนแ บตุรโคตร โรงเรียนบานนาหวยแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53392. นายอําพร ทองดี โรงเรียนบานนาหวยแคน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53393. นางสาวสุภาวดี คณาพนัธแ โรงเรียนบานโนนขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53394. นางหอมหวล วนัทา โรงเรียนบานโนนขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53395. นายสุบรรณ บาตสุวรรณ โรงเรียนบานโนนขาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53396. นางดาวเรือง ศรีสุพนัธแ โรงเรียนบานโนนคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53397. นายพฒิุพฒันแ ปวชิวงศแวริศ โรงเรียนบานโนนคอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53398. นางฐิติมา ลาพรมมา โรงเรียนบานโนนจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53399. นางพมิพแพนัธุแ จําปาทอง โรงเรียนบานโนนจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53400. นางอรสา กอนทองดี โรงเรียนบานโนนจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53401. นายนิธโิรจนแ บวังาม โรงเรียนบานโนนจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53402. นายวจิิตร ลาพรมมา โรงเรียนบานโนนจิก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53403. นางสุกัญญา บปุผาวลัยแ โรงเรียนบานโนนสนาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53404. นางจิราภรณแ สารสิทธิ์ โรงเรียนบานโนนสมบรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53405. นางทศันียา ทองประเสริฐ โรงเรียนบานโนนสมบรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53406. นางลัดดาวลัยแ ขันอาสา โรงเรียนบานโนนสมบรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53407. นายอรุณ ทองประเสริฐ โรงเรียนบานโนนสมบรณแ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53408. นางดอกแกว อบบญุ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53409. นายนาท ไพรพาลี โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53410. นายวชิัย วงศแกระจาง โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53411. นายประดิษฐแ สุดเฉลียว โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
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53412. นายสุที มีคุณ โรงเรียนบานโนนสวาง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53413. นางจริญญา พนภยั โรงเรียนบานบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53414. นางดวงใจ นันตะเสน โรงเรียนบานบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53415. นางมัณฑนา บญุค่ัง โรงเรียนบานบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53416. นางสุวภทัร หวัดอน โรงเรียนบานบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53417. นายสําราญ หลวงพนิิจ โรงเรียนบานบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53418. นางปาริฉัตร ทอนอนันตแ โรงเรียนบานบวังาม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53419. นายดุษฎี บญุลา โรงเรียนบานเบญจแโนนดู คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53420. นางกรกมล อรุณเรือง โรงเรียนบานปาุโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53421. นางดาวรัช ทมุเมฆ โรงเรียนบานปาุโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53422. นางทพิยวรรณ รักพนิิจ โรงเรียนบานปาุโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53423. นางระหุง อุบลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบานปาุโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53424. นางรัญจวน ทนัธมิา โรงเรียนบานปาุโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53425. นางสาวคําหยาด กระกรํ่า โรงเรียนบานปาุโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53426. นางสุพฒัตราภรณแ สวสัด์ิวร โรงเรียนบานปาุโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53427. นางสุพตัรา แตงไทย โรงเรียนบานปาุโมง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53428. นางวมิล สายแกว โรงเรียนบานโพธิไ์ทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53429. นายคํานวน สายแกว โรงเรียนบานโพธิไ์ทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53430. นายสงคราม เจริญศิริ โรงเรียนบานโพธิไ์ทร คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53431. นางฉัตรชนก อินทะนาม โรงเรียนบานมวงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53432. นางบงัอร หงษแวเิศษ โรงเรียนบานมวงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53433. นางพนอม โสภาวงคแ โรงเรียนบานมวงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53434. นางพสิมัย กากแกว โรงเรียนบานมวงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53435. นางสาวทพิยา พมิพแพนัธแ โรงเรียนบานมวงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53436. นางสาววงคแเดือน ชัยทอง โรงเรียนบานมวงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53437. นางสาวสุปราณี จวงการ โรงเรียนบานมวงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53438. นางอรุณศรี อาจวชิัย โรงเรียนบานมวงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53439. นายอภวิฒันแ แสวงวงษแ โรงเรียนบานมวงนาดี คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53440. นางสุนิศา บรรณกิจ โรงเรียนบานมวงโนนกระแต คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53441. นางประภาทพิยแ หวงัดีธนพฒันแ โรงเรียนบานสรางมวงสมเส้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53442. นางลําพนู จันทชิด โรงเรียนบานสรางมวงสมเส้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53443. นางอําไพ สุขภริมยแ โรงเรียนบานสรางมวงสมเส้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53444. นายชาญสมร สมสุข โรงเรียนบานสรางมวงสมเส้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53445. นายอดิศักด์ิ เคหารมยแ โรงเรียนบานสรางมวงสมเส้ียว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53446. นายคุณศาล จันออน โรงเรียนบานสรางหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53447. นายสุพงศแ ผาสุข โรงเรียนบานสรางหอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53448. นางสาวฐิติชญานแ แกววงษา โรงเรียนบานสวางโนนทอง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
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53449. นางพชัรียแ ตรีนนทแ โรงเรียนบานเสาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53450. นายพรเทพ ตุมทอง โรงเรียนบานเสาเลา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53451. นางกมลชนก จันทรแแกว โรงเรียนบานแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53452. นางทองปอน สรรศรี โรงเรียนบานแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53453. นางวเิรขา โพธิง์าม โรงเรียนบานแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53454. นายจํานงคแ จันทรแแกว โรงเรียนบานแสนสุข คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53455. นางทพิมณี สายเมฆ โรงเรียนบานหนองขี้เหน็ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53456. นายภานุพงศแ ใกลฝน โรงเรียนบานหนองบวั คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53457. นางไกอําพร คันทจันทรแ โรงเรียนบานหนองแปก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53458. นางสาวลําพนู บรุาชรินทรแ โรงเรียนบานหนองแปก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53459. นายคณิตศาสตรแ จารุการ โรงเรียนบานหนองแปก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53460. นายสันติภพ คันธจันทรแ โรงเรียนบานหนองแปก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53461. นางกัลยารัตนแ ศรีกุล โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53462. นางฐปะนียแ บรุาไกร โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53463. นางนันทยิา พละศักด์ิ โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53464. นางนันธกิาญจนแ ภามาศ โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53465. นางพนัธนา สุระเทพ โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53466. นางสุภาณี ปอูมหนิ โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53467. นางเสาวคนธแ คาแพง โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53468. นางหนูถัด บญุยอ โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53469. นายจิตรติ ศิริพรม โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53470. นายพลศักด์ิ ศรีกุล โรงเรียนบานหนองสนม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53471. นางสาวนิี บญุมานันทแ โรงเรียนบานหนองสนมพระลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53472. นางอารียแ มีกุล โรงเรียนบานหนองสนมพระลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53473. นายศักดา มีกุล โรงเรียนบานหนองสนมพระลาน คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53474. นางสุรียแ กองแกว โรงเรียนบานหนองแสง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53475. นางดาวดี โฉมฉลวย โรงเรียนบานหนองแสงเจริญพฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53476. นายเกื้อ ทองพะเนาวแ โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53477. นางนิตยา ยั่วจิตร โรงเรียนบานหนองอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53478. นางนุม สมชาติ โรงเรียนบานหนองอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53479. นางมณี เสนาพนัธแ โรงเรียนบานหนองอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53480. นางวภิาวรรณ ปางชาติ โรงเรียนบานหนองอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53481. นายอําพร บตุรรัตนแ โรงเรียนบานหนองอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53482. นายสิทธผิล ยั่วจิตร โรงเรียนบานหนองอม คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53483. นายวรีะพงษแ ปอูงโลหแ โรงเรียนบานหมากแหนง คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53484. นางสุภาภรณแ บญุวเิศษ โรงเรียนบานหวยแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53485. นางสาววจิิตรา ตระการจันทรแ โรงเรียนบานหองปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
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53486. นายทวี ทองคุลี โรงเรียนบานหองปอ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53487. นางนิภา แกวกิ่ง โรงเรียนบานหาดทรายคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53488. นางศิริลักษณแ ชารีแกว โรงเรียนบานหาดทรายคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53489. นางสาวจําปี สอนสา โรงเรียนบานหาดทรายคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53490. นางสาวณัฏฐินี เหมิสารจอด โรงเรียนบานหาดทรายคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53491. นางอัญชุลีพร เยินสูงเนิน โรงเรียนบานหาดทรายคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53492. นายแสวง พาละพนัธแ โรงเรียนบานหาดทรายคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53493. นายอภชิัย สาระพษิ โรงเรียนบานหาดทรายคูณ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53494. นางดวงเดือน นาคทรัพยแ โรงเรียนประชานุเคราะหแศึกษา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53495. นางจันทรแเพญ็ อุติลา โรงเรียนศิษยแเกาวงัหลังวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53496. นางวาลี ศรีมุล โรงเรียนศิษยแเกาวงัหลังวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53497. นายสุริยนตแ ศรีมุล โรงเรียนศิษยแเกาวงัหลังวฒันา คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53498. นางสาคร คําภานันตแ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53499. นางสาวศิริพร เนตรอนงคแ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53500. นางเอื้ออารียแ จันทะมา โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53501. นายปฐมพร ปาูนทอง โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53502. นายประวทิยแ สําราญร่ืน โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53503. นายพนม โภคทรัพยแ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53504. นายไพโรจนแ อนุกูล โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53505. นายสมัย จันทะมา โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53506. นายสุริยา ศรีลาโท โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53507. นางบวับาน บญุแท โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53508. นายทองอาน พนัธแจร โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53509. นายทนิกร อัครศรีชัยโรจนแ โรงเรียนหนองหวากุดไกแกว คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53510. นางสาวอุไรวรรณ โคตะสา โรงเรียนอนุบาลบณุฑริก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53511. นางกนกวรรณ ฤทธิไ์ธสง โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53512. นายเพิ่มพลู สุทโธธรรมรัตนแ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53513. นายสุริยะ พทุธผิล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53514. นางจินตนา ดอกพฒุ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53515. นางเรืองยศ เพชรสุก สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53516. นางละมาย จันทรแเขียว สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53517. นางเสาวณียแ สมดี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53518. นางอําพา ประทมุชัย สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ คุรุสภาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

53519. นางจุฑาทพิยแ สวนสุข ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53520. นางเจษฎา สรวลสรรคแ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53521. นางฉันทนา พลศักด์ิ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
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53522. นางปรานอม สาริยาชีวะ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53523. นางสมานจิต พงษแสมาน ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53524. นางสาวกุศล ยืนวงศแ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53525. นางสาวจตุพร ปใกเคระกา ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53526. นางสาวชลธชิา จินดากุล ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53527. นางสาวเบญญา เวยีงหฤทยั ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53528. นางสาวยุพาวดี บญุพลู ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53529. นางสาววาสินี นาถเจริญกิจ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53530. นางสาวศราวนั มั่นถาวรวงศแ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53531. นางสาวสกลุรัตนแ รัตตนุสสรณแ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53532. นางสาวสุคนธแ ภทัรีชวาล ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53533. นางสาวสุนียแ ธนศักด์ิเจริญ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53534. นางสาวอุษา อิ่มประไพ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53535. นางอภริดี วโิรจนะ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53536. นางอาภาพร สินธเุสก ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53537. นางอุษา สุรวชัโยธนิ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53538. นายฒัมษแ นําเกียรติสกุล ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53539. นายทวพีล จูฑะพล ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53540. นายวรากร ใจดี ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53541. นายวรีวทุธแ นาคพทุธ ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53542. นายศิริ สวสัด์ิแดง ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53543. นายสถาพร อุทธา ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53544. นายสมพล อันสมศรี ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53545. นายสิงหา สุวรรณศรี ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53546. นายสุมิตร สวนสุข ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53547. นายสุรพร เก็งทอง ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53548. นายอาวธุ พรหมมานอก ร.ร.สวนกุหลาบวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53549. นางกาญจนา บญุทนั โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53550. นางมณีรัตนแ สายจันทรแ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53551. นางวรรณา แจงจิตร โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53552. นางวนีัส ประจันบาน โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53553. นางสายสมร ธปูทอง โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53554. นางสาวดวงใจ งามเลิศวงศแ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53555. นางสาวนริศรา รัตนวฬิารแ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53556. นางสาวอารมณแ เผือกอ่ํา โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53557. นางอภวิรรณ ขลิปปใ็น โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53558. นางอมรรัตนแ รุงปติะรังสี โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53559. นายเกียรต์ิชัย รุงเบญจวรรณ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53560. นายถวลัยแ พรหมนรกิจ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53561. นายบญัญติ นาคะวโิรจนแ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53562. นายประสาท บญุประเสริฐ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53563. นายประสิทธิ์ อินทโชติ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53564. นายวสูิตร กัลยแจารึก โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53565. นายสถิตยแ โมสิกานนทแ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53566. นายสมศักด์ิ เต้ียบวัแกว โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53567. นายสมศักด์ิ ขําปูุ โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53568. นางพมิลมาศ พดัสมร โรงเรียนจันทรแประดิษฐารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53569. นางเกศสุดา สีละเศรษฐกุล โรงเรียนแจงรอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53570. นางปราณี สุทาตารแ โรงเรียนแจงรอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53571. นางสาวชณิศา บษุราคัมสกุล โรงเรียนแจงรอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53572. นางสาวพรทพิยแ เอี่ยมภกัด์ิ โรงเรียนแจงรอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53573. นางสาวศศิธร ทองนวล โรงเรียนแจงรอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53574. นายจุมพล สุทธศัิกด์ินาวนิ โรงเรียนแจงรอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53575. นายพรชัย พกุพนู โรงเรียนแจงรอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53576. นายวรนันทแ วฒันจินดา โรงเรียนแจงรอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53577. นางรัชดา นอยเพง็ โรงเรียนแจงรอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53578. นางวรรณา วนิุราช โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53579. นางศิริพรรณ วงศแจิตรัตนแ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53580. นางสาวจันทร ศิริธรรม โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53581. นางสาวชลาลัย ประสพบญุ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53582. นางสาวพนิดา วรีะเดชพพิฒันแ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53583. นางสาววนัเพญ็ วเิชียรรัตนแ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53584. นางสาวศิขริน เทพบรีุ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53585. นางสาวศิวพร แสงแกว โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53586. นางสุจิตรา ประชุมศรี โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53587. นายพทัธพงศแ มนตแอรุณโรจนแ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53588. นางเจตสุดา พวงพนัธุแงาม โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53589. นางวนิชา วนิิจฉัยกุล โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53590. นายนิรัญ โมขศักด์ิ โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53591. นายประกิจ เสลาหลัก โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53592. นายภทัราวธุ พฤษาระยัพ โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53593. นายวชิาญ ชินานนทแ โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53594. นายวทิลู ดวงดี โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53595. นายสกล พาชิยานุกูล โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53596. นายอภรัิตนแ วารินทรแ โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53597. นางกุล พนูศรัทธา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53598. นางจงกลนี เขียวหวาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53599. นางจินตนา ขจรภยั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53600. นางทพิยแอาภา ศรีวรางกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53601. นางเบญจวรรณ สุรินทรแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53602. นางรัตนแสุณี สุขพณิชนันทแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53603. นางสาวจิตรลดา เพชรโพธิศ์รี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53604. นางสาวถนอมจิตตแ เสนมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53605. นางสาวปรารถนา จันทรแทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53606. นางสาวปรียา ศิลากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53607. นางสาวพมิพแพร ตันนิรัตรแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53608. นางสาวลัดดา สัจจพรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53609. นางสาววนัทนา เชื่อมวงศแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53610. นางสาวสุภาณี พงศแพนัธุแภกัดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53611. นางสาวอรนุช ทองทกัษณิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53612. นางสุทธลัิกษณแ ศรสําราญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53613. นางสุนันทแ ปรารมยแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53614. นางอัมพา ณ พทัลุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53615. นางเอมอุษา ภมูิสวสัด์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53616. นายฉัตรชัย อภวินัทแสนอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53617. นายพฒันา สุทธริอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53618. นายวชัรพพิฒันแ สิมมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53619. นายวรีะชัย บวัผัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53620. นางฉววีรรณ วงศแปใญจ โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53621. นางบษุบา วรเดช โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53622. นางมะลิวนั ศิริพพิฒันา โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53623. นางสาวกาญจนา เฉลิมญาติ โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53624. นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53625. นางสาวสุวดี เมืองสุข โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53626. นางอรุณี รัตติมาสกล โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53627. นายชมพล พฤกษา โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53628. นางจิราวรรณ วงษแแหวน โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53629. นางชุติมา เชยชม โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53630. นางธดิาพร คําจีน โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53631. นางนฤมล ปใญจมะวตั โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53632. นางประยูร โองเคลือบ โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53633. นางพวงนอย บญุประเดิม โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53634. นางมัณฑนา แยมสูงเนิน โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53635. นางสาวสุภรณแ มั่นความดี โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53636. นางสาวอัจฉรา ปใตติตัน โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53637. นางสิริกัญญา โพธิบ์ญุ โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53638. นางโสภติา ไชยชอฟาู โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53639. นางอมรรัตนแ ชีพนุรัตนแ โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53640. นางอาลิดา วงัพฤกษแ โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53641. นายชิตชัย ไชยรัตนแ โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53642. นายบรรจบ วงศแอวน โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53643. นายปราศรัย อยูดี โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53644. นายปใญญา แสงสวาง โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53645. นายพพิฒันแ ชวนรุงเรือง โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53646. นายวทิรู บญุวทิยแ โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53647. นายศุภโชค วงศแจิตรัตนแ โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53648. นายอภนิันทแ มหชันีโคดม โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53649. วาทีร่อยตรี ชยกร อยูถาวร โรงเรียนทวธีาภเิศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53650. นางปิๆนฤทยั ติวาสนันทแ โรงเรียนทวธีาภเิศก ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53651. นางสาววลิาสินี ขันติสุวรรณ โรงเรียนทวธีาภเิศก ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53652. นางกาญจนา สระศรีทอง โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53653. นางบษุบา แสนลํ้า โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53654. นางพนัธแทพิยแ เจริญภาค โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53655. นางวนัดี จตุรธาํรง โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53656. นางวไิล ตันตินีรนาท โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53657. นางศิริบลูยแ ชวลี โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53658. นางสาวเจียรนัย โพธิป์ระสิทธิ์ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53659. นางสาวนันทยิา เอกสุภกัด์ิ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53660. นางสาวพนิตา เหลานิพนธแ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53661. นางสาวรสกร ใบบวั โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53662. นางอารยา พงษแพทิกัษแ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53663. นายบญุเลิศ มณีจักร โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53664. นางณัชญากาญจนแ ศิวตัมแธรรมธร โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53665. นางสมใจ เจียมจักร โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (ทววีฒันา) ในพระราชปูถมัภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53666. นางพชัรินทรแ พชืสิงหแ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดันอยใน) ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53667. นางพนูทรัพยแ ภขูาว โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดันอยใน) ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53668. นางสมนึก แกวประดิษฐแ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดันอยใน) ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53669. นางอุทยัวรรณ คุมศิริ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดันอยใน) ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53670. นายสุภาพ พงษแสุวรรณ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพัฒนแ (วดันอยใน) ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53671. นางฌานแศินี สิกขากูล โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53672. นางนิตธนิันทแ ยอดภญิญาณี โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53673. นางแนงนอย เทพเพชรรัตนแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53674. นางผองใส วองกิตติสิน โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53675. นางพนัทพิยแ โขมะนาม โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53676. นางสมศรี หลอคุณธรรม โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53677. นางสาวทิพยแวรรณ ยังเสถียร โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53678. นางสาวนันทพร ผองพฒิุ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53679. นางสาวพรพรรณ สิริปทมุรัตนแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53680. นายชัยยา พนัธแเพชร โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53681. นายดิเรก หุนสุวรรณแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53682. นายทรงเกียรติ เกษมากุล โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53683. นายประโยชนแ อุนใจเพื่อน โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53684. นายปราโมทยแ ฮ็อก โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53685. นายเรืองวฒิุ ทศันะสกุล โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53686. นายวชิัย พรสิริโชคชัย โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53687. นายวรีกิจ สกุลพนัธุแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53688. นายสมเกียรติ จันทรสูรยแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53689. นายสมชาย เสาวรัตนแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53690. นายอุทรณแ โขมะนาม โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53691. นางฑิติวรรณ กิจแกว โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53692. นางเบญจวรรณ ศรีสุริยกานนทแ โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53693. นางผุดผอง สันทจั โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53694. นางพรรณิภา หอมสุวรรณ โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53695. นางพชันียแ พงษแวฒิุประพนัธแ โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53696. นางพชัราภรณแ แกวกังวาล โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53697. นางวภิา วฒันเธยีร โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53698. นางสาวจนิดาวรรณ ศิวะนารถ โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53699. นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศแ โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53700. นางสาวภริูตา สุพยนตแ โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53701. นางสาวเอมอร เจริญศรีวสุิทธิ์ โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53702. นายอุทยั โตษะกาญจนะ โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53703. สิบเอกชาตรี รับพร โรงเรียนธนบรีุวรเทพพีลารักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53704. นางทานตะวนั ศิรินพ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53705. นางนงนุช ล่ิวพนัธแพงศแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53706. นางนิภา ติยะพจนะพรกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53707. นางเยาวนาฎ วรรณศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53708. นางวนัดี ฉกะนันทแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53709. นางศิริพร มังกรแกว โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53710. นางสาวขันธแธนา ยลัญสัจจา โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53711. นางสาวธญัดา ไตรวนาธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53712. นางสาวนิติยา ภกัดีบรีุ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53713. นางสาวมนัสนันทแ พุมดียิ่ง โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53714. นางสาววชัรี แกวนิยม โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53715. นางสุภาสิริ พนัธุแมะมวง โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53716. นายนิทศันแ สกุลคลอย โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53717. นายนิวตัร ตันไพศาล โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53718. นายเมธี สกุลคลอย โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53719. นายวรีวฒิุ ฉกะนันทแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53720. นายสราวธุ ปึ็งผลพลู โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53721. นายอุดมชัย วไิลเพชรรัตน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53722. นางปรียา จันทรแดอน โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53723. นางผุสดี รัตนดิลก ณ ภูเกต็ โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53724. นายศิลปชัย ศิลวตัร โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53725. จาสิบเอกสลิล ศักด์ิประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53726. นางณิชกุล แซเตียว โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53727. นางนภสันันทแ ปใ็นเกา โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53728. นางประถมาภรณแ ทองดี โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53729. นางปยิวรรณ ปติิวทิวูรรัตนแ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53730. นางเพญ็จันทรแ พฒิุมานิตพงศแ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53731. นางเพญ็สุข ผุสสะวณัโณ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53732. นางวรรณี แสงเดือนฉาย โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53733. นางศรานุช สงวนหมู โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53734. นางสายสมร เอี่ยมละออ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53735. นางสาวพริีญาณแ อาริยชัยนันตแ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53736. นางสาวมลิวรรณแ มณีวาว โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53737. นางสาววรรณรัตนแ ไชยพรประสิทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53738. นางสาววนัดี ปดิเปีๆยมกิจ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53739. นางสาวสุพรรณี วารีธรรม โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53740. นางสาวสุภทัรา เหรียญเกษมสกุล โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53741. นางสุภาพร สุภติาภรณแ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53742. นายโกสินทรแ เกตุสิริ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53743. นายธนพฒันแ อินทกุานตะ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53744. นายปราโมทยแ จันลองรัตนแ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53745. นายสัมพนัธแ สมิติวณัฑิกุล โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53746. นางปนัดดา มีสมบติังาม โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53747. นายโชติพงษแ พรหมโชติ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53748. นางฉาย สุบงกช โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53749. นางวลัฤดี จัตุกูล โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53750. นางสาวชนิษฐา สังขแคุม โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53751. นางสาวเทวี ทาเหล็ก โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53752. นางสาวพนมวรรณ ตุมทอง โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53753. นางสาวอทติยา ศรีนอย โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53754. นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53755. นางอาภาพร กระเชื่อมรัมยแ โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53756. นายประเสริฐ สวางวงศแธรรม โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53757. นายไพรัชตแ จิรันดร โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53758. นางผองพรรณ จอมศรี โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53759. นางสาวอิงฟาู ประยูรสุข โรงเรียนบางมดวทิยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53760. นางจงดี อนุชิตโอฬาร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53761. นางนิ่มนวล สุพานิช โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53762. นางเบญจวรรณ จารุนาค โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53763. นางพนิดา ศรีลัด โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53764. นางพญิญานันทแ สุขะพสิิษฐแ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53765. นางเพญ็ประภา ปรกสะอาด โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53766. นางรพพีร คําบญุมา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53767. นางรพพีรรณ วชิชุประภาส โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53768. นางสมฤดี เถาปฐม โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53769. นางสาววาณี เรืองดิลกรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53770. นางสาวศิริพร ขวญัรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53771. นางสาวสุมาลี เปรมรัศมี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53772. นางสุเมตตา เชิดชู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53773. นางอาภรณแ พทิยอมร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53774. นางเอื้อจิต ชูศรี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53775. นายปิๆนศักด์ิ ชุมเกษยีน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53776. นายเสรีพนัธแ กาญจนะพงศแ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53777. นางสาวธญัญา อรุณศรี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53778. นางชญานแนันทแ ไกรเลิศมงคล โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53779. นางนันทยา สุนทรวงษแ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53780. นางนิลยา แกวนิตยแ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53781. นางปรานตแทพิยแ ธติิศักด์ิ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53782. นางรุวจี บญุมาศ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53783. นางศรีสุดา มาสมพงษแ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53784. นางสาวบษุบา ศรีอรุณเรืองแสง โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53785. นางสาวปยิารัตนแ จินดารักษแ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53786. นางสาวเยาวลักษณแ ทองอุมใหญ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53787. นางอัปสร แสงกลา โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53788. นายทศวรณแ เรืองพพิฒันแ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53789. นายบญุสม พมิพา โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53790. นายพนัส กันแกว โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53791. นายมาโนช กําจัดภยั โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53792. นายศุภกิจ จํารัสสมบรูณแ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53793. นายสุรศักด์ิ แซเตียว โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53794. นายอภรัิกษแ โฆษติวานิช โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53795. นายขจิตพนัธแ สุวรรณสิริภกัด์ิ โรงเรียนปใญญาวรคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53796. นางจิราภรณแ แจมปรีชา โรงเรียนพทิยาลงกรณแพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53797. นางภาวนา ใฝุมะโนธรรม โรงเรียนพทิยาลงกรณแพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53798. นายทศพล ดีกระจาง โรงเรียนพทิยาลงกรณแพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53799. นายศุภเกียรติ พนัโบ โรงเรียนพทิยาลงกรณแพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53800. นางกษมน จันทรแถม โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53801. นางชนานาฏ ลอมเจริญพงษแ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53802. นางญาดารัตนแ ศิระมาด โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53803. นางนุชรี เพชรสงคแ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53804. นางศรีวรรณแ ธรรมยุติ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53805. นางศิริพร สมประสงคแ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53806. นางศุภกร โซวเิชียร โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53807. นางสาวพิมพาภรณแ สถาวรานนทแ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53808. นางสาววรรณา ใจบางยาง โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53809. นางสาวศิริกูล จิตตแทองกุล โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53810. นางสุฑารัตนแ จิตชนะ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53811. นางสุภา พงษแชีพ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53812. นางสุภาพร ขาวรุงเรือง โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53813. นางอมรรัตนแ วศิวแสวงสุข โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53814. นางอัญชลี วฒิุศักด์ิ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53815. นางอําไพ ศรีวเิศษศิริ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53816. นางอุทยัวลัยแ ตรีตัญญตากุล โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53817. นายบริุม สายจันทรแ โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53818. นายมาโนช วงษแสด โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53819. นายสมคิด เพง็ปรีชา โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53820. นายสมภพ โชคสมศิลป โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53821. นางเบญญาภา คงรอด โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53822. นายไสว บรรณาลัย โรงเรียนโพธสิารพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53823. นางลักขณา เอื้อใจ โรงเรียนมหรรณพาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53824. นางสาวกาญจนา รัตนราศรี โรงเรียนมหรรณพาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53825. นายมานะ ผิวผอง โรงเรียนมหรรณพาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53826. นายอภชิาติ แสนโคตร โรงเรียนมหรรณพาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53827. นางกฤษฎาภรณแ ธรีะวงศแ โรงเรียนมักกะสันพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53828. นางชุติกาญจนแ คําปลอง โรงเรียนมักกะสันพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53829. นางพนมรักษแ สุหงษา โรงเรียนมักกะสันพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53830. นายชูชีพ เพช็รแดอนทอง โรงเรียนมักกะสันพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53831. นายบญุเชิด รักษแสุวรรณ โรงเรียนมักกะสันพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53832. นายประสิทธิ์ ตันติรักษแธรรม โรงเรียนมักกะสันพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53833. นายเลอศักด์ิ สุวรรณเวลา โรงเรียนมักกะสันพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53834. นายวรพจนแ ประเสริฐศรี โรงเรียนมักกะสันพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53835. นางพวงทอง กอนทอง โรงเรียนมัธยมวดัดาวคนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53836. นางสาวบบุผา ดวงแกว โรงเรียนมัธยมวดัดาวคนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53837. นางอนงคแ ดุษฎวีรเวทยแ โรงเรียนมัธยมวดัดาวคนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53838. นางอภรุิณ จุลินทร โรงเรียนมัธยมวดัดาวคนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53839. นายวนัชัย พลูสุข โรงเรียนมัธยมวดัดาวคนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53840. นายสุนันทแ ตันตยาภรณแ โรงเรียนมัธยมวดัดาวคนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53841. นายสุรชัย เฉลิมพลอย โรงเรียนมัธยมวดัดาวคนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53842. นางสาวนงกรานตแ บรรเจิดธรีกุล โรงเรียนมัธยมวดัดาวคนอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53843. นางชุติมณฑนแ ศรีพรหมคุณ โรงเรียนมัธยมวดัดุสิตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53844. นางพชัรพมิล ไคยฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวดัดุสิตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53845. นางสาวเสมอใจ สืบนุสนธิ์ โรงเรียนมัธยมวดัดุสิตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53846. นางสินีนาถ เวทการ โรงเรียนมัธยมวดัดุสิตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53847. นายสมชาย คุมกัน โรงเรียนมัธยมวดัดุสิตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53848. นายสุรพล มาลัยเลิศ โรงเรียนมัธยมวดัดุสิตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53849. นายบรรจง รินทระ โรงเรียนมัธยมวดัดุสิตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53850. นางวรินพร เจริญแลว โรงเรียนมัธยมวดันายโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53851. นางสาวจิรภทัร บญุครอบ โรงเรียนมัธยมวดันายโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53852. นางสาวลักขณา เพิ่มกุศล โรงเรียนมัธยมวดันายโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53853. นางชัชชฎา เพิ่มพนัธแ โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53854. นางละเอียด ณ มหาไชย โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53855. นางสาวพรทพิยแ สิงหแโตทอง โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53856. นางสาวมาริสา หนุนภกัดี โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53857. นายธงชัย จําปาพนัธแ โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53858. นายนพดล ทองอยูสุข โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53859. นายปรเมศวรแ ล้ิมสกุล โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53860. นายปรีชา ไชยเพช็ร โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53861. นายไพศาล ภูไพบลูยแ โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53862. นางสําลี พบิลูเวช โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53863. นายสุพจนแ จันตราชู โรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพติร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53864. นางประภา เจริญผล โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53865. นางพาณี โพธอิะ โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53866. นางมญธริา กันตามระ โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53867. นางมยุรี มณีสุธรรม โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53868. นางวนัเพญ็ ทพิยแศิโรเวฐนแ โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53869. นางสาวนฤมล สุวพิล โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53870. นางสาวสุภาณี ปใ็นวเิศษ โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53871. นางสาวอรพร ยามโสภา โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53872. นางอรสา คุรุรัตนแ โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53873. นายประเสริฐ โฆษวฑิิตกุล โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53874. นายวรีะชัย ศรขรรคแ โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53875. นายวรีะพงษแ ปาลกะวงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษตัริยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53876. นางกฤติยา แดงเอียด โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53877. นางกานตแทชิา มีหรัิญ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53878. นางจุฑามาศ วงศแยะรา โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53879. นางชนันรัตนแ บตุรทองคํา โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53880. นางวรัทยา ไชยสงโท โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53881. นางวฒันาพร สราวนั โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53882. นางสมจิตตแ ล้ิมโพธิแ์ดน โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53883. นางสาวเกษร ศรีทองสุข โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53884. นางสาวจันทรแเพ็ญ รักอนันตชัย โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53885. นางสาวตติยา โสรัสสุขะโต โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53886. นางสาวนพรัตนแ เชื่อมสุข โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53887. นางสาวนวพรรณ เกิดโพธิช์า โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53888. นางสาวปฐมา แพรหลาย โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53889. นางสาววณีา เพชรจิระวรพงศแ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53890. นางสาวอรนุช บญุสง โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53891. นางอนุสรณแ สิขัณฑกนาค โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53892. นายเฉลิมเกียรติ วจิิตรจินตแ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53893. นายเผด็จ ฉิมพนัธแ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53894. นายรุงศักด์ิ สวางจันทรแ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53895. นายวรวทิยแ มัคคารมณแ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53896. นายวรีะศักด์ิ วงศแมโนธรรม โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53897. นายศรายุทธ ทรัพยแอาภารัตนแ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53898. นายสุนทร มูลศาสตรแ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53899. นายอภชิาต จุฑารัตนแ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53900. นายอภชิาติ ครุฑทอง โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53901. นางกัลญา ยอดดี โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53902. นางพจนา ระงับทกุขแ โรงเรียนมัธยมวดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53903. นางกรรณพร รอดสวสัด์ิ โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53904. นางกานตแพชิชา คงคา โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53905. นางขวญัชนก ชนะภามาศ โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53906. นางจินตนา วงศแรัชตโภคัย โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53907. นางมยุรี วรวรรณ โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53908. นางสมจิตตแ สุพรรณพงษแ โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53909. นางสาวพรรณี โรจนแธาํรงคแ โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53910. นางสาววรรณา ชางพลาย โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53911. นางสาวสุชาญา จําปาแกว โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53912. นางสาวสุมาลี กอไพศาล โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53913. นางสุกัญญา หาสาสนแศรี โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53914. นายประเทอืง รุงเรือง โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53915. นายประเวศรแ ปใตตวงษแ โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53916. นายพทิยา อินทรทศันแ โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53917. นายไพบลูยแ สัตยแวนิิจ โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53918. นายมานพ พกุทาไม โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53919. นายวรียุทธ พทุธนิมนตแ โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53920. นายศิลปะชัย หมิะกลัส โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53921. นายสมัคร หงษแทอง โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53922. นายไกรสร มีชูพร โรงเรียนมัธยมวดัหนองแขม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53923. นางญาณากร ศาสตราภยั โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53924. นางนัทธมน บญุทองคํา โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53925. นางบญุญรัตนแ สีดาฟอง โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53926. นางพริิยา สมวรรณ โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53927. นางเพลินพศิ แหยมเจริญ โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53928. นางศิริมา จงสมจิตตแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53929. นางสาวกัณฑแณัทณัฐ สังขสัญญา เราวซ โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53930. นางสาวธนพร สินธมุงคลชัย โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53931. นางสาวนุชนารถ กตัญญสูตร โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53932. นางสาวปใทมาพร พนัธุแชัย โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53933. นางสาวฤชามน อัครภทัรนิธิ โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53934. นางสาวสุวรรณียแ บญุบชูาไชย โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53935. นางสาวอรสา สุดรัก โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53936. นางสาวอนิทรแริตา อภพิชัรแนิธกิุล โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53937. นางสิริพร หวานชะเอม โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53938. นางสุปราณี ปรีชาเดช โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53939. นางสุภาณี ฟตสูงเนิน โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53940. นางสุรางคแรัตนแ เกื้อสกุล โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53941. นางอําไพวรรณ มงคลประสิทธิ์ โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53942. นายกิตติรัตนแ คําภา โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53943. นายเฉลิม มอญมีเพช็ร โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53944. นายชูชาติ สมัย โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53945. นายทรงชัย อารีวฒันากุล โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53946. นายนิวฒันแ โลณวณัตแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53947. นายพงษแเทพ คงสวสัด์ิ โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53948. นายวฒิุชัย ศรีวสุธากุล โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53949. นายอภชิัย ปาละวงศแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53950. นางจารุณี เจริญนิธปิใญญา โรงเรียนโยธนิบรูณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53951. นางวชิชุดา ทพิยกานนทแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53952. นางสาวใจปอง สมล้ิม โรงเรียนโยธนิบรูณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53953. นางสาวสินีนาฏ ศรีพฒันะพพิฒันแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53954. นางอรุณี ครูนนทกฤษ โรงเรียนโยธนิบรูณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53955. นายณรงคแ คําภู โรงเรียนโยธนิบรูณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53956. นางเฉิดฉันทแ รัตนแปยิะภาภรณแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53957. นางชนากานตแ ธญัญะผล โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53958. นางฐิติรัตนแ พสุนนทแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53959. นางดวงพร มุกดารัศมี โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53960. นางประภาพรรณ ชูชาติ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53961. นางวรรณา เสือสอสิทธิ์ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53962. นางวรัญญา ตันบญุเจริญ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53963. นางวลัยพร แสงจันทรแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53964. นางสมจิตรแ ศิริวสูิตร โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53965. นางสาวกัลยา งามดี โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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53966. นางสาวฉันทนา ชูดวง โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53967. นางสาวเดือนเพญ็ เจริญพจนแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53968. นางสาวถนิมรักษแ ชูชัยมงคล โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53969. นางสาวทิพวรรณ แซล้ี โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53970. นางสาวนาฏนภางคแ สุภาพนัธแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53971. นางสาวปนัดดา วฒัโน โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53972. นางสาวมัณฑนา กลัดพบิลูยแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53973. นางสาววรรณนิภา อรณนันทแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53974. นางสาววิลาวัณยแ ปานรัตนแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53975. นางอนงคแ พวัตระกูล โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53976. นายณัฐธญั มุงหมาย โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53977. นายประทนิ ปิๆนทอง โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53978. นายพนม ไชยยันตแบรูณแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53979. นายพนมไพร สวสัดิวงศแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53980. นายวทิรูยแ พทุธเิสาวภาคยแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53981. นายวรัิตนแ บญุมาตยแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53982. นายสมชาย ไจเที่ยง โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53983. นายสุเชษฐ หนูเทศ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบางขุนเทยีน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53984. นางกานดา นาคทอง โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53985. นางณัฎฐแพชัรแ ธรรมศิริ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53986. นางทพิยแวลัยแ สรรพกุล โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53987. นางประกายรัตนแ ทองอยู โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53988. นางสาคร หมอกเจริญ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53989. นางสาวกนกพร จิตอักษร โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53990. นางสาวทรรศนียแ แกวจันทรแ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53991. นางสาวนันทพร ภมุมา โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53992. นางสาวนิตกูล สิริพชิัยฤกษแ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53993. นางสาวปณุยวรีแ อินทรแคุมวงษแ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53994. นางสาวพัทธนนัธแ มากบญุ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53995. นางสาวสุวรรณา อนุทรงศักด์ิ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53996. นางสาวอารี ระงับพศิมแ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53997. นางสิสม ทรัพยแขํา โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53998. นางหทยัทพิยแ ศรุติสุต โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

53999. นางอุษา พทิกัษแเมืองแมน โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54000. นายกุศล มีศิริ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54001. นายจิรวฒันแ บณุยะกาญจน โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54002. นายซุปเปอูรแ สุกันทา โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54003. นายทวพีงษแ ประพนัธแ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54004. นายวรีะชัย สุวรรณรัตนแ โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54005. นายศราวธุ ทรัพยแอุดม โรงเรียนราชนันทาจารยแ สามเสนวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54006. นางนงลักษณแ คําปใญจะ โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54007. นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54008. นางสาวฉวี พนัธุแสีดา โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54009. นางสาวพรพนา พวงเพชร โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานขํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54010. นางทบัทมิทอง กอบวัแกว โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54011. นางทชิาพร นิลแพทยแ โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54012. นางนวรัตนแ ศรีอักขรกุล โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54013. นางปนิตา สารธมิา โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54014. นางผองพรรณ เชื่อมทอง โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54015. นางพชิญา พนัธรักษแ โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54016. นางมโนรา เอกตาแสง โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54017. นางวลัลภา ประหารขาศึก โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54018. นางศรัณยา พพิฒันแวฒันา โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54019. นางสายสุนียแ ชัยชมภู โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54020. นางสาวนิตยา ฉัตรเมืองปใก โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54021. นางสาวลัดดาวัลยแ พชิญแเลิศชาญ โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54022. นางสาวลินดา รักมหาคุณ โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54023. นางสาววชัรินทรแ จิวะชาติ โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54024. นางสาวสุมณฑา เวยีงอําพล โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54025. นางสาวอภญิญา บญุผดุงชัย โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54026. นางหทัยา ทาหอง โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54027. นางอัญชลี ลีลานุวฒันแกุล โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54028. นางอัญชุลี ศรีพทุธางกูร โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54029. นายเสกสรร ลีลานุวฒันแกุล โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54030. นางวนิดา สวางชัย โรงเรียนราชวนิิตมัธยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54031. นางณิชชิศา แกวนิตยแ โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54032. นางพจนา โรจนแพทุธกิุล โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54033. นางพรทพิยแ เทยีนศาสตรแ โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54034. นางสาวจันทมิา เชาวแปใญญานนทแ โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54035. นางสาวจริาภรณแ กิจประเสริฐ โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54036. นางสาวพรพรรณ อัตตะนันทนแ โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54037. นางสาวเยาวลักษณแ ชาติสุขศิริเดช โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54038. นางสาวสุภาพร โกมลมุสิก โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54039. นายกิตติ อัครยรรยง โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54040. นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภ โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54041. นายพชิิต พงษแเจริญ โรงเรียนฤทธณิรงคแรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54042. นางกาญจนา เสมพนู โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54043. นางชัชสรัญ มีศิริ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54044. นางดิศจี จตุรพรพรหม โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54045. นางทกัษณิา เสริมศรี โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54046. นางศุทธนิี นิวาศะบตุร โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54047. นางสาวกิตติพร ฉันทลักษณแ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54048. นางสาวจิณณวัตตแ ขวญัสมบติัสมาน โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54049. นางสาวเฉลิมชนมแ ฉันทวพีร โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54050. นางสาวเฉลิมรัตนแ เชิดชู โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54051. นางสาวถนอมศรี วนัชูชาติ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54052. นางสาวปรินดา แฮพฤกษแ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54053. นางสาวลดาวลัยแ ประโมจนียแ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54054. นางสิริพร เทพมา โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54055. นางอุบลวรรณ ภยัชนะ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54056. นายชัชวาล จันทรแโชติ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54057. นายนิรุติ ศรีดาวเรือง โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54058. นายบรรพต ไมตรีจิตตแ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54059. นายบญุเลิศ เจริญรักษา โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54060. นายมารุต วศิวพพิฒันแ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54061. นายสุธธีร รังสิมาหริวงศแ โรงเรียนวดันวลนรดิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54062. นางขันคํา ดีวงษแ โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54063. นางชนัญชาดา ฉันทใด โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54064. นางธารทพิยแ พวงสุข โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54065. นางบษุบากร ศรทตัตแ โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54066. นางยุพนิ แสงผดุง โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54067. นางสาวณัฏฐณิชา พรรณขาม โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54068. นางสุจิตตรา อัมพรรัตนแ โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54069. นางสุนันทแ ธนะพฒันแ โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54070. นางสุพรรณิกา ฉิมพลียแ โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54071. นายประยุทธ คํากอง โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54072. นายสุวฒันแ แสงผดุง โรงเรียนวดันอยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54073. นางสาวชัชชฎา เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนวดับวรนิเวศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54074. นางสาวปยิะมาศ บญุประกอบ โรงเรียนวดับวรนิเวศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54075. นางสาวอรุณ นีระเมฆ โรงเรียนวดับวรนิเวศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54076. นายคงศักด์ิ สรวงมณีเกตุ โรงเรียนวดับวรนิเวศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54077. นายวสุิทธิ์ ทพิยแพงษแ โรงเรียนวดับวรนิเวศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54078. นางฉววีรรณ จิตตภรัิต โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54079. นางนัยนา ศิริมานะกุล โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54080. นางนิชาภา เปรมโพธิ์ โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54081. นางพนอจิตร ศิริพล โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54082. นางพมิพา ศิริวงศแ โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54083. นางพสิมัย ชุมจิตร โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54084. นางศิริปใญญา หาญณรงคแพาณิชยแ โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54085. นางสาวชุติมา ศิริธรรมขันติ โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54086. นางสาวสุมณรัตนแ เจริญสุข โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54087. นายสุชาติ เลิศลบ โรงเรียนวดับวรมงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54088. นางจําเนียร สิทธวิชิาภญิโญ โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54089. นางณัฐธนพร เชาวปานนทแ โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54090. นางสาวบานชื่น สุนทรมาลัย โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54091. นางสาววัชราภรณแ สะเดา โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54092. นางสาวสกาวรัตนแ ดําละเอียด โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54093. นายเฉลิมศักด์ิ ครุธเสม โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54094. นายสมนึก โตเร็ว โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54095. นายสราวธุ เชาวนแไว โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54096. นายอภรัิตนแ นาครัตนแ โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54097. นางกบลิอร จันทรแแกว โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54098. นางกมลวรรณ แทนมณี โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54099. นางดรุณี ตุงคะเสรีรักษแ โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54100. นางวณีาภรณแ ถาวรานุรักษแ โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54101. นางสาวขนิษฐา ใจดี โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54102. นางสาวจรรยา แซอึ้ง โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54103. นางสาววรรณนภา อัสสะกระวนิ โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54104. นางสาวสุภาพรรณ พลอยบานแพว โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54105. นายโอฬาร โชติวฑุฒากร โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54106. วาที่รอยตรีนเรศ เล็กสราวธุ โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54107. นางวชัราภรณแ จิตรอนุกูล โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54108. นางสาวระววีรรณ เลขนาวนิ โรงเรียนวดัพทุธบชูา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54109. นางลาวลัยแ ผดุงเรืองกิจ โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54110. นางสาวจุฑารัตนแ จิรโรจนแ โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54111. นางสาวภทัทริา จรูญพนัธแ โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54112. นางสาวระววิรรณ ไมแกว โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54113. นางสาวศิริวรรณ พฒันวลัิย โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54114. นายวนิัย อาษาพนัธแ โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54115. นายศราวธุ จารุกลัส โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54116. นายสมชัย ทองคําสุก โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54117. นางนีรนุช แสวานี โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54118. นางสิริกร วฒันธญัญาการ โรงเรียนวดัรางบวั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54119. นางกุลพร สิงหะคเชนทรแ โรงเรียนวดัราชบพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54120. นางจุฑารัตนแ สมภู โรงเรียนวดัราชบพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54121. นางจุฬวดี สุวนัทารัตนแ โรงเรียนวดัราชบพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54122. นางสาวประทมุรัตนแ ประทมุทอง โรงเรียนวดัราชบพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54123. นางสุวรรณี โสประดิษฐแ โรงเรียนวดัราชบพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54124. นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย โรงเรียนวดัราชบพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54125. นางผองพรรณ จิรเกียรติโชดก โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54126. นางมนสิชา สุทธแิสน โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54127. นางสาวพรศุลี แกวมณี โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54128. นางสาวพาณี ดีสุขพร โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54129. นางสาวมยุรี กิจไกรลาศ โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54130. นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54131. นายไพบลูยแ ทรัพยแสมานวงศแ โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54132. นายสมชัย อธปิใญญากุล โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54133. นายสุระคม กรรณรงคแ โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54134. นายอดุลยแ สุทธแิสน โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54135. นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54136. วาทีร่อยตรีสันติพร ภูสาย โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54137. นายนิพนธแ เสือกอน โรงเรียนวดัราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54138. นางเชนิสา ชื่นสุวรรณ โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54139. นางนัยนา วรรณคุณ โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54140. นางวริาวรรณ สุทธะพนิทุ โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54141. นางสมพศิ บญุวรรณ โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54142. นางสาวพรทพิยแ คงมา โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54143. นางสาวพรรณทพิา สาธวาทร โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54144. นางหฤทยา สุขวรกิจวนิช โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54145. นางอนงคแลักษณแ สุรินทรแคํา โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54146. นายชนินทรแ พุมศิริ โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54147. นายเชิงชาย กุศลจิตกรณแ โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54148. นายศักดา พึ่งเจียม โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54149. นายสมยศ สิงหกํา โรงเรียนวดัราชาธวิาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54150. นางกนกวรรณ บํารุงศรี โรงเรียนวดัสระเกศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54151. นางจิระนันทแ บวับาน โรงเรียนวดัสระเกศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54152. นางมยุรี เบจพลาภรณแ โรงเรียนวดัสระเกศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54153. นางสาวจินดา จิรโมไนย โรงเรียนวดัสระเกศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54154. นางยุพา เพช็รแโรจนแ โรงเรียนวดัสังเวช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54155. นางสาวพรสวรรคแ เตชะดี โรงเรียนวดัสังเวช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54156. นางสุจิตคุณ ภูพนัธแ โรงเรียนวดัสังเวช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54157. นางอุทยัวรรณ เต็มบญุฤทธกิุล โรงเรียนวดัสังเวช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54158. นางจินตนา ถาวรพยัคฆแ โรงเรียนวดัอินทาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54159. นางรีนา โสนันทะ โรงเรียนวดัอินทาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54160. นางสาวกมลมาศ วฒันเดช โรงเรียนวดัอินทาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54161. นางสาวบษุรา เจริญทรัพยแ โรงเรียนวดัอินทาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54162. นายจักรินทรแ โอวาทมหาศิลป โรงเรียนวดัอินทาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54163. นายทวี ฉันทนาภธิาน โรงเรียนวดัอินทาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54164. นายภานุวฒันแ เหลืองนภา โรงเรียนวดัอินทาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54165. นายเมษา พลบรูณแ โรงเรียนวดัอินทาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54166. นายธนิต ทองธญัญะ โรงเรียนวดัอินทาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54167. นางผาณิต โชควทิยา โรงเรียนวมิุตยารามพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54168. นางเพญ็ศรี ประเสริฐสังขแ โรงเรียนวมิุตยารามพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54169. นางสาวสุนทรีภรณแ สกุลหงสแโสภณ โรงเรียนวมิุตยารามพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54170. นางสุรัชนี ขัตติยะสุวงศแ โรงเรียนวมิุตยารามพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54171. นายทลู บญุโสภณิ โรงเรียนวมิุตยารามพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54172. นายสุวทิยแ เชยชม โรงเรียนวมิุตยารามพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54173. นางสมปอง เอี่ยววงศแเจริญ โรงเรียนวมิุตยารามพทิยากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54174. นางกรกมล วฒันวจิารณแ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54175. นางชุลีกร เรืองศรี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54176. นางถิรนันทแ ภถูอดใจ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54177. นางบษุยา อารีรัชชกุล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54178. นางพรทพิยแ หนูนิมิตร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54179. นางพมิพแปราง กมลเพช็ร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54180. นางลดาวลัยแ พงษแทพิพนัธแ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54181. นางสาวจริยา ขาวงาม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54182. นางสาวณัฐนิช เกษรีภรณแ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54183. นางสาวปราณี กิจประเทอืง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54184. นางสาวพิมพแกมน กิจอารียแโชติ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54185. นางสาวยพุาพรรณ ระลึก โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54186. นางสาวยุพนิ อยูยงสินธุแ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54187. นางสาวรัชนี วนุวริิยะกิจ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54188. นางสาววนิดา เด็ดดวง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54189. นางสาววชัรา เทพนม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54190. นางสาวสุวรรณี อธธินา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54191. นายทองจันทรแ เติมจิตร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54192. นายประหยัด กิตติสาร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54193. นายพชิัย เหลืองอรุณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54194. นายวรพจนแ อดุลยแผดุงศักด์ิ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54195. นายภญิโญ ภศูรี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54196. นางธาริกา นันทอธจิิต โรงเรียนศีลาจารพพิฒันแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54197. นางนภาพร วงศแพฒุ โรงเรียนศีลาจารพพิฒันแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54198. นางปยิะรัตนแ โภคภณัฑแเจริญ โรงเรียนศีลาจารพพิฒันแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54199. นางพศิมัย จันทรแมหา โรงเรียนศีลาจารพพิฒันแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54200. นางสาวกฤษฎี ไกรสวสัด์ิ โรงเรียนศีลาจารพพิฒันแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54201. นางสาวฉัตรลดา ศรีมาลานนทแ โรงเรียนศีลาจารพพิฒันแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54202. นางเยาวนาท สุนทร โรงเรียนศีลาจารพพิฒันแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54203. นางกัลยแชลากรณแ มหาพฒันไทย โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54204. นางกาญจนา สุริยะสุนทร โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54205. นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตนแ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54206. นางถนอมนวล ไชยรัตนแ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54207. นางนพรัตนแ เรืองดิลกรัตนแ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54208. นางนาริ ยศสมศักด์ิ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54209. นางประจวบ โชติกะ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54210. นางปยิมาภรณแ รุงเรือง โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54211. นางระววีรรณ ไชยโชค โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54212. นางวรรณา พนัธุแชนะวาณิช โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54213. นางวนัเพญ็ จันทนคีรี โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54214. นางศิริวรรณ ตันเสถียร โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54215. นางสาวณภคั เหน็งาม โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54216. นางสาวนยันแปพร จงสมจิตตแ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54217. นางสาวบุศรินทรแ หงษแทอง โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54218. นางสาววรรณวิศา หนูเจริญ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54219. นางสาวสริลดา สุทธดิารา โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54220. นางสุดจิตรแ เกษมชาญ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54221. นางสุภางคแ เจียมอมรรัตนแ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54222. นางอัจฉรา กอบวัแกว โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54223. นางอัญชลี พรหมสินธศัุกด์ิ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54224. นายวเิชียร กันสิทธิ์ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54225. นายวรีะศักด์ิ โชติรัตนศักด์ิ โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54226. นายสุริยา บบุผา โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54227. นางสาววิณัฐธพัชรแ โพธิเ์พชร โรงเรียนศึกษานารี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54228. นางจินตนา ไชยวรศิลป โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54229. นางดวงพร สมทพิยแ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54230. นางนิโลบล สระแกว โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54231. นางรังสิมา สังขแทตินุ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54232. นางวชัรี โชติวงศานันตแ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54233. นางวนัดี เจียรศิลปดํารง โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54234. นางสาวจินดา พอคาชํานาญ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54235. นางสาวจุฑาพร ทรัพยแสําราญ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54236. นางสาวประอรรัตนแ วจันะรัตนแ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54237. นางสาวภทัรวดี อุดมมนกุล โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54238. นางสาวศิริพร สุขสม โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54239. นางสุรียแพร ยาทองไชย โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54240. นางอัจฉรี เผาพงษแ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54241. นายเกษม สูรยแราช โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54242. นายจวบ สัตยแบรุุษ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54243. นายณรงคแ มาลี โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54244. นายประวทิยแ ไชยวรศิลป โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54245. นายพนัศักด์ิ สายแสงจันทรแ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54246. นายยุทธศาสตรแ เกตุวเิศษกูล โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54247. นายสําราญ คชฤทธิ์ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54248. นายเสมียน เรืองตังญาน โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54249. นางสมพร ศรีรัตนากูล โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54250. นางหยกฟาู พฒันเจริญ โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54251. นายสุพจนแ หลาธรรม โรงเรียนศึกษานารีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54252. นางกรรณิกา เดนพาณิชยแการ โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54253. นางกัญญาภคั ทองมี โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54254. นางกันตาภา สุทธอิาจ โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54255. นางโกสุม สัมพลัง โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54256. นางบงัอร เทพชวย โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54257. นางพชันี ธรรมนิธา โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54258. นางรุจิลาภา แสนมหาชัย โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54259. นางลัดดา แหวนทอง โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54260. นางสาวดวงพรรณ วระวบิลุ โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54261. นางสาวนิภาพรรณ ธาราสันติสุข โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑



1468

54262. นางสาวประทนิ ผลสุข โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54263. นางสาวสิญจนา จิระเกียรติ โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54264. นางอุษณีษแ พนัธุแฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54265. นายพศิน บญุจฑิตยแ โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54266. นายไพฑูรยแ แกวฟอง โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54267. นายสมเจต หวงัทอง โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54268. นายกีรติ ศรีหะทยั โรงเรียนสตรีวดัระฆัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54269. นางกัญจนา ถังชัยนแ โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54270. นางจินตนา ใจตรง โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54271. นางรัตนาภรณแ ณ ปอูมเพช็รแ โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54272. นางละเอียด ศรีนาค โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54273. นางสาวจันทรแเพ็ญ ธนัครสิทธิส์กุล โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54274. นางสาวจรีาภรณแ ศรีสําราญ โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54275. นางสาวชญานิศ ทองมาก โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54276. นางสาวณัฏฐา สุทนตแ โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54277. นางสาวปาณชญา จันทรแลา โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54278. นางสาวสิรินทรแพร วงศแพรีกุล โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54279. นางสาวอัจฉรา พทิกัษแเสรีธรรม โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54280. นางสาวอุบล รังสิตวธันแ โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54281. นางสุชิน มัตสรรกฤษณแ โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54282. นางอุไร รุงศรีสวสัด์ิ โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54283. นายกิตติภฏั รัตตนุสสรณแ โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54284. นายสุรัตนแ กะลัมพะทตั โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54285. นายสุวชัชัย เครือตราชู โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54286. นายอํานาจ เรือนทพิยแ โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54287. นายเฉลิมพงศแ เศรษฐี โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54288. นางกนิษฐา สุภกัดี โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54289. นางกรรณิการแ อุทธา โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54290. นางณัฐสรวง ภูสกุล โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54291. นางเพญ็นภา พรมสุริยวงศแ โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54292. นางวรรณศิริ จิตรพรีะ โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54293. นางสาวชวนชม ใบมวง โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54294. นางสาวปาจรียแ วชัชวลัคุ โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54295. นางสาวปณุยแนที เกื้อกูลพพิฒันแ โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54296. นางสาวมณฑิรา ล้ีสุทธพิรชัย โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54297. นางสาววนิดา ชมมาลี โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54298. นางสาวสุพชัดา พนิิจชอบ โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54299. นางสุนันทแ ฟใกเขียว โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54300. นายกันตภณ บญุเกล้ียง โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54301. นายประยูร แถมจอหอ โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54302. นายวรวทิยแ เกียรติวรีะศักด์ิ โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54303. นายวทิยา ดีมาก โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54304. นางจิมารัตนแ ปญุญปใญญา โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54305. นายจํารัส กล่ินหอม โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54306. นายชลอ เขียวฉลัว โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54307. นายพนิิจ เพช็รดารา โรงเรียนสตรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54308. นางสาวรัศมี มงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54309. นางสุวรรณี สุขนิรันดรแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54310. นายไชยวฒิุ เอี่ยมสําอางคแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54311. นายพงษแศักด์ิ กิตติอุดมเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54312. นางปยิาภา ศรีสวาง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54313. นางสาวนพประพร แซแต โรงเรียนสวนอนันตแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54314. นางสาวเบญจมาศ บญุเหมาะ โรงเรียนสวนอนันตแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54315. นางสาววรางคณา โกมลผลิน โรงเรียนสวนอนันตแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54316. นางสํารวย จินตนา โรงเรียนสวนอนันตแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54317. นางอารี ใจดี โรงเรียนสวนอนันตแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54318. นายสุเพยีร สุลินทบรูณแ โรงเรียนสวนอนันตแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54319. นายอรุณ ต้ังมโนกุล โรงเรียนสวนอนันตแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54320. นางจริยา มหาเทยีร โรงเรียนสวนอนันตแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54321. นางเนตรนัดดา พนัธมุิตรแ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54322. นางรําไพ ชวยกิจ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54323. นางวราวรรณ ศรีสถิตยแ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54324. นางศิรินาถ ภริูพนัธุแภญิโญ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54325. นางสะอาด เล็กเจริญ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54326. นางสาวกญัญแวรา ผลเจริญ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54327. นางสาวจินตนา ราชนิยม โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54328. นายจรูญวชิญแ ผลสุวรรณ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54329. นายดํารงคแ ชื่นครุฑ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54330. นายประมวล อัตถารส โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54331. นายพษิณุ กุศลวงศแ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54332. นายเยียน หลวงคลายโพธิ์ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54333. นายวจิัย ไรทมิ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54334. นายวศิิษฎแ จรัสวฒันาพรรคแ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54335. นายวศิิษฏชัย ภวูภิานนทแ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54336. นางนงลักษณแ วงัปรีชา โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54337. นางปาริชาติ วรมิศรแ โรงเรียนสันติราษฎรแวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54338. นางกรกมล ชูชื่น โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54339. นางชุลี ศรียะพนัธแ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54340. นางพไิลภรณแ เทยีมฉัตรแ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54341. นางระวนิตรแ ปใญโญภาส โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54342. นางวไิลรัตนแ ปใญญาสงคแ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54343. นางศรีสุนทร นุชนารถ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54344. นางสลิลรัตนแ สนธรัิกษแ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54345. นางสาวธญัญา ศรีหมากสุข โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54346. นางสาวปภาวริน กรอบทอง โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54347. นางสาวสิริพร รัชตาธวิฒันแ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54348. นางอมรพนัธแ สมมะลวน โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54349. นางอังศนา กาญจนภาคยแ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54350. นางอุทมุพร พชัรารัตนแ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54351. นางฮาซียะ แวเย็ง โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54352. นายนเรศ อัคพนิ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54353. นายประทปี จันทรแแจม โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54354. นายพชิัย เนินพนั โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54355. นายอภนิันทแ เงินมูล โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54356. นายอรรณพ ตนะดุลยแ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54357. นางสาวดิสพร ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54358. นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตนแ โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54359. นางดรุณี เตชะวงศแประเสริฐ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54360. นางรุจิรา เฉยเจริญ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54361. นางวจิิตร สุรชุติกาล โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54362. นางสาวดรุณี หกักะยานนทแ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54363. นางสาววริสา มัธยมจันทรแ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54364. นางสาววไิลพร กิตติภมูิวงศแ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54365. นางสาวสุภา เหร็นเส็บ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54366. นางอัจฉรา เพิ่มพลู โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54367. นางอินทนิล เขมาวาศนแ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54368. นายธนพงศแ เพิ่มพลู โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54369. นายภญิโญ ผลอินทรแ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54370. นายศุภณัฐ เฉยเจริญ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54371. นายอนุศาสตรแ เขียวขจี โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54372. นายกฤษณแ ปาลกะวงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54373. นายวนัชัย ยงวณิชยแ โรงเรียนสายปใญญา ในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54374. นางกรองทอง ทบัเทศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54375. นางเยาวนารถ ภมุมา โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54376. นางลําใย วนัเพญ็ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54377. นางสายใย ชลชาติภญิโญ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54378. นางสาวกาญจนา แกลวกสิกิจ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54379. นายปานดิษฐ เองลอง โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54380. นางจีรวลัยแ ตอศรี โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54381. นางจุไรรัตนแ เสือนุม โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54382. นางพรพรรณ พสิิฏฐศักด์ิ โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54383. นางพศิมัย กิตติวสิาร โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54384. นางยุวเรศ มีชื่น โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54385. นางรัตนา อุทก โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54386. นางลาวรรณ คุมเจริญ โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54387. นางวรรณวภิา มวงมิ่งสุข โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54388. นางศิริวรรณ เทพสุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54389. นางสมศรี คงสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54390. นางสาวประยงคแ ฉิมนอย โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54391. นางสาวพณิทอง เหมือนดอกไม โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54392. นางสาววภิา สมโภชพฤฒิกุล โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54393. นางอัจฉราวรรณ กัลยาณสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54394. นายไพสิน เจริญนิตยแ โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54395. นายจักรพงษแ เรงฐาปนกุล โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54396. นายสถาพร รัตนสกล โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54397. นางสาวจริยา สวสัด์ิพรอม โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54398. นางสาวจินตนา บรูณวชิิต โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54399. นางสาวชญานิศวรแ นามไพรจิระโชติ โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54400. นางสาวชนินทรแนุช เศรษฐแศักดา โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54401. นางสาวณัฐชุตา ชตานนทแ โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54402. นางสาวประกายดาว กล่ินเกิด โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54403. นางสาวศิราวรรณ กลํ่าทวี โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54404. นางสาวสุนา สีแกว โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54405. นางสาวเอื้อมพร วอนยิน โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54406. นางสุชัญญา แสนสุมา โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54407. นายจตุพร สวสัดี โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54408. นายเจษฎากรณแ ปอูมขุนพรม โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54409. นายชัช หะซาเล็ม โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑
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54410. นายนรินทรแ แดงมิน โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54411. นายพจน ทาหนองบวั โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54412. นายยุทธพงษแ ศรีวรวงษแ โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54413. นายสมบติั ผองอําไพ โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54414. นายสุรพงษแ ทพิยแประไพ โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54415. นายอารี การีมี โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54416. นางสาวทิพยแวรรณ วานิชยากร โรงเรียนอิสลามวทิยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54417. นางขันทอง แจมศรี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54418. นางทานตะวนั เทยีมถนอม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54419. นางสาวกุลสินี วงศแจรัสเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54420. นางสาวแคทรียา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54421. นางสาวผกาทพิ เอี่ยมพบิลูยแ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54422. นายณฤทธิ์ หมื่นแยง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54423. นางสาวพรรณงาม เสาะแสวง สพม.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54424. นางสาวรุงทพิยแ ทองไทย สพม.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54425. นายกล่ิน สระทองเนียม สพม.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑

54426. นางจารุพนัธแ วไิลจารุวรรณ โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54427. นางธดิารัตนแ ภกัดีรักษแ โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54428. นางนฤมล กิตติญาณ โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54429. นางนําพร ตติยาพร โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54430. นางบญุสม บรรพตสมบติั โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54431. นางสาวเปรมวดี รักษวดี โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54432. นางสุมนา มูลวงษแ โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54433. นางอรวรรณ ดุสิตสุนทรกุล โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54434. นางอัจฉรา แสงนุมพงษแ โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54435. นายธนะชัย ทองศรีนุช โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54436. นายรังสรรคแ เล่ือมสําราญ โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54437. นายวรัิช นุมแจม โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54438. วาที่รอยตรีรุงเรือง สายสรรคแพงษแ โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54439. นางอุมาพร ไชยฤกษแ โรงเรียนกุนนทรุีทธารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54440. นางกานดา วฒิุสันตแ โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54441. นางดารณี ตติยนันทพร โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54442. นางลัดดา คํ้าชู โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54443. นางวฒันา ศักดา โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54444. นางศิริลักษณแ พรหมจินดา โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54445. นางสาริสา โชคเหมาะ โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54446. นางสาวจุรียแ ศรีสุวรรณธนู โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54447. นางสาวถนอมนวล บญุประคอง โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54448. นางสาววัชราทพิยแ สีแดง โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54449. นางสาววนัทนา วศิวรุงโรจนแ โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54450. นางสาวศรินทิพยแ ทพิยแสมพรดี โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54451. นางสาวอรณัส เบญจศิลารักษแ โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54452. นางสุรภี จาตุรงคกุล โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54453. นางโสภติ ผลิโกมล โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54454. นายนาวี มะหะมาน โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54455. นายพงศักด์ิ วฒิุสันตแ โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54456. นายสําเริง เกราะสุวรรณสุข โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54457. นางวรรฒกา ปานเกิด โรงเรียนจันทรแหุนบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54458. นางบณุยวดี ปงึศิริเจริญ โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54459. นางเบญ็จพร วะน้ําคาง โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54460. นางรักชนก สมบรูณแพนัธแ โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54461. นางศุภดิา ทติยาภรณแ โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54462. นางสาวสุธาวดี วงัแกว โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54463. นางสิริจิตรแ พริิยะไตรนาถ โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54464. นางโสภี คงไพรสันตแ โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54465. นางอัญชลี ปาูนทอง โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54466. นายชํานาญ อินสิติ โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54467. นายณรงคแ สกุลกรุณา โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54468. นายสุรพล บวักานทอง โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54469. นางถนอมจิตตแ ขุททะกะพนัธุแ โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54470. นางสาวพรทพิยแ ต้ังไชยวรวงศแ โรงเรียนเจาพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54471. นางจรัสศรี อุตรนคร โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54472. นางทพิวรรณ โชติสิงหแ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54473. นางนอมจิตร ตรีสิทธิ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54474. นางปราณี วฒันปรีชากุล โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54475. นางปริญญา ไวยโภคา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54476. นางพนิดา เกษมสินธแ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54477. นางพรพมิล ร่ืนบรรเทงิ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54478. นางภทัรินทรา จันทมาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54479. นางเย็นจิตตแ ไชยสังขแ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54480. นางเยาวภา เจริญบญุ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54481. นางวราภรณแ หลงเจริญ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54482. นางวจันา ไชยยนตแ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54483. นางสาวนงนุช มธรุส โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54484. นางสาวสิริเนตร ไสยะหตุ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54485. นางสาวอําไพ เปลงขํา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54486. นางอรพนิ นิลพลับ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54487. นายพรเกียรติ โชติสุดเสนหแ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54488. นายสมเกียรติ วฒันปรีชากุล โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54489. วาที่รอยตรีวชัรา งามมีฤทธิ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54490. นางเกษสินี ปานสีนุน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54491. นางขนิษฐา อนุเทยีนชัย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54492. นางจุฑารัตนแ ทพิยแราพนัธแ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54493. นางดวงทพิยแ เนียมปาน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54494. นางดวงเนตร ดิษฐลักษณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54495. นางทพิวรรณ บญุนาค โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54496. นางนฤมล ววิฒันปฐพี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54497. นางนิรมล จุลพงษแ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54498. นางนุชนาถ จั่นงาม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54499. นางพรพนา อัญชลิสังกาศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54500. นางรัตติกร อิ่มกําเหนิด โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54501. นางวรรณา คลายแจง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54502. นางสาวชุติภา ผลผลา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54503. นางสาวลัดดา สุนทรศิริ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54504. นางสาวโสทพิยแ สุนทรวงษแ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54505. นางสุวรรณี เตชะกฤตธรีนันทแ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54506. นางอัจฉรา สภานนทแ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54507. นางอัมรา อินโอภาส โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54508. นายไพรัช สภานนทแ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54509. นายมนตแชัย เฉลยวาเรศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54510. วาที่รอยตรีมนตรี ผดุงรัตนแ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54511. นายประดิษฐแ แกนหอม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54512. นางรุงอรุณ พนัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54513. นางสาวขนิษฐา ผลาธญัญะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54514. นางสาวชุลีวลัยแ เรืองเนียม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54515. นางสาวบงัอร กรรเจียก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54516. นางสาวฤทัยรัตนแ รงคแทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54517. นายไกรสร หมอแหละ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54518. นายจิระยุทธแ แสงโชคานนทแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54519. นายจีรศักด์ิ จันทรแจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54520. นายเดชธนา จักรแกวภคกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54521. นายวรีะ ประดิษฐสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54522. นายศักด์ิดา เปล่ียนเดชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54523. นายสุเมธี ธนะนิรันดรแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54524. นายชาญชัย โรจนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54525. นางนันทา เดชธรรมฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54526. นางเปรมฤดี ดิษยบตุร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54527. นางรัฏฏกิารแ นิลพยัคฆแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54528. นางสาวปยิรัตนแ กิติศรีวรพนัธุแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54529. นางสาววสัสิกา จันจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54530. นางสาวสีนวล มรุตกรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54531. นางสาวเสาวภา โสภณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54532. นางสุจินตแล ภวงัคนันทแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54533. นางสุชาวดี สุทธวิานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54534. นางอรสา เสร็จวฒันารักษแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54535. นายยศภาคยแ สุขุมอมรเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54536. นางกษมาพร ศิริเมฆา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54537. นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54538. นางประภาวดี สุวรรณวฒันแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54539. นางพนมพร เมลืองศิลป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54540. นางมานัส ศักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54541. นางลักขณา นิเวศเจริญไพศาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54542. นางวราทพิยแ ใจกันทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54543. นางสายพณิ ชื่นศิวา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54544. นางสาวกนกทพิยแ งวนสําเริง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54545. นางสาวจุรี ไมจันทรแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54546. นางสาวณราวดี เสือพริก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54547. นางสาวทศันียแ แกวลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54548. นางสาวนาถลดา มนตแทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54549. นางสาวนาริมาน ศรีสงา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54550. นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54551. นางสาวมยุรา ททิา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54552. นางสาวมยุรี เสมใจดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54553. นางสาวลินดา ธาราศานิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54554. นางสาวสอาด ออนนิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54555. นางสุภาภรณแ อุนเมตตาจิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54556. นางอลิสา สิงหแเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54557. นางอัญชลี กุลดํารงคแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54558. นายธรีศักด์ิ เอิบสภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54559. นายวรีะชัย นันทวจิารณแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54560. นายสุปรัชญแ อศิรางกรู ณ อยธุยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54561. นางสาววนัทนา กติิทรัพยแกาญจนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54562. นายรัตนะ บวัรา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54563. นางเกียรติสุดา แสงจันทรแ โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54564. นางจตุพร เรืองมาก โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54565. นางจตุพร บรรจงแกว โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54566. นางจุฑารัตนแ เศรษฐบตุร โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54567. นางศิรประภา วงัแกว โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54568. นางสาวกฤษณา กล่ินทอง โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54569. นางสาวจินตนา กิตตินานนทแ โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54570. นางสาวชวนพศิ บญุจํารัส โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54571. นางสาวสุนิภรณแ รุจิลาวณัยแ โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54572. นางสุนทรี กาญจนะวสิต โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54573. นายธนัย พรหมเชียรรัตนแ โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54574. นายพพิฒันแพงษแ สาจันทรแ โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54575. นายศิรัชฎแ สุมน โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54576. นายนคร เดชพนัธุแ โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54577. นายสุรินทรแ เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนเทพลีลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54578. นางใกลรุง สิริมีนนันทแ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54579. นางจริยา จินตวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54580. นางทศันียแ ดาหาญ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54581. นางนิรดา บญุจิตร โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54582. นางนุชรียแพร วชิาเดช โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54583. นางวลัภา เจริญสรรพแ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54584. นางสายสมร กลอมภริมยแ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54585. นางสาวตวงพร พุมเสนาะ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54586. นางสาวนอมนุช ประเสริฐโกศลกุล โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54587. นางสาวนันทนา นันทภทัรพานิช โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54588. นางสาวปาณีต สีเทศ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54589. นางสาวลัดดาวัลยแ พพิธิกุล โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54590. นางเสาวนียแ ตรีศักด์ิศรีสกุล โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54591. นางแสงทอง จงวฒันสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54592. นายไชยจิตร ศรีมุล โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54593. นายยอดชาย สงเคราะหแ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54594. นายวทิยา วชิรญานนทแ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54595. นายวทิยา ร้ิวสวรรคแ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54596. นายอํานาจ นิลกลัด โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54597. นายคมศักด์ิ หาญสิงหแ โรงเรียนเทพศิรินทรแรมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54598. นางวรวรรณ จงเทยีมเทา โรงเรียนนนทรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54599. นางสกลพร พชิัยกมล โรงเรียนนนทรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54600. นางสาวกัญจนา สีแกว โรงเรียนนนทรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54601. นางสาวสุนิตา สุขตะกั่ว โรงเรียนนนทรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54602. นายเดชา รักตะสิงหแ โรงเรียนนนทรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54603. นายจิณณภทัร พบิลูวทิติธาํรง โรงเรียนนนทรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54604. นายชาย จันทรแงาม โรงเรียนนนทรีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54605. นางบษุราคัม ศรีสวาสด์ิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54606. นางปยินาฏ แจมอุทยั โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54607. นางสาวมณี ดานพทิกัษแกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54608. นางสาววราภรณแ วหิคโต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54609. นางสาวศิริรุง เตียงนิล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54610. นางสาวอรวรรณ อูเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54611. นายกลงกรณแ จาวตระกูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54612. นางณัฐญา สุขรัตนแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54613. นางทติยา ธนากิจเจริญสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54614. นางบณุฑริกา ชวยประคอง โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54615. นางประทมุทพิยแ มนูรัษฎา โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54616. นางพรทพิยแ พนัธภุทัรแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54617. นางเพญ็จันทรแ เมตะนันทแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54618. นางรจนา กิติศรีวรพนัธุแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54619. นางศนิชา ไชยหาญ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54620. นางสงกรานตแ สุทธลัิกษณแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54621. นางสมใจ วะรางคี โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54622. นางสันทนี คําแกว โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54623. นางสาวกานดา ทวิวฒันแปกรณแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54624. นางสาวชีวรัตนแ กอบเจริญธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54625. นางสาวชูสิน เรืองหรัิญ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54626. นางสาวระววีรรณ มาสมพงษแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54627. นางสาวเสาวลักษณแ มั่งค่ัง โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54628. นางสิรินธร ทองพานิชยแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54629. นางสุนทรี ทองพลิา โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54630. นางอําพร เทพสงเคราะหแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54631. นายจิรเดช สังขแขาล โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54632. นายเสรียแ ดวงบวั โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54633. นางสาวจุฑาธณีิ สิงหรัญ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54634. นางบษุบา นาคพทุธ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54635. นางกัลยา เจริญสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54636. นางกุลนาถ โชติสุดเสนหแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54637. นางจารุณี ไทยสงวนวรกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54638. นางประมณฑแการณแ สุธารักษนนทแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54639. นางปานจันทรแ สุริยะอัมพรกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54640. นางภริพร หาญกิตติ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54641. นางสาวธรรมรัตนแ วฒันพลาชัยกูร โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54642. นางสาวพัชรินทรแ สุวรรณราช โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54643. นางสาววนัดี สมวงศแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54644. นางสาวศุลีพร ทองเทอืก โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54645. นางสุคนธแทพิยแ สีสัน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54646. นางวจิิตรา วงศแพราหมณแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54647. นางกานตแพชิชา กระตุดเงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54648. นางพศิมัย สารผล โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54649. นางเพชรินทรแ วงศแขาหลวง โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54650. นางภริมยแ อนันตภากรณแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54651. นางวฒันาศิริ ชุมธิ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54652. นางศิรินทรแ เอี่ยมเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54653. นางสาวจินดา ไขตะขบ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54654. นางสาวปรียานุช เสนาธนศักด์ิ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54655. นางสาวปณุยนุช อภชินพงศแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54656. นางสาวพรทพิยแ นันทไชย โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54657. นางสาวสําเนียง พวกดอนเค็ง โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54658. นางสาวอัศธารียา ตระกูลภมูภาค โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54659. นางสาวอุไร พมิทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54660. นางออนวรรณ พงศแกิตติไพบลูยแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54661. นางอัชฉรา จิตตแพทุธคุณ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54662. นางอุไรวรรณ ทองชุม โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54663. นายนพดล สุวมิล โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54664. นายไพศาล อรุณศรีพมิาน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54665. นายสันติ ทองชุม โรงเรียนนวมินทราชินูทศิเบญจมราชาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54666. นางกาญจนา แสงจันทรแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54667. นางสาวภทัรภร บญุอินทรแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54668. นางอําไพ กล่ินฟุูง โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒



1479

54669. นายธนรัฐ จันทรแขาว โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54670. นายพนธกร พมิเสน โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54671. นายวชิชุ รังสิยานนทแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54672. นายรังสรรคแ นกสกุล โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54673. นางกุณฑรี เพช็รทวพีรเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54674. นางแขวมิล สุจริต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54675. นางเบญ็จรัตนแ พลูผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54676. นางประยงคแ รอดโพธิท์อง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54677. นางพรทพิยแ รุงรัตนแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54678. นางมนวภิา ออนศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54679. นางมารศรี แสงสวสัด์ิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54680. นางวนิดา ธถุาวร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54681. นางวรดา บญุลํ้าเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54682. นางวนัวสิา พริพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54683. นางแววดาว วรัญญานนทแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54684. นางสมจิต คุณาวฒันแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54685. นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54686. นางสาวจีรนันทแ นาควโิรจนแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54687. นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54688. นางสาวประภาพร ทั้งนอย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54689. นางสาวสุภาพร ขาวพมิพแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54690. นางสาวสุรียแรัตนแ สวสัดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54691. นางสาวอาภรณแ รัตนแวฒันแกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54692. นางสุกัญญา กอนสมบติั โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54693. นางสุธาทพิยแ อุดมกันตแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54694. นางเสาวลักษณแ ยงวานิชจิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54695. นายณภทัร รัตนสุวรรณวฒิุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54696. นายนันทวฒันแ ทรัพยแเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54697. นายนิธวิฒันแ อินทสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54698. นายสุรศักด์ิ อุไรพนัธแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54699. ม.ล.ศรีประไพ พกุพบิลูยแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54700. นางกัญญภสั ชื่นอุระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54701. นางกัญญา เย็นตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54702. นางจิรายุแ พลูพพิฒันแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54703. นางจุฑารัตนแ แสนศักด์ิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54704. นางนิรุยา พุมพนัธแวงศแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54705. นางปรานอม บานไร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54706. นางปรารถนา พงษแเกตุกรณแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54707. นางพรทพิยแ ภทัรวานนทแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54708. นางมณทพิา แกวผลึก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54709. นางรพพีชัญแ ภูวรรณชัยกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54710. นางรัตนาภรณแ คงสัตยแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54711. นางรุงรัก รุงรัตนเสถียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54712. นางเรณู ศุกรโยธนิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54713. นางลักษณีบลูยแ สิริภทัราวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54714. นางวนัทนียแ วรรณรัตนแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54715. นางศรีสุดา พานทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54716. นางศิริกุล ดวงใจบญุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54717. นางสมพศิ จักรเพช็ร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54718. นางสองแสง หนูรุง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54719. นางสายชล ทองจันทรแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54720. นางสาวขนิษฐา ลีลาเอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54721. นางสาวสุมาลี หวงัประโยชนแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54722. นางสาวสุวฒันา มวงยิ้ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54723. นางสุรัตนแ ปลอดภยั โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54724. นายจิตรภาณุ อัครประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54725. นายถนัดกิจ ภูวรรณชัยกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54726. นายประทปี เข็มทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54727. นายปใญญา เสนหแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54728. นายรพี ตติยทติิมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54729. นายสาโรช สดแสงจันทรแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54730. นายโชวแนันตแ มารุตวงศแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54731. นายสมโรจนแ เตียงนิล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54732. นางกนกพร ปานกลีบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54733. นางนิภาวรรณ ทพิยแพลิา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54734. นางวจิิตรา ทพัพรหม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54735. นางสาวแกนแกว สุขล้ิม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54736. นางสาวจันทรา เฮืองโฮม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54737. นางสาวธญัญาลักษณแ จันทรแกระจาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54738. นางสาวศศิวมิล เกลียวทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54739. นางอรณุ ดวงสวาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54740. นายกลมรี ชูเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54741. นายธรีะพนัธแ เสถียรทวกีิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54742. นายประหยัด ศรีอวน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54743. นางลักขณา ทเีจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54744. นายมงคล ชูวงษแวฒันะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสน)ี ๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54745. นางจุฑามาศ อิ้วสกุล โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54746. นางชญาภา บญุประสานต์ิ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54747. นางธนาภา ชํานาญดี โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54748. นางเบญจมาศ สืบสายออน โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54749. นางเบญจา อภลัิกขิตกุล โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54750. นางพรพมิล เหมือนสนิท โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54751. นางพชัราพร เพช็รรัตนแ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54752. นางพทัธนันทแ ราชรักษแ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54753. นางมัลลิกา ดวงดี โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54754. นางยุวดี ศรศักด์ิ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54755. นางรัตนา อิ่มใจ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54756. นางศุภมาศ เพชรชู โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54757. นางสาวจันทนา คําคลองตัน โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54758. นางสาวปยิธดิา นพธรรม โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54759. นางสาวพิมพรรณ เจริญกุล โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54760. นางสาวสุนันทา มิ่งมิตร โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54761. นางสาวสุภา ภาคจัตุรัส โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54762. นางสาวอุมาพร นิยมสมาน โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54763. นายจักรี ลิมทวสีมเกียรติ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54764. นายณรัช มีนมณี โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54765. นายณัฐพล คํานวนวฒิุ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54766. นายไตรรงคแ ชัฎอนันตแ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54767. นายวฒันา งอนสวาง โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54768. นายวรัิตนแ ศรีอาจ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54769. นายสมชาย ฉิมชุมศิลป โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54770. นายสัมประสิทธิ์ สินเจริญ โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54771. นายสุรินทรแ ฉันทภาค โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54772. วาที่รอยตรีมานะ วสุิทธิส์มุทร โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54773. สามารถ ใยบวั โรงเรียนบางกะปิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54774. นางพมิภา จุลดิษฐแ โรงเรียนปทมุคงคา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54775. นางสาวจรรยารัตนแ บริบรูณแ โรงเรียนปทมุคงคา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54776. นางสาวปยิะพร เจียมจํานรรจา โรงเรียนปทมุคงคา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54777. นายพศิิษฐแพงศแ ดีวรัตนแ โรงเรียนปทมุคงคา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54778. นางสาวสรณแสิริ งามพพิฒันแ โรงเรียนปทมุคงคา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54779. นายวรากานตแ สมศิริ โรงเรียนปทมุคงคา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54780. นางจันทริา พลเดช โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54781. นางทศันียแ นาครักษแ โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54782. นางปยิะพร วณิชเจนประเสริฐ โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54783. นางมาลินี แสงสุข โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54784. นางมาลินี มีพะเนาวแ โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54785. นางละเอียด พรเอื้อไพโรจนแ โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54786. นางวนิชา เสถียรนพเกา โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54787. นางสาวกนกรัตนแ พงษแสมุทร โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54788. นางสาวกมลวรรณ จิตตแปราณีชัย โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54789. นางสาววรรณรัตนแ ยิ่งยอม โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54790. นางสุริยุ วงศแสุวรรณ โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54791. นายณัฐพล ชนินพร โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54792. นายธรีเดช จันทรางศุ โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54793. นายนริศ กีรติจินดา โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54794. นายนิวตัร ชูโชติ โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54795. นายมโน คงสวสัด์ิ โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54796. นายยุทธพล ทบัลา โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54797. นายวชิัย ปรึกษา โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54798. วาทีร่อยตรีสุพจนแ สุวนิัย โรงเรียนพรตพทิยพยัต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54799. นางฉันทนา สุดสาย โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54800. นางโชติกา ธรีะชีพ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54801. นางทรัพยแเจริญ พนัขแขะวงคแ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54802. นางปยิาณี ชุติวรรณแ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54803. นางละมัย ต้ังวริิยะธรรม โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54804. นางวลัลภา จันทรแศรีเจริญ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54805. นางสมลักษณแ ประสาทเขตตแการ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54806. นางสรณียแ วจันะรัตนแ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54807. นางสาวนวลพรรณ ทองนิ่ม โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54808. นางสาวบศุรา สอนหลักทรัพยแ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54809. นางสาวเสาวลักษณแ แพทอง โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54810. นางสาวอัจราภรณแ เฉลิมชัย โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54811. นางเสริมสุข เปล่ียนเดชา โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54812. นางอุษา หะสะเล็ม โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54813. นายชาตรี และมัน โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54814. นายวนัชาติ ขันธวรรณ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54815. นายอัคคภาคยแ ยงยุทธ โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54816. นายอังกูร นิลพลอย โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54817. วาที่รอยตรีสุเมธ เปีๆยมแสง โรงเรียนพระโขนงพทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54818. นางเวยีงแกว หมายราบร่ืน โรงเรียนพทุธจักรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54819. นางสรอยนภา อนงคแรักษแ โรงเรียนพทุธจักรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54820. นางสาวกัลยา คุมอารียแ โรงเรียนพทุธจักรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54821. นางสาวกัลยา รสสูงเนิน โรงเรียนพทุธจักรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54822. นางสาวชนานุช ตันสุวรรณนนทแ โรงเรียนพทุธจักรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54823. นางสาวณัฐวภิา เตชะเพชรไพบลูยแ โรงเรียนพทุธจักรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54824. นางสาวสุชารัตนแ มหาพรไพศาล โรงเรียนพทุธจักรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54825. นางอมรา สมพงษแ โรงเรียนพทุธจักรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54826. นางสาววรรณณี ภาณุวฒันแสุข โรงเรียนพทุธจักรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54827. นางมณวลี สุชาติพงษแ โรงเรียนมัธยมวดัธาตุทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54828. นางสาวพมิพแใจ จันทรแฤกษแ โรงเรียนมัธยมวดัธาตุทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54829. นางสาวลัคณา ขันติวฒันะกุล โรงเรียนมัธยมวดัธาตุทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54830. นางสิริกุล คงถาวร โรงเรียนมัธยมวดัธาตุทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54831. นายคฑาหตัสแ ดวงสุดา โรงเรียนมัธยมวดัธาตุทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54832. นายจิระศักด์ิ รุธริโก โรงเรียนมัธยมวดัธาตุทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54833. นายสมสมัย วงศแปถัมภแ โรงเรียนมัธยมวดัธาตุทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54834. นางชุลีพร อางแกว โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54835. นางนภสั นรโคตร โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54836. นางมงคล อาจเดช โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54837. นางสาวธัญญวรรณ แจมจํารัส โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54838. นางสาวนันทพร จันทรโชติ โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54839. นางสาวบษุบงกแ นานานนทแ โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54840. นางสาวพรรณนิภา ศรีทาว โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54841. นางสาวพิมพรรณ พนมพรพานิช โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54842. นางสาวภญิญดา ศรีธนาโสดา โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54843. นางสาวอรกรวรีแ หาไชยอินทรแ โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54844. นางสาวอุนเรือน เจริญรัตนแ โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54845. นายณัฐพงศแ แสงสิริไพศาล โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54846. นายวทิยา พวงศรี โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54847. วาทีร่อยตรีศุกลพัชรแ กอนนาคพพิชัรแ โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54848. นายจิรศักด์ิ ใจเย็น โรงเรียนมัธยมวดับงึทองหลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54849. นางกองเงิน แกวทะเล โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54850. นางประนอม โช฿ะอาดํา โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54851. นางมณีรัตนแ สุไลมานดี โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54852. นางมยุรี อวมนอย โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54853. นางวไิล สุขเกื้อ โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54854. นางศุลีพร อินทพเิชฏฐแ โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54855. นางสมร เจ฿ะกาเซาะ โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54856. นางสาวธัญปภทัร พงศแภรภทัร โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54857. นางสาวรุงอรุณ ลายคราม โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54858. นางสาววรนุช คําภาพกัตรแ โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54859. นางสาวอรอุมา วรานุสาสนแ โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54860. นางอัจฉรา คงรักษา โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54861. นายกิตติศักด์ิ ศิริวงศแ โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54862. นายประเสริฐ รุงแสง โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54863. นายภสิิทธิ์ ศิลาทอง โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54864. นายวนัสเขต ขํานิ่ม โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54865. นายวทิยา คลับคลาย โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54866. นายสุพจนแ โชติกะวเิชียร โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54867. นายยงยุทธ พรหมคช โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54868. นางจิตรวรรณ อูนาท โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54869. นางจุฑาทพิยแ ล้ิมชัยกิจ โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54870. นางชูจิตตแ เลิศสําราญ โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54871. นางภทัรพรรณ พงษแพนิิจ โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54872. นางเรณู สมะดี โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54873. นางสาวจันทรา พวงยอด โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54874. นางสาวทรัพยแทวี อภญิญาวาท โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54875. นางสาวพจมาน หวงัสันติวงศา โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54876. นางอธชิา ปล้ืมปรีชา โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54877. นายกิตติโชติ นันตา โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54878. นายสมกฤษ บํารุงจิตตแ โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54879. นายสุรเชษฐแ ศิลลา โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54880. นายเอก มีแสวง โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54881. วาที่รอยตรีมาวิน คําดี โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54882. วาที่รอยโทสมเกียรติ วไิลพรสถิตยแกุล โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54883. นายโกวทิ มาตยแสาลี โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54884. นายบญุฤทธิ์ รุงเรือง โรงเรียนยานาเวศวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54885. นางจรินทร ศรีเสาวลักษณแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54886. นางจีรวรรณ สิทธอีมร โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54887. นางธดิา เกตุพนัธุแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54888. นางปรารถนา อุบลสถิตยแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54889. นางเปรมวดี สิงหพรหมวงศแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54890. นางเพิ่มสิน บญุวงศแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54891. นางวชิราภรณแ ขุนคงมี โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54892. นางศิริพร พนัธุแนรา โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54893. นางสาวประทมุ วดัจินดา โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54894. นางสิริพร ศักด์ิประเสริฐ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54895. นางสุภา ตันมิ่ง โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54896. นางเสาวนียแ คชพมิพแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54897. นางอารีวลัยแ โอมประสิทธิ์ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54898. นางอุไรวรรณ พนัจินา โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54899. นางอุษา นารอด โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54900. นายฉลอง อาศัยกร โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54901. นายนพพล สังเกตุ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54902. นายนันทวฒันแ ชูภู โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54903. นายสุรพนัธแ ตันมิ่ง โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54904. นางสุชาดา พทุธนิมนตแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54905. นายบญุฉลอง ศรีเสาวลักษณแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช บางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54906. นางจารุณี พดัเย็นใจ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54907. นางมะณี เซะวเิศษ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54908. นางลัดดา มณีพนัธุแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54909. นางลัดดาวลัยแ พลูศิริ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54910. นางวณันภา บญุมา โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54911. นางสาวบษุยแเรศ พุมศิริ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54912. นางสาวประภา วารี โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54913. นางสาวศศิพรรณ เลาะหมุด โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54914. นางสาวสมพศิ ชาบําเหน็จ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54915. นางสาวสุภาณี อุตมัง โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54916. นางสาวเสาวลักษณแ บญุยงคแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54917. นางเสาวณียแ สมสุขทวกีูล โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54918. นายเชาวนิชยแ มณีพนัธุแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54919. นายทนงศักด์ิ อังกุรวโิรจนแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54920. นายศิริศักด์ิ ขําสุวรรณ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54921. นายสมบติั พดัเย็นใจ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54922. นางสุภาวดี นาคพริก โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช ลาดกระบงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54923. นางกนกพรรณ ทั่งทอง โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54924. นางกฤตติกา วงศแอัศวนิ โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54925. นางจนันทแพร โสตถิกพนัธุแ โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54926. นางธญัดา ศรีวชิัย โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54927. นางธญัทพิยแ ธรีธนโชติพงศแ โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54928. นางบปุผา วรรณวฒันแ โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54929. นางปนัดดา แหงชาติ โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54930. นางปราณี มาสตูล โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54931. นางผกา แกวโกมล โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54932. นางรัฐนภา รัชชะจิตติ โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54933. นางสมศรี กาญจนบตุร โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54934. นางสาวขนิษฐา วสุิทธวิงศแ โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54935. นางสาวภวูรินทรแ จาริยพานิช โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54936. นางสาววลัิย นัยเนตร โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54937. นางสาวสมหมาย สวางเนตรแ โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54938. นางสาวแสนสุข ศิลปกุล โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54939. นางอัชรา จันทรภกัตรแ โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54940. นายอํานาจ แกวโกมล โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54941. นายไพบลูยแ สุขชุม โรงเรียนราชดําริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54942. นางธญัดา วรงคแธรีเดช โรงเรียนราชวนิิตบางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54943. นางสาวประณีด สองแสง โรงเรียนราชวนิิตบางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54944. นางสาวสมใจ ภทัรพงศานต์ิ โรงเรียนราชวนิิตบางเขน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54945. นางจันทรแแรม พึ่งสุข โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54946. นางชุรินทรแ สุจิตตกุล โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54947. นางณฐวรรณแ อธพิพิฒันแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54948. นางปราณี ออนบญุญะ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54949. นางพนัทพิา สงาแสง โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54950. นางเพญ็จันทรแ นาคะรังษี โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54951. นางมนัสนันทแ มากสวาสด์ิ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54952. นางเยาวรัช บญุชัย โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54953. นางวารุณี ชโลธร โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54954. นางวมิล พลูพลับ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54955. นางสาวนิภา มานะการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54956. นางสาวพจนี แกวสมจิต โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54957. นางสาวรววิรรรณ ชัยมงคล โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54958. นางสาววภิาวี นิลประสิทธิ์ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54959. นางสาวสุรียแ เพง็สมบติั โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54960. นางเหมวรรณ เจริญศรี โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54961. นายชลิต ชูทอง โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54962. นายเมธี สงจันทรแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54963. นายวทิยา มากสวาสด์ิ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54964. นายวทิติ ไสยนิตยแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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54965. นางราตรี รุงโรจนแพนูผล โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54966. นางรุจยาพณิยแ ทพิยโกลัญญา โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54967. นางสาวพิมพแพนิต ผิวเกล้ียง โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54968. นางอัจฉราวดี สวสัด์ิสุข โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54969. นายมณฑล คลายสุบรรณแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54970. นายอานนทแ เล้ียงพรม โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54971. วาที่รอยตรีสมพร กรินทะ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54972. นายตอตาน ธารีเกษ โรงเรียนฤทธยิะวรรณลัย๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54973. นางกัญญภา ศุภวรรณกิจ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54974. นางจิระวรรณ คงชื่นชอบ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54975. นางบรรเจิด พฤฒารัตนแ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54976. นางบษุยา เวชปรีชารักษแ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54977. นางปรัินธนา พรประสิทธิ์ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54978. นางพรเพญ็ สุขสมกิจ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54979. นางพชัรียา บวัเทศ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54980. นางรัตนกานตแ วรรณตระกูล โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54981. นางรัตนา เดชจันทรแ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54982. นางสาวเกษม มีกิริยา โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54983. นางสาวนพวรรณ ลอยประโคน โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54984. นางสาวปราณี ปรียารัตนโชติ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54985. นางสาวพชันีพร สมานมิตร โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54986. นางสาววารุณี บญุทดั โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54987. นางสาวอภชิา สวสัด์ิสินธุแ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54988. นางอนงคแนารถ อนุฤทธิ์ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54989. นางอาภรณแ วงษแนิ่ม โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54990. นางอารีจิตร เนื่องฤทธิ์ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54991. นางศุภวรรณ นุชาหาญ โรงเรียนลาดปลาเคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54992. นางนวพร สอนสมบรูณแ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54993. นางพชัรินทรแ แสนพลเมือง โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54994. นางมันทนา สภานนทแ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54995. นางวรรณรัตนแ ต้ังสกุล โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54996. นางสาวกิตติภา ดาวลัยแ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54997. นางสาวชริดา เหล่ียมดี โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54998. นางสาวนพวรรณ ชนาเทพาพร โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

54999. นางสาวเบญจพร เรืองเลิศบญุ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55000. นางสาวพชัรี เนตรนอย โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55001. นางสาวพิมพแวสา บศุยแประยูร โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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55002. นางสาวเพญ็แข พุมศิริ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55003. นางสาวเพ็ญพิทยา ทองรัตนแแกว โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55004. นางสาวรักเกลา ฉัตรจินดากุล โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55005. นางสาวรัตนา โอษฐแยิ้มพราย โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55006. นางสาวลัดดา สุขภริมยแเกษม โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55007. นางสาววรรณี ไชยวภิานนทแ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55008. นางสาวศศิพชัร ขวญัประชา โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55009. นางสุรียแ อุนมณี โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55010. นางอรทศิา ดํารงคแรักษแ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55011. นางอรวรรณ ศรีสวสัด์ิกุล โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55012. นายฐิตพฒันแ กนกศักด์ิโสภณ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55013. นายธญัทศันแ บรรเจิดธรีกุล โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55014. นายพงษแพนัธแ จันทรแเพง็ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55015. นายไพศาล คชเพชร โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55016. นายมานะ ตระกูลกิตติไพศาล โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55017. นายยุทธชัย สิทธา โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55018. นายวรียุทธแ กล่ินสวาง โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55019. นายสุเทพ สอนสมบรูณแ โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55020. นายเสนหแ พลูเพิ่ม โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55021. นายอภษิฐา กิตติเอกชัย โรงเรียนวดัสุทธวิราราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55022. นางกัญญา ฉายาวงศแ โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55023. นางกาญจนา คุปตจิต โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55024. นางจิราพร โปสรักขะกะ โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55025. นางณัชชา ศรีแจม โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55026. นางดรุณี ชูเกษ โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55027. นางบญุประคอง อินทา โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55028. นางเยาวดี ล่ิมลือชา โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55029. นางวชันี เลิศทวสิีนธุแ โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55030. นางศิริกุล อิ้วชาวนา โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55031. นางศิริรัตนแ ปใ็นเปรม โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55032. นางสาวขนิษฐา อังศธรรมรัตนแ โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55033. นางสาวดวงสมร กิตติจารุดุลยแ โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55034. นางสาวสุวรรณา ซันเฮม โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55035. นางสุคันธมาศ ใจดี โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55036. นางสุดถนอม ขาวขํา โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55037. นายภสูฤษด์ิ ขันธริโย โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55038. นายสมนึก ผิวผอง โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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55039. นายสมพงคแ แกวแฉลม โรงเรียนศรีพฤฒา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55040. นางกาญจนา กระจางมล โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55041. นางคนิวลัยแ ธรีะวงศแประเวศ โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55042. นางวราพร หมายชัย โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55043. นางวภิา ชํานาญเรือ โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55044. นางสาวนิภาภรณแ บญุบริสุทธิ์ โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55045. นางสาวรองรัตนแ ผูพฒันแ โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55046. นางสาววนิดา สินการุณวบิลู โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55047. นางสาววริีนทแ แดนราช โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55048. นางอมรลักษณแ เบญจมานันทแ โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55049. นายปราชญา ปานกลีบ โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55050. นายสมศักด์ิ มิกขุนทด โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55051. นายสุรพงศแ แจงกล่ิน โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55052. นางยุบล บญุอินทรแ โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55053. นางประไพ ธรรมธารัย โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55054. นางพชัรี แสงบญุ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55055. นางมิ่งมณี งามบญุอนันตแ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55056. นางศรีนวล แกวประดิษฐแ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55057. นางสะศรี เจริญใจ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55058. นางสาวกิริยา รัศสุวรรณแ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55059. นางสาวจารุชา บรรจงสถิตยแ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55060. นางสาวประภาศรี ลาภเปีๆยม โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55061. นางสาวปรียา มะรุมดี โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55062. นางสาวพรกมล จันทรียแ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55063. นางสาววภิาวลัยแ แกววชิราภรณแ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55064. นางสาวสมพร วนัประกอบ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55065. นางสาวสุชาดา ตรีโกศล โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55066. นางสาวสุวภิา เชาวนะปใญจะ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55067. นางอรทยั ปิๆนเพช็รแ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55068. นายไพฑูร อุณหะกะ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55069. นายอดิศักด์ิ เผียงสูงเนิน โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55070. นางเพญ็ผกา ใชสถิตยแ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55071. นายมนูญ พรชนะรักษแ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55072. นางกาญจนา คําพวง โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55073. นางจงจิตรแ คงตระกูล โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55074. นางทศันียแ หมวดชนะ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55075. นางนพวรรณ วรสูตร โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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55076. นางนฤมล สารพานิช โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55077. นางนิรนาท ลิปกิารวงศแ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55078. นางปวณีา ลมชิด โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55079. นางพนมพร ชวยสกุล โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55080. นางพนิดา เทยีนศรี โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55081. นางพวงเพช็รแ เรืองรัตนแ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55082. นางมนัสนันทแ น้ํานวล โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55083. นางรววิรรณ พวัศรีไพบลูยแ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55084. นางรัศมี ทรงสิทธโิชติ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55085. นางราชกัญญา แพมงคล โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55086. นางเรณู ทศันานุกุลกิจ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55087. นางลาวลัยแ พุมผกา โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55088. นางวารินทรแ สมเกียรติเจริญ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55089. นางวาสนา สาตราวาหะ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55090. นางศนิษา จีวะสุวรรณ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55091. นางศรินทพิยแ งามเจริญ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55092. นางศรีสมัย สอดศรี โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55093. นางสถาพร เหมพฒันแ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55094. นางสมจิตตแ งามเลิศ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55095. นางสาวธนัชพร อุนนอย โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55096. นางสาวสมพร สามวงั โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55097. นางสาวสายฝน อุนเพชร โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55098. นางสุปราณี จันทรแศรีเทพ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55099. นางสุรียแ นุมออน โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55100. นางเสาวภา สุขเฉลิมชัย โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55101. นางหทยัทตั บพุพะเนติ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55102. นางอัญชลี เทศวงศแ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55103. นางอุบล เจริญศรีวงษแ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55104. นางอุราภรณแ ชางเจริญ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55105. นายเฉลิม กระแสสินธุแ โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55106. นายธราธปิ เสียงลํ้า โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55107. นายสมโภชนแ รุงชวง โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55108. นายอาธรณแ หมื่นศร โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55109. นายอํานาจ คําพวง โรงเรียนสตรีวทิยา๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55110. นางจงลักษณแ วรรณเวช โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55111. นางชวนพศิ เที่ยวแสวง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55112. นางพรพรหม สังวาลยแ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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55113. นางสาวนงนาถ ชัยชนะวจิิตร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55114. นางสาวสุภาพร ศรีภมุมา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55115. นางสาวสุวรรณแ สถลชา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55116. นางสาวอรกุล ไววอง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55117. นางสิริมาศ สิทธหิลอ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55118. นางอภริดี ทองพลอย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55119. นายทนงศักด์ิ ต้ังประดิษฐานุกิจ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55120. นายศิรวนิทรแ ฉินเฉลิมวงศแ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55121. นายโอภาศ ชื่นบานเย็น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55122. วาทีร่อยตรีศรนรินทรแ สังวาลยแ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55123. นางสาววรรณา ปริญญาววิฒันแกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55124. นางชัญญา สมิตะพนิทุ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55125. นางนวลจันทรแ มุขสิกสวสัด์ิ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55126. นางนิตยา ศิริปใญญาภรณแ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55127. นางบษุบา เสนขาว โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55128. นางประคอง ศรีสวาง โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55129. นางรัชนี ธรรมเสนา โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55130. นางรัชนีนาฏ ตันสุวรรณกิจ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55131. นางลัคนา อัญมณีรัตนแ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55132. นางวลิาสินี ปลายเนิน โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55133. นางศิริลักษณแ ธรรมศาล โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55134. นางสุกัญญา วนาภานุเบศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55135. นางสุทนิ มิกขุนทด โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55136. นางอุษณียแ นนทะชัย โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55137. นายทนง นคร โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55138. นายมานิตยแ ไววอง โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55139. นายแสงเพชร คูหาเรืองรอง โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพญ็ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55140. นางกาญจนา หงษแจร โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55141. นางนิภาวรรณ เถาวแชาลี โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55142. นางมณิศญาภาคแ รัตนวรุณศาสตรแ โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55143. นางวรรณสิริ ชัยเดช โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55144. นางสายพณิ ศรีวรพจนแ โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55145. นางสาวกมลรัตนแ คุณะสิทธิศิ์ริ โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55146. นางสาวจันทรแเพ็ญ ชูแปนู โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55147. นางสาวทิพยแวรรณแ คุณชะโก โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55148. นางสาวนิภาศิริ ใจชื่น โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55149. นางสาวมาลี เยาวแศาสตรแ โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒



1492

55150. นางสาวสุกัญญา มิตรวฒันากุล โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55151. นางสาวอภพิร คงขวญัยงคแ โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55152. นายกัณฑแเอนก เทศนาบญุ โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55153. นายชะเลงศักด์ิ เชื้ออรวรรณ โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55154. นายบญุเลิศ ชัยเดช โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55155. นายประดับ บษุบา โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55156. นายสมทบ เล้ียงนิรัตนแ โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55157. นายอําพล ทนัตการ โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55158. นางคมคาย มากบวั โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55159. นางจรรยา ลียากาศ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55160. นางจีระนันทแ อักษรชื่น โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55161. นางจุฑามาศ พฒันชู โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55162. นางถวลิวงศแ นวลอินทรแ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55163. นางนงเยาวแ สังขโบสถแ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55164. นางบญุรักษา อินทรเสน โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55165. นางประทมุ ปานชื่น โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55166. นางผองศรี แกวเนตร โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55167. นางพบพร คํายอดมวง โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55168. นางพรรณอุษา พฒันาววิฒันพร โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55169. นางพลิาสลักษแ คูหา โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55170. นางรัตนาภรณแ อนุรักษแ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55171. นางรีนา เพิ่มศิริวาณิชยแ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55172. นางศรานตา กฤษฎาสิมะ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55173. นางศุภาวรีแ ศรีโท โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55174. นางสมพร ทานธรรม โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55175. นางสาวจันทรแนิภา พงศแสุประดิษฐแ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55176. นางสาวนัทธมน โลหติหาญ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55177. นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55178. นางสาวเสาวลักษณแ สภานนทแ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55179. นางสาวอัจฉรา อารีรัตนแ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55180. นางสุนิตยแ ทองชัย โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55181. นางอรฉาย บนุนาค โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55182. นางอัจฉรา คงแสนคํา โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55183. นางอุไรวรรณ สังวรเจต โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55184. นายไพบลูยแ พงษแหรัิญเจริญ โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55185. นายสมศักด์ิ พฒันาววิฒันพร โรงเรียนสารวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55186. นางกรรณิการแ ผ้ึงนอย โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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55187. นางจันทรแเพญ็ ต้ังวงศแ โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55188. นางนงนุช ภาณสิทธิ์ โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55189. นางนิภาภรณแ สุรจิต โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55190. นางนุศรา โอริคาสะ โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55191. นางปาริชาติ กล่ินทอง โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55192. นางเพญ็ทพิา พฒันะศรี โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55193. นางวลัลภา ชมพชูาติ โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55194. นางศศิกาญจนแ ภูมณี โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55195. นางสมบรูณแ เพยีรกสิกรรม โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55196. นางสาวทิพพาพรรณ รัตนบรูณแ โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55197. นางสาวนภาพร สินสวสัด์ิ โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55198. นางสาวนิรมล พรรัตนกําจาย โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55199. นางสาวสายทิพยแ แกลวกลา โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55200. นางอาวรณแ สายฉลาด โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55201. นายสมลักษณแ วงศแทหาร โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55202. นายสรรพแพร กล่ินทอง โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55203. จาสิบเอกไพบูลยแ ใยสําลี โรงเรียนสิริรัตนาธร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55204. นางแสงจันทรแ วงศแสวสัด์ิ โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55205. นายสุทธพิงษแ โมราวรรณ โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55206. นางกาญจนา จําเนียรพนัธุแ โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55207. นางจิณณพตั อยูแกว โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55208. นางชวนชื่น ทองสอง โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55209. นางณัฐกาญจนแ ประโลมรัมยแ โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55210. นางพลูศรี บรรพเชิด โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55211. นางมัทรี สุภาภา โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55212. นางลัดดา พนัธมุจินดา โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55213. นางวนัเพญ็ ดีสวสัด์ิ โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55214. นางศรินรัตนแ กิติพชิญอัมพร โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55215. นางสาวเกสรา สุรพนัธแพชิิต โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55216. นางสาวรัตนา เอื้อจารุพร โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55217. นางอรอนงคแ ทองปาน โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55218. นางอินตอง ถวลิการ โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55219. นายชนะ รมณียแพกิุล โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55220. นายณฐพงศแ ทรงสัตยแ โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55221. นายพรศักด์ิ วาณิชยชาติ โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55222. นายพบิลูยแ บญุเมือง โรงเรียนสีกัน(วฒันานันทแอุปถัมภแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55223. นางณัฐพร ขําสุวรรณ โรงเรียนสุขุมนวพนัธแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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55224. นางมณฑกานตแ สุธรีธรรม โรงเรียนสุขุมนวพนัธแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55225. นายอดุลยแ สุธรีธรรม โรงเรียนสุขุมนวพนัธแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55226. นายวรีะ เจนชัย โรงเรียนสุขุมนวพนัธแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55227. นางกนกรัตนแ บวัทรัพยแ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55228. นางคมขํา สุวรรณบลูยแ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55229. นางจันทนา ผลาเกส โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55230. นางจิราพร รุงโรจนแศรีบญุ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55231. นางธรรศธฤต ตนสกุลเดช โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55232. นางนวพร สิริยากร โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55233. นางประไพศรี โพธเิจริญ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55234. นางปณุณภา ไชยมงคล โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55235. นางพชัรา ประทมุทพิยแ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55236. นางพชัรีพรรณ ขันธแจําเนียร โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55237. นางพลัภา สุมิตรเหมาะ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55238. นางภทัรานิษฐแ ปใณฐจิรสิทธิ์ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55239. นางรําพงึ เพง็ลี โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55240. นางเรณู ติรศรีวฒันแ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55241. นางศุภนิจ ครองยุทธ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55242. นางสมพร ศรีศุภรางคแกุล โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55243. นางสมศรี ศรีเดช โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55244. นางสาวนภาพิมล ศีติสาร โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55245. นางสาวบญุทวี ชาวปากน้ํา โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55246. นางสาววฒันา เทยีรเดช โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55247. นางสาววชิุดา กันอวม โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55248. นางสาวสิริเพญ็ เสารัมณี โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55249. นางสาวสุรางคนา เสรีพรเศรษฐแ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55250. นางสําราญ รัตนกุล โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55251. นางสุวนีา จงสูงเนิน โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55252. นางอัชราวลัยแ หริิโอตัปปะ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55253. นายชูชาติ อุยหา โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55254. นายทรงศักด์ิ งามฤทธิ์ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55255. นายทวศัีกด์ิ บญุบชูาไชย โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55256. นายสมหมาย ควรนิยม โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55257. นายสรวง โพธสุิทธกิูล โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55258. นางสมทรง กระจางศาสตรแ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55259. นางเกษณี สินธนา โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55260. นางณัชชนิดา ฟองอาภา โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒
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55261. นางปพมิพแกร จํารัสประเสริฐ โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55262. นางพชัณี ถนอมเกียรติคุณ โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55263. นางพมิพแนิภา รัตนแประโลม โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55264. นางวรอนงคแ ยังเจริญ โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55265. นางวลีรัตนแ สิทธผิกาผล โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55266. นางสาวจันทรรัตนแ ยี่รัญศิริ โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55267. นางสาวรววีรรณ บรรพตศิริ โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55268. นางสาววรรษชล นาคศรีเจริญ โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55269. นางสาววนัทณียแ คุมบน โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55270. นางสุภติ นามเคน โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55271. นายชัชวาล ล้ิมพงษแมิตรแ โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55272. นายศุภกร วรัิตินันทแ โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55273. นายสมชาย นวลเพชร โรงเรียนหอวงั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55274. นางธญัสมร คเชนทรแเดชา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55275. นางนวลจันทรแ ไชยชมภู สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55276. นางสาวสุภาภรณแ โรมเริงฤทธิ์ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55277. นายวรีศักด์ิ ศรีสังขแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒

55278. นางจริยาภรณแ อังศิริจินดา โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55279. นางชุติกาญจนแ ไหลกูล โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55280. นางตันติวรรณ แสงแกว โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55281. นางประภารัตนแ เมฆแสงสี โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55282. นางปราณี ชอบทางศิลป โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55283. นางพชัรี ดัดผดุง โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55284. นางพทัธแธรีา จิตติอารียแกุล โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55285. นางราตรี ปรีเปรมใจ โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55286. นางวรลักษณแ หาญวรีะ โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55287. นางวรวลัญชแ ร่ืนแสง โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55288. นางวไิลวรรณ สถิตยแภมูิ โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55289. นางสาวนันทนิี ภมุรินทรแ โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55290. นางสาวยุวดี พนัธแสุจริต โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55291. นางสาววรเนตร พชิิตเกริกพล โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55292. นางสุนันทา สุดลาภา โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55293. นางอนงคแ โหราศาสตรแ โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55294. นางอนันตภา พบิลูยแ โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55295. นางอมรา สุดสมัย โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55296. นางอรสา ภูทองงาม โรงเรียนจอมสุรางคแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55297. นางปฐมรัตนแ คุณธนเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55298. นางรุงวดี ระวงั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55299. นางลัดดาวรรณ  เหลาเกียรติกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55300. นางศิริวรรณ แกนสุวรรณแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55301. นางสาววชิราพรรณ สิมพฒันกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55302. นางอวยพร ขําสงคแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55303. นายกิตติพงศแ นาคบาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55304. นางกมลพรรณ ลัดลอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55305. นางเกวรินทรแ ภริมยแญาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55306. นางจันทนา อินทรแจันทรแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55307. นางจุฬาพร แกวเซง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55308. นางธนัวแชนก บวัคงดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55309. นางประนอม นุกูลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55310. นางปราณี อบเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55311. นางปยิวรรณ อินทานนทแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55312. นางพมิจิตรแ รมยะพนัธุแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55313. นางมาริษา ทบัสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55314. นางรัตนา จอนแจง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55315. นางศิริพร แสงแกว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55316. นางศิริลักษณแ บญุเพิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55317. นางสาวณัฏฐิณี ประเทอืงยุคันตแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55318. นางสาวบปุผา พวงปิๆน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55319. นางสาวมิ่งขวญั สุขมาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55320. นางสาวสุจิตรา หนูงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55321. นางสาวอาภรณแ คูประเสริฐวงศแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55322. นางอุดมพร มวงคํา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55323. นายชัชวาลยแ เทยีนคลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55324. นายปริญญา รัตนะพมิาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55325. นายเรวตัร ชาลาพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55326. นายศักด์ิดา กองเกิดสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55327. นายหฤษฎแ ทรัพยแอุปถัมภแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55328. วาที ่ร.อ.ณัฐธนพงษแ ทองพลับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55329. นางจันทร ดวงประยูร โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55330. นางจิรภา พลอยบตุร โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55331. นางบปุผา ฉัตรทอง โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55332. นางพเยาวแ งามสมเกลา โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55333. นางพรรณา ศิริวธรรม โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55334. นางยุพดี เอมะพรหม โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55335. นางรวี อาศัยสุข โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55336. นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55337. นายธรีะพล พลูทอง โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55338. นายสายันตแ กล่ันน้ําทพิยแ โรงเรียนทาชางวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55339. นางประไพ ศรีสะอาด โรงเรียนทาหลวงวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55340. นางสายยล สมต้ังมั่น โรงเรียนทาหลวงวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55341. นางสุรียแพร อิ่มพงษแ โรงเรียนทาหลวงวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55342. นางจิรนันทแ มณีรัตนแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55343. นางนิธนิันทแ โควนิทแทววีฒันแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55344. นางมยุรี ทนุทวทีรัพยแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55345. นางลัดดาวลัยแ ภูศรี โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55346. นางสมลักษณแ คลายสุบรรณ โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55347. นางสายชล อุนสุข โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55348. นางสาวปรานอม ปิๆนทองนอย โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55349. นางสาวพรนิภา ชัยโกศล โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55350. นางสาววารี สีผ้ึง โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55351. นางสาวอรดี นอยปกุ โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55352. นางสาวอริยา ชูวจิิตร โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55353. นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55354. นางสาวอันธฌิา เสริมสุข โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55355. นางสุกัญญา ดวงแกว โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55356. นางสุนิสา จิตตเมตตากุล โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55357. นางสุพตัรา เมฆพยัพ โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55358. นางสุภาภรณแ เครือฟาู โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55359. นางแสงจันทรแ ปใญญาสุข โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55360. นางอัญชลี ดวงแกว โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55361. นายณัฐพงศแ รักแจง โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55362. นายดํารงคแ นิลเพช็รแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55363. นายมานพ สรงประภา โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55364. นายอักษรศรี ระบอบ โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55365. นายสิทธตัถแ บตุรศิริ โรงเรียนเทพศิรินทรแ นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55366. นางจิรภา รมยแมารี โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55367. นางประคอง แสงดี โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55368. นางพชัรา เชิดชู โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55369. นางเพญ็ศรี เพง็วงษา โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55370. นางรัตนา นุนพนัธแ โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55371. นางเรไร จิตอาคะ โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55372. นางสมพร เรืองกล่ิน โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55373. นางสารภี สุตตะ โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55374. นางสาวกนกวรรณ คํานวนสินธุแ โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55375. นางสาวนภสัสรา โชติกเสถียร โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55376. นางสาวรัตนาภรณแ ทพิยแผอง โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55377. นางอรปรียา ชัยสมตระกูล โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55378. นายกอบศักด์ิ สุทศันแ ณ อยุธยา โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55379. นายจักรกฤษณแ พดัปยุ โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55380. นายประพฒันแ ขอสกุลไพศาล โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55381. นายโสฬส เผือกโสภา โรงเรียนไทรนอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55382. นางศิริลักษแ โลหติไทย โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชตแวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55383. นางจรุณี รักษาจิตรแ โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชตแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55384. นางจันทรแเพญ็ เที่ยงประเทศ โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชตแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55385. นางเตือนใจ สาระ โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชตแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55386. นางปยิาภรณแ สุขโชติ โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชตแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55387. นางสุกัญญา เทยีนคํา โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชตแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55388. นายสุรัช จิตรสุระผล โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชตแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55389. นายนพรัตนแ จั่นเพช็ร โรงเรียนนนทบรีุททิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55390. นางกันยา เภตราสุวรรณ โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55391. นางจันทนา ฤทธศิาสตรแ โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55392. นางจําลองรัตนแ การสมพจนแ โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55393. นางจุฑามาศ ธรรมจารุวฒันแ โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55394. นางปใทมาสนแ บญุยรัตพนัธุแ โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55395. นางวภิาวดี วงศแคํา โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55396. นางศิรินิภา เสมาไชย โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55397. นางสถาพร ตันติสมศักด์ิ โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55398. นางสาวกรรณิการแ จิตตแบรรเทา โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55399. นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐแ โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55400. นางเสาวณียแ โกศลวทิยานันตแ โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55401. นายวรวฒิุ วฒิุวณัณ โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55402. นางอณัญญา เรืองวานิช โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55403. นายโชติ ฟใกเขียว โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55404. นายบณุยทตั บญุลอม โรงเรียนนนทบรีุพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55405. นางขวญัพฒันแ เดชวสุพงศแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55406. นางจิรจิตตแ วเิชียรชิต โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55407. นางชวนชม ไชยวทิยแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55408. นางนงคแลักษณแ ผาสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55409. นางนิรมล วฒิุวณัณ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55410. นางเบญจมาพร ศรีวทิศันแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55411. นางพรพศิ ลาออน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55412. นางพีีรยา ฐิติภทัรแวงศแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55413. นางภคัญดา กิตติสุทธกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55414. นางภษิฐาภรณแ รัฐพทิกัษแสันติ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55415. นางมิถุนา อนุแสน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55416. นางเมตตา เรืองวงัสรรคแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55417. นางรัศมี รอยเที่ยง โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55418. นางวภิา พาหสุุวณัโณ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55419. นางศิริวรรณ วรีะกิจพานิช โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55420. นางสมจิต ชวยชู โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55421. นางสาวชลธชิา มวงศรีจันทรแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55422. นางสาวญาณิศา รักญาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55423. นางสาวดารินทรแ จันตะเสน โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55424. นางสาวพภิาพร วงษแปใตตา โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55425. นางสาวลักขณา เลิศธนวทิยแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55426. นางสาวสุภาลักษมี จันทมุมา โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55427. นางสาวหสัยา ทพิยแประภาแยม โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55428. นางสาวเหมือนจนัทรแ จันทรแสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55429. นางสุนิสา เอกรัตนแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55430. นายนาวนิ มดตะนอย โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55431. นายพนัธุแเทพ คลอยนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55432. นายภมร ฟมูฟใก โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55433. นายสมชาย คํารักษแ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวงั  นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55434. นางกมลรัตนแ อรุณ โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวงั นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55435. นางฉลวย สอาดเอี่ยม โรงเรียนบางซายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55436. นางปราณี มงคลหลา โรงเรียนบางซายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55437. นางวารี สีเหนี่ยง โรงเรียนบางซายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55438. นางสาวปยิาภรณแ พทุธพิฒันแ โรงเรียนบางซายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55439. นางสาวอัญชลี ใจดี โรงเรียนบางซายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55440. นางสุจิตรา ลุประสงคแ โรงเรียนบางซายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55441. นางอุษา คงรุงเรือง โรงเรียนบางซายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55442. นายวนัชัย ฤกษแสงา โรงเรียนบางซายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55443. นางฉวี ปิๆนวเิศษ โรงเรียนบางไทรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55444. นางละออง กุศลสง โรงเรียนบางไทรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55445. นางสาวมณฑแสุชาติ ใบโพธิ์ โรงเรียนบางไทรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55446. นางอังคณา กอแกว โรงเรียนบางไทรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55447. นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล โรงเรียนบางไทรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55448. นายประวติั เจริญจันทรแ โรงเรียนบางไทรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55449. นายวรวฒันแ พลธี โรงเรียนบางไทรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55450. นางขนิษฐา ธาํรงรัตนศิลป โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55451. นางจินดานันทแ ครองตน โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55452. นางจิราพร สิทธาทพิยแ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55453. นางนงนุช บริสุทธิ์ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55454. นางเบญจมาศ กองวเิชียร โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55455. นางเบญจวรรณ ภาคสวสัด์ิ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55456. นางศศิธร จิระภาค โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55457. นางสมลักษณแ แสงสันตแ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55458. นางสาวกรรณทพิยแ สวางวงศแสิน โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55459. นางสาวกรรัก ศรีเมือง โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55460. นางสาวเจษฎาพิศุทธแ ไชยฤทธิ์ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55461. นางสาวฉววีรรณ ปิๆนเกษ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55462. นางสาวชลิตา วทิยแวงษแกังวาฬ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55463. นางสาวนงลักษณแ แจงใจ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55464. นางสาวสมใจ ทองประเสริฐ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55465. นางสาวสมมาศ เชียงทอง โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55466. นางสุธาทพิยแ เข็มทอง โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55467. นางอุษา ทองยศ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55468. นายวรัิช งามสุทธิ โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55469. นางสาวประนอม ลีธรรมชโย โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55470. นายสมบรูณแ สิบตรีพล โรงเรียนบางบวัทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55471. นางจินตนา รอดประยูร โรงเรียนบางบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55472. นางฐิติมา ศรีงาม โรงเรียนบางบาล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55473. นางนภาพร นาคแกมทอง โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55474. นางเพญ็ภริมยแ บญุเสริม โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55475. นางวราภรณแ สนธวิรรธนะ โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55476. นางศรีนวล ชาวนา โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55477. นางสาวปยิรัตนแ ร่ืนกล่ินจันทนแ โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55478. นางสาวยุพนิ สมงาม โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55479. นางสาวสําราญ ศิลมั่น โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55480. นางสาวอัญชณา บวัประดิษฐแ โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55481. นายรังสรรคแ วยัครุฑ โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55482. นายสมเกียรติ คงชนะ โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55483. นางนิติพร เชื้อสุวรรณ โรงเรียนบางปะหนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55484. นางพรทพิา พานเข็ม โรงเรียนบานแพรกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55485. นางมะลิ แสงสุข โรงเรียนบานแพรกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55486. นางรุจิรา ปใ็นงา โรงเรียนบานแพรกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55487. นางสาวจรรยา วงศและมาย โรงเรียนบานแพรกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55488. นางอุทยัวรรณ มีโต โรงเรียนบานแพรกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55489. นายสังวร พานเข็ม โรงเรียนบานแพรกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55490. นายสันตแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนบานแพรกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55491. นางกนกพร พรหมมาศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55492. นางชญษา พธุสวสัด์ิ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55493. นางสาวกาญจนา หงวนเสง่ียม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55494. นางสาวจารินี อิ่มดวง โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55495. นางสาวปริศนา แซอั้ง โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55496. นางสาวปาริชาติ ตะพาบน้ํา โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55497. นางสาวพัชรนนัทแ จันละออ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55498. นางสาวสุนียแ หร่ังกล่ัน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55499. นางสาวสุวนิตยแ วงศแศุภลักษณแ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55500. นางหฤทยั แกวไสย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55501. นางอารียแรัตนแ กิ่งทอง โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55502. นายจรงคแ คําสง โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55503. นายธนิต แกวไสย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55504. นางกานตแรวี ผิวนิ่ม โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55505. นางทองอุไร แพทยแประเสริฐ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55506. นางนุชจรี คงโพธิน์อย โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55507. นางพาณี ถนัดการ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55508. นางยุพนิ พฒักลับ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55509. นางรัชดา นิลโมจนแ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55510. นางวาสนา รัตนรุจ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55511. นางศรีสุข มาสกรานตแ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55512. นางสมฤดี เทพวลัยแ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55513. นางสาวน้ําฝน ทะกลกิจ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55514. นางสาวไพรัช ศุขมณี โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55515. นางสุพศิ รนขาว โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55516. นางอรวรรณ นามวงษแ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55517. นายญาณุสิทธิ์ ภหูนองโอง โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55518. นายไพฑูรยแ เทพวลัยแ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55519. นายศิระณัฐพล โลหแนารายณแ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55520. นายสุมิตร จิตคงสวสัด์ิ โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55521. นายสุฤทธิ์ บนุนาค โรงเรียนปากเกร็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55522. นางจุไรรัตนแ กรอบทอง โรงเรียนผักไห "สุทธาประมุข" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55523. นางนิภาวรรณแ นิวาสานนทแ โรงเรียนผักไห "สุทธาประมุข" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55524. นางปใทมาภรณแ คุมพงษแ โรงเรียนผักไห "สุทธาประมุข" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55525. นางสาวบงัอร พนัปี โรงเรียนผักไห "สุทธาประมุข" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55526. นายเทพ กรอบทอง โรงเรียนผักไห "สุทธาประมุข" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55527. นางปราณี กระทุมเขตตแ โรงเรียนผักไห "สุทธาประมุข" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55528. นางนงลักษณแ พุมพวง โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55529. นางเรวดี เวยีงอําพล โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55530. นางสาวเจษฎาวดี อินทรสูต โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55531. นางสาวดวงพร เพช็รแแบน โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55532. นางสาวประนอม แฟงวดั โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55533. นางสุกัลยา คํานวนวยั โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55534. นางสุชัญญา ดุษฎอีําไพ โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55535. นางอภญิญา พลสวสัด์ิ โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55536. นายกันตภน เรืองล่ัน โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55537. นายทองสา ทวโีชติ โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55538. นายภาณุพนัธแ นามวงษแ โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55539. นางนงลักษณแ อริยะดิบ โรงเรียนโพธนิิมิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55540. นางสาวเกสร ยุวฒันา โรงเรียนภาชี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55541. นางกอปรเพชร เจริญธรรม โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55542. นางสําเภา หวลอาวรณแ โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55543. นางอํานาจ อินทสร โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55544. นายไพฑูรยแ ยอดรักษา โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55545. นางวลิาวลัยแ ยอดรักษา โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55546. นางสาวจิรินทรแ แสกระโทก โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55547. นางสุมาลี จันทรแมณี โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55548. นางสุรางคแ โฆษกิจจาวฒิุ โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55549. นายฉัฐ รุจิเทศ โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55550. นายพรศักด์ิ กฤษเกลา โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55551. นายอุดมศักด์ิ ฉัตรทอง โรงเรียนภาชี "สุนทรวทิยานุกูล" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55552. นางดวงพร สังขแแปนู โรงเรียนรัตนาธเิบศรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55553. นางเนตรนภสิ บานศาลเจา โรงเรียนรัตนาธเิบศรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55554. นางศศิธร ระดม โรงเรียนรัตนาธเิบศรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55555. นางสาวพัชรินทรแ ไมเกษ โรงเรียนรัตนาธเิบศรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55556. นายณฐสิน ชํานาญ โรงเรียนรัตนาธเิบศรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55557. นางธนณัฏฐแ เคนสิรินนทแ โรงเรียนราชวนิิต นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55558. นางสาวนงลักษณแ เข็มรัตนแ โรงเรียนราชวนิิต นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55559. นางสาวมนสัชนก บนิสไร โรงเรียนราชวนิิต นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55560. นายสัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม โรงเรียนราชวนิิต นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55561. นายอติเทพ หนูทอง โรงเรียนราชวนิิต นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55562. นายโชคดี วหิคเหริ โรงเรียนราชวนิิต นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55563. นางวนิดา รักพงษแ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55564. นางสาวเรณู ครุฑธาพนัธแ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55565. นางเนาวนิตยแ แสงบญุสง โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55566. นางสาวจําเนียร เหมือนประสาท โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55567. นางสาววชัรินทร ทรงมะลิ โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55568. นางสุกัญญา เจริญสุข โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55569. นางอารแนันตแ ขันธชัย โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55570. นายประทปี แสงบญุสง โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55571. นายสุชาติ มวงคํา โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55572. นางปยิอร สวางเนตร โรงเรียนวงันอย(พนมยงคแวทิยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55573. นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวชัย โรงเรียนวงันอย(พนมยงคแวทิยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55574. นางสาววรวรรณ พทุธพิฒันแ โรงเรียนวงันอย(พนมยงคแวทิยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55575. นางสุมาลี ฤทธิอ์ุดม โรงเรียนวงันอย(พนมยงคแวทิยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55576. นายชัชชัย ฤทธิอ์ุดม โรงเรียนวงันอย(พนมยงคแวทิยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55577. นางนิจรินทรแ ทองพลิา โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55578. นางพชัรนันทแ ศิริทรัพยแ โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55579. นางสาวธณีรันตแ สังหร โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55580. นางสาวบญุณิตา จิตรีเชาวแ โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55581. นางสาวพธุชาด พรัดชู โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55582. นางสาวอรามศรี แสนสิงหแ โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55583. นางสุดารัตนแ ล้ิมเสรี โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55584. นางอภริดี ตรีพชื โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55585. นายชาติชาย พทุธสรณแ โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55586. นายพรชัย นามภษูา โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55587. นายพฒันพงษแ พลายงาม โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55588. นายสมตระกูล นอยพนัธแ โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55589. นายสิทธชิัย ประคองใจ โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55590. นายอดิศร มณีศิริ โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55591. นายศิริชัย พวงหลาย โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55592. นายศุภนัย ศิริวฒิุ โรงเรียนวดัเขมาภริตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55593. นางสาวพรนภา สุขยานี โรงเรียนวดัโพธิผั์กไห(เวชพนัธุแอนุสรณแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55594. นางสําเนา ทองคํา โรงเรียนวดัโพธิผั์กไห(เวชพนัธุแอนุสรณแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55595. นางอุไร ปาุใหญ โรงเรียนวดัโพธิผั์กไห(เวชพนัธุแอนุสรณแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55596. นายเอนก สาระสันตแ โรงเรียนวดัโพธิผั์กไห(เวชพนัธุแอนุสรณแ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55597. นางนราภรณแ ยอดคีรี โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55598. นางนิภา แสงรัตนแ โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55599. นางลัดดา มีแสน โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55600. นางสาววรุณยภุา เย็นเฉื่อย โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55601. นางสาวศุภร คงธนะ โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55602. นางเสริมพี อยูรักษา โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55603. นางอุไร บตุรไสว โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55604. นายเกรียงศักด์ิ บญุแตง โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55605. นายปริญญา หงสะมัต โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55606. นายสาทร ภษูณะดิลก โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55607. นายอาทติยแ บวัทอง โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55608. วศิิษฐ พชรวโรทยั โรงเรียนศรีบณุยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55609. นางจินตนา ศรีดอกไม โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55610. นางชเอม ชักชวน โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55611. นางทพิยวรรณ พนัธแพงษแ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55612. นางนภสัวรรณ นามวงศา โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55613. นางบษุยมาลยแ บญุญพนัธุแ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55614. นางมรกต ผิวทองออน โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55615. นางมารยาท ไชยบตุร โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55616. นางรัชดาพร ยูสานนทแ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55617. นางละออ เตงภาวดี โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55618. นางวทนัยา ยางกลาง โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55619. นางวราพร แจงกล่ิน โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55620. นางวไิลลักษณแ บวัชื่น โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55621. นางศุภางคแ สารวลัยแ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55622. นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณแ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55623. นางสาวบุญธรรม อรรถาวร โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55624. นางสาวพชัรี ชิดชอบ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55625. นางสุนียแ วทิยสัมพนัธแ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55626. นางสุรัตนแ ทองแจง โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55627. นายชัยเฉลิม พงษแสวสัด์ิ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55628. นายธานินทรแ วฒันปฤดา โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55629. นายศักดา พลับวงักลํ่า โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55630. นายสมชาย วงศแอุรประเสริฐ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55631. นายสมบติั รักงาม โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55632. นายสุชาติ พละเสวนีันทแ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55633. นางแนงนอย ดีถาวร โรงเรียนสตรีนนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55634. นางจิรนุช ไตรวชิชแปใญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55635. นางบญุชวย ปิๆนสุวรรณคุปตแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55636. นางประนอม โกไศยกานนทแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55637. นางพชัยา วชิาวงคแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55638. นางเพญ็ศิริ ศรีสวาง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55639. นางวารี บญุณรงคแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55640. นางวจิิตรา บญุตา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55641. นางศรีเดือน รัตนวจิิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55642. นางศิริธร ภาสบตุร โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55643. นางศิริวรรณ โพธติิ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55644. นางสถิตยแใจ สุทธเสนา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55645. นางสาวจุฬีนาถ เปรุนาวนิ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55646. นางสาวชญานิศ กลํ่าสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55647. นางสาวธรีา พงศแศาสตรแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55648. นางสาวนิตยา เริงทยั โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55649. นางสาวมัลลิกา วงศแศิรินวรัตนแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55650. นางสาวยุวรี ชวยอาสา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55651. นางสาวสุนิสา ปริมาณ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55652. นางสินาพร คํานาน โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55653. นางสุราณีภร ชุมภู โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55654. นางสุรีรัตนแ รอดบานเกาะ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55655. นางเสาวภา เชาวแศิลป โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55656. นางอรวรรณ ชมชื่นใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55657. นางอัญสินี องคแปอูม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55658. นายเขมชาติ อมาตยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55659. นายจิรัฏฐแ แจมสวาง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55660. นายณัฐภทัร ธรณี โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55661. นายประจักษแ รัตนวจิิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55662. นายพลัฏฐแ สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55663. นายรัตนะ อภยัสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55664. นายสมชาย เที่ยงอ่ํา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55665. นายสมโภช จันทาป โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55666. นายสันติ สุวรรณหงษแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55667. นางศศิมา กุลสุวรรณแ โรงเรียนเสนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55668. นางสาวภคปภา สุคันธชาติ โรงเรียนเสนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55669. นางสาวอธติา บญุขยาย โรงเรียนเสนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55670. นางกุลวภิา ชะเอม โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55671. นางพจนียแ มณีตัน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55672. นางมัณฑนา บญุมี โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55673. นางวรางกูร เกตุโกมุท โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55674. นางสาวแกวใจ แซกอ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55675. นางสาวนวลลักษณแ สายดวง โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55676. นางสาวนุสรา แสดงฤทธิ์ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55677. นางสาวภณิดา ทรัพยแบวร โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55678. นางสาวภัสราภรณแ ธรรมเจริญกุล โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55679. นางสาววรรณภา เย็นมนัส โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55680. นางสาวเสาวลักษณแ เจริญยิ่ง โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55681. นายเกษม เกตุโกมุท โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55682. นายชวลิต บญุมี โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55683. นายมณฑล เมฆพยับ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55684. นายสานิตยแ กองเพิ่มพลู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55685. นายอดุลยแ ทรงโอวาท โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55686. นายอําพร ชะเอม โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55687. นางนาฏพมิล คุณเผือก โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55688. นางจิราภรณแ ละอองศรี โรงเรียนหนองน้ําสมวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55689. นางวนัเพญ็ กาญจนสมพงษแ โรงเรียนหนองน้ําสมวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55690. นางสาวจนัทรแประภา สัมมาคาม โรงเรียนหนองน้ําสมวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55691. นายสุดใจ ขวญัดํา โรงเรียนหนองน้ําสมวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55692. นางชูจิตตแ กล่ันกรอง โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55693. นางนงนาฏ ศุภบญุ โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55694. นางนิจ ออนสกุล โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55695. นางเพญ็ประภา อ่ําสกุล โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55696. นางวณีา ภูสกุล โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55697. นางศรีสุดา วณิชยแวรนันตแ โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55698. นางสาวรัชฎา เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55699. นางสาวสุปราณี จําปาเฟืๆอง โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55700. นางสิริลักษณแ รวดเร็ว โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55701. นางสุภาภรณแ วงศแวรรธนะโชติ โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55702. นางอุรา มามีวฒันะ โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55703. นายวทิวสั ฉิมพลี โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55704. นายสมเดช ธชัประมุข โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55705. นายสวง จันทรแแกว โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55706. นายสินสมุทร อภรัิตนพนัธุแ โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55707. นายสุภาพ พึ่งญาติ โรงเรียนอยุธยานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55708. นางจุฑามาศ ทองอราม โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55709. นางดารา จันทรแเพง็ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55710. นางทศันัย หวงัวรีะ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55711. นางนาฏนลิน จุลโมกขแ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55712. นางน้ําทพิยแ มหานิยม โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55713. นางนิตยา จริตธรรม โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55714. นางบนุนาค กีรติจินดา โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55715. นางเบญจลักษณแ บําเพญ็ศิล โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55716. นางผกาพนัธแ โชตินิสากรณแ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55717. นางพลัลภา กมลพนัธแ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55718. นางรัชนา แสงเปลงปล่ัง โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55719. นางรัตนา สุขสมโภชนแ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55720. นางวรรณา ธงชัย โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55721. นางวมิล ขันธมาศ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55722. นางวไิล เอกฐิน โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55723. นางศราพร หาญยุทธกร โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55724. นางศิริวรรณ ประสงคแ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55725. นางสายชล รัมมะนพ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55726. นางสาวiณืชาลฏา เทยีนดี โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55727. นางสาวชมัยพร พชืกมุทร โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55728. นางสาวนิศา เจริญสุวรรณกิจ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55729. นางสาววมิล พรรณนิคม โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55730. นางสาวสุภานนัทแ เวชเดช โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55731. นางสาวสุวรรณา แสนสุข โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55732. นางสาวเสาวคนธแ เจริญมังษา โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55733. นายกิตติ ภูพงษแวฒันา โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55734. นายดํารงคแ โต฿ะซา โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55735. นายนันทวตันแ ไวยบญุญา โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55736. นายปใญญา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55737. นายพชิัย หดิาวรรณ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55738. นายรณวริทธิ์ ขะชาตยแ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55739. นายวรวฒิุ สุพมิล โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55740. นายวนิัย นากอราม โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55741. นายศักด์ิชัย ปิๆนกระจาย โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓
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55742. นายสุรสิทธิ์ โมกขเสน โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55743. นายอุทศิ พณิพาทยแเพราะ โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55744. นางสาวอารมณแ เหลาศิริวฒันา โรงเรียนอุดมศีลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55745. นางอรวรรณ คงทรัพยแ โรงเรียนอุดมศีลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55746. นายบญัชา เรือนดี โรงเรียนอุดมศีลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55747. นายสมชาย คงทรัพยแ โรงเรียนอุดมศีลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55748. นายสุชีพ เสือจําศิลป โรงเรียนอุดมศีลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55749. นางนาฏธยานแ รอดสน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เชต ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓

55750. นางอุทยัวรรณ สวนใต ซับนอยเหนือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55751. นายณรงคแ กิ่งจําปา ซับนอยเหนือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55752. วาที่รอยตรีหญิงทิฆัมพร ยอดสรอย ซับนอยเหนือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55753. นางสาวฉววีรรณ แสงคลอย ซับนอยเหนือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55754. นางนงลักษณแ ทองสิน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55755. นางวรนุช การสมวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55756. นางสมถวลิ จันทรแวเิชียร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55757. นางสาวชุลีพร สวยสด เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55758. นางสาวศรีสวสัด์ิ จันทรแรูปงาม เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55759. นายสมชาย สมบญุสุข เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55760. นายสวาง หลักเพชร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55761. พ.อ.อ.เจริญ การสมวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55762. นางวราภรณแ วฒันเขจร นวมินทราชินูทศิ สวนกุหบาลวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55763. นางกาญจนา ฉันทะโส นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55764. นางใกลรุง ผลจัด นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55765. นางจิราภา เพยีรเจริญ นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55766. นางมาลัย พมิเสน นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55767. นางสาวกรองทอง ธรีะเนตร นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55768. นางสาวมณีพร เตชะวชัรีกุล นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55769. นางสาวสินกาญจนแ สังขแสกฤษ นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55770. นางสาวสุชีลา ศรีบาง นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55771. นางสุทธศิรี คํามะโน นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55772. นายประสิทธิ์ เผยกล่ิน นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55773. นางสาวสมศรี กาญจนเดชากุล นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55774. นางสาวสุพชาต ชุมชื่น นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55775. นางรัชฎาภรณแ ดีเส็ง นวมนิทราชินทูิศ สวนกหุลาลวิทยาลัย ปทุมธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55776. นายชัยธวชั บญุมา นวมนิทราชินทูิศ สวนกหุลาลวิทยาลัย ปทุมธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55777. นายอนุสรณแ ยุรยาตรแ บานทามะปรางวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55778. นางสาวติรี ออนไสว พระพทุธบาท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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55779. นายเวยีงชัย ลุนภงูา พระพทุธบาท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55780. นายสมชาย ออนไสว พระพทุธบาท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55781. นางสาวอัจฉรา ใจเย็น พระพทุธบาท"พลานุกูลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55782. นางสุพตัรา คุลี พระพทุธบาท"พลานุกูลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55783. นางกานตแธรีา ปใญจะทองคํา มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55784. นางเครือวลัยแ แจมปใญญา มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55785. นางสาวบงัอร นิยบตุร มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55786. นางสาวมณี ขุนสูงเนิน มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55787. นางสาวรุงรัตนแ พหลโสภา มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55788. นางสาวศรัญญา นอยสวสัด์ิ มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55789. นางสาวสาริศา บรูจิรโรจ มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55790. นายกําธร มุงแฝงกลาง มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55791. นายชวลัวทิยแ จินดา มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55792. นายบญุฤทธิ์ ภูพลู มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55793. นายปราชญแ เผือกผาสุข มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55794. นายวสันตแ สายทองคํา มวกเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55795. นางแกวใจ ชัยศิริ โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55796. นางดนิตา ประเสริฐสุด โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55797. นางธณัฐฎา พพีชื โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55798. นางประชิต เรืองนิ่ม โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55799. นางปรานอม นะราแสง โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55800. นางราตรี สายสังขแ โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55801. นางสายรุง ภมรกูล โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55802. นางสาวดลนภา พงษแทรัพยแ โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55803. นางสาวธณัฐภรณแ สนิทมาก โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55804. นางสาววมิล โชคบวรไพศาล โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55805. นางอรชร สุขเกษม โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55806. นางอุทยัวรรณ จันทรทพิยแ โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55807. นางอุมาพร เปริญกุล โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55808. นายกรพจนแ พลูเมือง โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55809. นายฉัตรชัย สุวรรณโชติ โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55810. นายทวศัีกด์ิ เมิงขันหมาก โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55811. นายบญัชา เพช็รบรีุ โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55812. นายประกิต เตโช โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55813. นายสมภพ ดอกดวง โรงเรียนแกงคอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55814. นางจิระนิตยแ พวงดี โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55815. นางจุฑารัตนแ โลหแทองคํา โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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55816. นางชวนพศิ แสงชัจจแ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55817. นางทภิา อรุณวงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55818. นางนพวรรณ ตรงชื่น โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55819. นางนวลจันทรแ งามนุช โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55820. นางนุกูล งามละมัย โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55821. นางบญุมี อุดมประมวล โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55822. นางบญุลอม ศรีคราม โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55823. นางพงษแฉวี ผลพานิชเจริญ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55824. นางพรทพิา ชิงชัยเกียรติคุณ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55825. นางวนิดา วฒันธรรม โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55826. นางวมิลศรี หนูเนตร โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55827. นางสาวกฤติยา ปยิะแสงทอง โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55828. นางสาวธนิษฐา ธรรมนู โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55829. นางสาวนภาพร พลายมาศ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55830. นางสาวพยงุ เพชรงาม ฮันนี่ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55831. นางสาวมิ่งขวญั บญุยานันตแ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55832. นางสาวลัดดาวัลยแ มามาตร โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55833. นางสาวสายพณิ ศรีสุวรรณรัตนแ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55834. นางสาวอัจฉรา บั๊คมัน โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55835. นางสุพรรณนี เจนจิตตแ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55836. นางอมรศรัณยแ ณ บางชาง โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55837. นางอรกัญญา คลอยดี โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55838. นางอุรุยา กรดงาม โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55839. นางอุษา สวางรักษแ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55840. นายทองดี แยมสรวล โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55841. นายธรีศักด์ิ บวัสาย โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55842. นายสุขสันตแ เทยีมวนั โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55843. นายสุริยา หาญชนะ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55844. นางปราณี ลายเสือ โรงเรียนคณะราษฎรแบํารุงปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55845. นางกาญจนา กลมออน โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวฒิุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55846. นางฉลวย พมิพแชัย โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวฒิุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55847. นางธนธรณแ โกศล โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวฒิุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55848. นางยุพดี ไพรวรรณแ โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวฒิุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55849. นางสาวพกิุล ต฿ะทองดี โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวฒิุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55850. นายสมัคร มาแกว โรงเรียนโคกกระทอนกิตติวฒิุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55851. นางจินตนา ดวงเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55852. นางชมภนูุช บญุนาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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55853. นางชัญญา เพง็มอ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55854. นางเนาวรัตนแ สุมน โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55855. นางวนัทนา ศรีวงั โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55856. นางสาวจุฑารัตนแ ใจงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55857. นางสาวณิชตแชกาญจนแ อุทมุสกุลรัตนแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55858. นางสาวบญุศิริ ดําพะธกิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55859. นางสาวสุนิตดา กลอมแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55860. นายนัดธะพงษแ ยืนยั่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55861. นายประยงคแ ปยิะนารถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55862. นายวชัรวชิยแ สิรภทัรวรีกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55863. นายวรัิช บญุนาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55864. นายศิริชัย สงวนธนสิทธอินันตแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55865. นางปใทมา ทองงาม โรงเรียนชัยสิทธาวาส  พฒันแ สายบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55866. นางสาวคําเพยีร ปราณีราช โรงเรียนชัยสิทธาวาส  พฒันแ สายบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55867. นางสุนารี รัตนไตรภพ โรงเรียนชัยสิทธาวาส  พฒันแ สายบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55868. นายอาทติยแ เรียงสาทร โรงเรียนชัยสิทธาวาส  พฒันแ สายบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55869. นายวรีะพงคแ ประดิษฐแ โรงเรียนชัยสิทธาวาส  พฒันแ สายบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55870. นางมาลินี ชื่นกมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55871. นางสาวจุฑารัตนแ ศรีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55872. นายธานันทรแ ศูนยแกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55873. นางสาวมัณฑนา ไทยแท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55874. นางสาวรัชฎาภรณแ เหมือนทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55875. นางนิภาพร คลลํ้า โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55876. นางปทติตา โสภณศิริ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55877. นางปราณี จิตรปล้ืม โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55878. นางเมธนิี พมิแกว โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55879. นางลัดดาวลัยแ พลูเขาลาน โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55880. นางวริาพทัธแ ชูเชิด โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55881. นางสายสมร รอบเมือง โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55882. นางสาวภคินี โอฬาริกชาติ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55883. นางสาวศุภลักษณแ สวสัด์ินะที โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55884. นางสาวโศภติ สําราญเกษ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55885. นางสาวอารยา กลยณี โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55886. นางอัฐพร ทองยอย โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55887. นายนิยม สุขภบิาล โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55888. นายสุทนิ ยิ้มถนอม โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55889. นายอรามเรือง สุวรรณวาปี โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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55890. นายเกยีรติดําเกงิ คําสุระ โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55891. นายพลพร มากแกว โรงเรียนทีปใงกรวทิยาพมันแ(มัธยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55892. นางครองศิล แดงโสภา โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55893. นางจันทรแเพญ็ ทาปใน โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55894. นางรัศมี เจษฎารมยแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55895. นางรุงนภา สงวนรักษแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55896. นางสาวพณัณแชิตา ธปูหอม โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55897. นางสาวอัญชลี ยันสําโรง โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55898. นางสุนียแ เปรมปรี โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55899. นางอุทยัวรรณ นิลสําราญ โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55900. นายจักรพงษแ วงษแสงา โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55901. นายณัฐพนธแ ใยเกษ โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55902. นายนันทวิฒันแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55903. นายวสุิทธิ์ อยูญาติมาก โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55904. นายประยูร เพง็ชะตา โรงเรียนเทพศิรินทรแ พแุค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55905. นางกอบแกว ตะนะพนัธุแ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55906. นางจรรยา ศรศรี โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55907. นางจรัญญา เกตุคง โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55908. นางจํานงคแ กัญญาพนัธุแ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55909. นางดวงพร สุขสวสัด์ิ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55910. นางธดิา เลิศวชิานันทแ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55911. นางนิรมล บญุซอน โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55912. นางบญุนิธี พรหมประสาธนแ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55913. นางพรรณี พลาชัย โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55914. นางพชันี ปิๆนทวม โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55915. นางพชัรี ไชยสิทธิ์ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55916. นางภทัรวดี ฐิติธนภมูิ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55917. นางวภิา เพช็รแชอย โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55918. นางสายรุง ปริยานนทแ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55919. นางสาวกชวรรณ บบุผโชติ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55920. นางสาวนาตยา เวชมุข โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55921. นางสาวปรีญา บญุราศรี โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55922. นางสาวภาวณีิ เต็งประกอบกิจ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55923. นางสาววรรณา วฒันโชติ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55924. นางสาวศิริพนัธแ พนัธุแศิริ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55925. นางสาวอภญิญา ชาดี โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55926. นางสาวอุบล ภธูรธราช โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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55927. นางสาวอุษา ปใ็นพึ่งบญุ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55928. นางสุดา คําอักษร โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55929. นางสุมาลี พนัธุแเอี่ยม โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55930. นายสมชาย แกววเิชียร โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55931. นายสามารถ ทรงสุภาพ โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55932. นายโสภณ พลาชัย โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55933. นางสาวชนญัชิดา มวงทอง โรงเรียนธรรมศาสตรแคลองหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55934. นางกนกวรรณ ศศิธร โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55935. นางเจริญศรี จันทรแสุข โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55936. นางปยิาภรณแ วรีะพนัธุแ โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55937. นางรุงศรี จิตติวรรณ โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55938. นางวนิวรรณ สุมาลา โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55939. นางศิริวรรณ ต้ันซุนอั้น โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55940. นางสาวรัตนาพร รุงวทิยา โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55941. นางสาวลันทม อุตระ โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55942. นางสาวอาลัย พะสุนนทแ โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55943. นางสุนียแ คํามงคุณ โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55944. นางเสาวนี วงษแปอูม โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55945. นายประกอบ นวมจิตร โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55946. นายประทปี รุงเรือง โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55947. นายสงา กฤตสุวรรณ โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55948. นายอนุรุทร สุวรรณชาติ โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55949. นายอนุสรณแ สุจีนะพงษแ โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55950. วาที่รอยตรีหญิงวชัราภรณแ โสมทพิยแ โรงเรียนธญับรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55951. นางจรรยา กันทะลือ โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55952. นางนารีรัตนแ เล็กสถาน โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55953. นางปใญจรัตนแ รัตนโรมพนัธแ โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55954. นางโรจนาพร เปกฺต฿ะวงศแ โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55955. นางสาวจรียแ ประสูติกุล โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55956. นางสาวนราธปิ พรรณหาญ โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55957. นางสาวพมิพแ ปีๆทอง โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55958. นางสาวแพว เฉลิมญาติวงศแ โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55959. นางสาวอรัญญา พมิพแไทย โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55960. นางอารยา สุวะมาตยแ โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55961. นายปราโมช พนัธเุมฆินทรแ โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55962. นายพนัธกานตแ เปกฺต฿ะวงศแ โรงเรียนธญัรัตนแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55963. นางดาสิริ ติดชัยภมูิ โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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55964. นางปยิะดา มงคลเดช โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55965. นางสาวพรทพิยแ อินทรภกัดี โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55966. นางสาววงเดือน วาเรืองศรี โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55967. นางสาวสิริณัญชแ ทองงาม โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55968. นางสาวสุดารัตนแ ปิๆนเกตุ โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55969. นางสุมาลี ล้ิมสุวรรณ โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55970. นายปยิะ กุลวฒัโน โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55971. นายวทิรู คุมรักษา โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55972. นายสวสัด์ิ อาจเจริญ โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55973. นายสุรพล เย็นทรวง โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55974. นายหนุน เสง่ียมศักด์ิ โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55975. นายอุทาร เจ฿กรวย โรงเรียนบวัแกวเกษร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55976. นางบงัอร อยูเจริญ โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55977. นางภริมยแ มุขแจง โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55978. นางสาววิมลลักษณแ อาวสกุลสุทธิ โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55979. นางสาวสุกัญญา สราญจิตรแ โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55980. นางอมรพรรณ อาศรัยผล โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55981. นางอัญชลี ปิๆนเกตุ โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55982. นายประเวส กองนาค โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55983. นายประสงคแ ใจกวาง โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55984. นายสุวทิยแ อิ่มประไพ โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55985. นายพงษแศักด์ิ หนูทรัพยแ โรงเรียนบานหมอ พฒันานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55986. นางพสิมัย วงษแขันธแ โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55987. นางร่ืนฤดี ทนัมัง โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55988. นางลมัย รูปโฉม โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55989. นางวไิลลักษณแ มะโนแสน โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55990. นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพนิิจ โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55991. นางสาวถมรัตนแ ต้ันเสง โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55992. นางสาววไิลลักษณแ ชางโต โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55993. นางสาวอรวรรณ อินทน้ําเงิน โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55994. นางสุภาภรณแ มากสืบมี โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55995. นายธวชัชัย พวกดี โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55996. นายประยูร ยศพงศแ โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55997. นางธรรมสรณแ บวัสาย โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55998. นายพงศแภาณุ พฒันพมิพแพงศแ โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

55999. นายสมเกียรติ บาลลา โรงเรียนปทมุธานี  นันทมุนีบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56000. นางเกวลี ศรีพรรณแ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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56001. นางจันทรแจิรา พงษแชู โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56002. นางจําเนียร จันทรแศิริ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56003. นางปาณิสรา ศรีพฒัดี โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56004. นางพทันแนลิน ติปยานนทแ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56005. นางเรณู กําแหงหาญ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56006. นางวภิาพร สุภาไตรย โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56007. นางสกุณา ดีงาม โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56008. นางสมพร แผวจะโปะ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56009. นางสาลินี เย็นทรวง โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56010. นางสาวจันทมิา วงชัยเพง็ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56011. นางสาวตติพร เลหแกล โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56012. นางสาวนันทพร ขําชัยภมูิ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56013. นางสาวบงัอร สุดยินดี โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56014. นางสาวบบุผา ละเอียด โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56015. นางสาวเบญจวรรณ มณีนิล โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56016. นางสาวปนัดดา ยูรักคุณ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56017. นางสาวประนอม พรหมสุย โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56018. นางสาวปยิะวัจนา โชคสถาพร โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56019. นางสาวพนม ทาวทอง โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56020. นางสาวเพญ็ประภา นาครักษแ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56021. นางสาววรรณิดา ผาคํา โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56022. นางสาวอนงคแนารถ วารินหอมหวล โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56023. นางอุสา พงษแพฒันแ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56024. นายกฤษฎา เกตุสุริยงคแ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56025. นายณัฐวชัร โตสัจจะ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56026. นายพรีะวฒันแ รัตนวโิมกขแ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56027. นายรังสรรคแ พพิฒันแชลธี โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56028. นายวรากรณแ เลหแกล โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56029. นายวเิชียร บวัอุไร โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56030. นายวรีะ พานทอง โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56031. นายสมพงษแ โพธิเ์ขียว โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56032. นายอธกึ ธงไชย โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56033. นายอนุศักด์ิ การดี โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56034. นายอภชิาติ โพธสิิทธิ์ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56035. นายอรรถชัย มุงประสพสุขี โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56036. วาที่รอยตรีธเนศ เรืองสุวรรณแ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56037. วาที่รอยตรีศิริชัย ฟใกหอม โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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56038. นายประสิทธิ์ สุวรรณประทปี โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56039. นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันตแ โรงเรียนปทมุวไิล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56040. นางประภสัสร เสารแทาว โรงเรียนประเทยีบวทิยาทาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56041. นางสาวกรรณิการแ เทศสกุล โรงเรียนประเทยีบวทิยาทาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56042. นางสาวนราวดี ศรีพทิกัษแ โรงเรียนประเทยีบวทิยาทาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56043. นางสาวนริศรา ภูดนตรี โรงเรียนประเทยีบวทิยาทาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56044. นายอธภิทัร ยอดนางรอง โรงเรียนประเทยีบวทิยาทาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56045. นางธรารัตนแ จันทรแกระจาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56046. นางสาวจิตรลดา บญุพวงสัมฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมสังคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56047. นางสาวนาลินี ต้ังจิตธาดา โรงเรียนมัธยมสังคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56048. นางอนงคแนาถ จินดาประพนัธแ โรงเรียนมัธยมสังคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56049. นางอริศรา จีนเทศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56050. นางอารีลักษณแ ฤทธิน์รัตน โรงเรียนมัธยมสังคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56051. อัษฎางคแ เดชรอด โรงเรียนมัธยมสังคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56052. นางจุฑารัตนแ สังขแเพช็ร โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56053. นางสาวจันทรา เชาวแวทิยา โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56054. นางสาววจิิตตา อําไพจิตตแ โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56055. นางสาวสุทธิกานตแ ไขเขวา โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56056. นางอรุณ ดําขลับ โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56057. นางอํานวย บําเริบ โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56058. นายธเนศ พจนแสุนทร โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56059. นายประเสริฐ เที่ยวแสวง โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56060. วาที่รอยตรีหญิงสายสมร บญุยม โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56061. นางเพยีรเพญ็ อินทรแเลิศ โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56062. นางกนกการณแ อมรศักยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56063. นางกรรณาภรณแ ปทมุดํารงคแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56064. นางจินตนา ภูโกสียแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56065. นางชมัยพร มงคลลาภ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56066. นางชื่นจิต แสนสุด โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56067. นางตวงทรัพยแ เสาะแสวง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56068. นางธญัธารียแ สินศักด์ิโค โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56069. นางนงลักษณแ ชางตอ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56070. นางนภา เติมศักด์ิ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56071. นางนันทนา ไชยคําภา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56072. นางนุชนาถ ไมตรีแพน โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56073. นางพมิชญา บตุรวงษแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56074. นางภริมยแ สุขทรัพยแศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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56075. นางเรณู กรแกว โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56076. นางวภิา สิงหวรีะสมร โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56077. นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56078. นางสาวกนกพันธแ อรุณรัศมี โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56079. นางสาวกฤษณา วงษแวกิยแกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56080. นางสาวไชยยา บวัเผ่ือนหอม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56081. นางสาวพรทพิยแ จับจิตตแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56082. นางสาวรมิตา ยุพจันทรแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56083. นางสาววิลาวัณยแ รักงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56084. นางสาวสกาวรัตนแ จรุงนันทกาล โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56085. นางสุกัลยา จิตมานะ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56086. นายชิณวสัสแ บญุเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56087. นายณรงคแ สัมฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56088. นายประเสริฐ จุลวงษแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56089. นายพรีะพงศแ จันทรแประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56090. นายไพบลูยแ ชาญชัยสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56091. นายวเิชียร จันทแสง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56092. นายวทิยแทชิัย พวงคํา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56093. วาที่รอยตรีธานี ชุนวงษแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56094. นางสาวสุภาวดี วงษแสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56095. นายอธปิยแ อูแกว โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย รังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56096. นางกัญญาภคั สุทธชิาติ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56097. นางเกศินี นาวกิาญจนะ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56098. นางชมาย ทาวคําลือ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56099. นางชอทพิยแ อยูหลาย โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56100. นางธมนวรรณแ มนทมิ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56101. นางนภสรณแ เทวะเศกสรรคแ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56102. นางปราณี ไชยวงศแ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56103. นางยาใจ ปะมาคะเต โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56104. นางศรินทรแทพิยแ อุดมศักด์ิ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56105. นางศรีสุดา ผองศรีสุข โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56106. นางสาคร ใจสมัคร โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56107. นางสาวนภาพร ศรีตัณฑแ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56108. นางสาวปิยะรัตนแ ชาวอบทม โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56109. นางสาววาสนา จําปาศรี โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56110. นางสาวสายชล อยูคง โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56111. นางสาวสุคนธแทิพยแ ชํานาญ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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56112. นางสาวสุดถนอม ธรีะคุณ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56113. นางสาวสุวรรณแ หอมจันทรแ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56114. นางสุนียแ ทาทอง โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56115. นางเสาวณียแ เพยีซาย โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56116. นางอัมพร ทองทวเีกียรติ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56117. นางอุบลรัตนแ วฒันสุข โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56118. นายมนตรี แกวกําจรชัย โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56119. นางกรองแกว จันทรแเกตุ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56120. นายทศพงศแ พรีะพฤฒิพงศแ โรงเรียนสายปใญญารังสิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56121. นายอิทธเิดช คุลี โรงเรียนสุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56122. นางวรรณเฉลิม คุมรักษา โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56123. นายสายันตแ เอี่ยมมิ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56124. นายวรพนัธแ แกวอุดม โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56125. นางนิลุบล ไชยชาติ โรงเรียนหนองแค สรกิจพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56126. นางสาวนฎักาญจนแ วจิารณแ โรงเรียนหนองแค สรกิจพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56127. นางสาวสุชาวดี เลิศหสัดีรัตนแ โรงเรียนหนองแค สรกิจพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56128. นางอัมรา พนิธะ โรงเรียนหนองแค สรกิจพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56129. นายกลา ลานุสัตยแ โรงเรียนหนองแค สรกิจพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56130. นายสมมาท ผาแสง โรงเรียนหนองแค สรกิจพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56131. นายอนุศักด์ิ สาล่ี โรงเรียนหนองแค สรกิจพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56132. นายคนึง กระแสรแนุช โรงเรียนหนองแค สรกิจพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56133. นายนพดล บรรหารวฒิุไกร โรงเรียนหนองแค สรกิจพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56134. นางนันทแนภสั ฤกษแไชโย โรงเรียนหนองแซงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56135. นางนุดจนาจ สัพโส โรงเรียนหนองแซงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56136. นางสาวสุดใจ หลองทุง โรงเรียนหนองแซงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56137. นางแสงทพิยแ นาคศรีสุข โรงเรียนหนองแซงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56138. นางอนงคแ ดานเวชนุเคราะหแ โรงเรียนหนองแซงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56139. นายดิษฐพงษแ เจริญลาภ โรงเรียนหนองแซงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56140. นายศิริกุล กาวลิะ โรงเรียนหนองแซงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56141. นายทวน เที่ยงเจริญ โรงเรียนหนองโดนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56142. นางจินตนา สุขขี โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56143. นางอุทยั ล้ิมอรุณ โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56144. นายคณิต สิมลี โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56145. นายทําเนียบ สุขขี โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56146. นายประวทิยแ ยางกลาง โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56147. นายวฒันา นัยสถิตยแ โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56148. นางภาวณีิยแ แกวอุดม โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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56149. นางอักษร กลแกม โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56150. นายนฤนาท ผองศรีนวล โรงเรียนหนองเสือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56151. นางสาวสุวรรณา เพง็เที่ยง โรงเรียนหอวงั ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56152. นางกรรณิกา จุมจา โรงเรียนหนิกองวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56153. นางณัฏฐแชฎานัญ พงษแศิลป โรงเรียนหนิกองวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56154. นางผกาศรี ศรีใส โรงเรียนหนิกองวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56155. นางพชัรี สนธกิุล โรงเรียนหนิกองวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56156. นางมานิตยแ บํารุงธรรม โรงเรียนหนิกองวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56157. นางวชัรี จุลจําเริญทรัพยแ โรงเรียนหนิกองวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56158. นางปารมี ดวงดาว โรงเรียนหนิกองวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56159. นางกฤษณา จูพานิชยแ สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56160. นางภทัทริา ยุรยาตรแ สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56161. นางราตรี บรูณสันติ สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56162. นางวนัเพญ็ หงิหอยทอง สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56163. นางสมพร สะอาดตา สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56164. นางสาวชนะขนิษฐ สุรมิตรไมตรี สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56165. นางสาวปใณณกัญญาษถแ ชีพพานิช สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56166. นางสาวมาลี วชัรงคแ สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56167. นางสาวอภิญญาณ เสือคง สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56168. นางสุนี ฉ่ํารักษแสินธุแ สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56169. นายอานันทแ มวงกรุง สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56170. นายวโิรจนแ ดิลกชัย สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56171. นายสมบติั บอสมบติั สระบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56172. นางชฎาพร แสงศรีจันทรแ สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56173. นางดวงถวลิ ครามานนทแ สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56174. นางดวงพร ภูระหงษแ สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56175. นางนพรัตนแ พงษแร่ืน สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56176. นางปราณี เอี่ยมเนตรแ สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56177. นางสาวดวงพร ใจภภิกัด์ิ สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56178. นางสาววงเดือน อินทนิเวศนแ สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56179. นางอวยพร คําภา สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56180. นายวฒิุพร ทองอยู สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56181. นายสมธชัฐ ไทยอาจ สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56182. วาที่รอยตรีประเสริฐ ตันติเวทยแ สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56183. นายอัคริญชัย อินกอ สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56184. วาที่ รท.ศรีวชิัย วงษแนุช สวนกุหลาบวทิยาลัย สระบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56185. นางขนิษฐา บญุดวยลาน สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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56186. นางบรรเทงิ นวลจันทรแ สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56187. นางมาลัย ดิลกชัย สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56188. นางรจิตรา วงษแเพกิ สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56189. นางวนิิดา พชัรจาีกิตต์ิ สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56190. นางสาวมณีรัตนแ รูปประดิษฐแ สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56191. นางสาวสิริยุพา บญุเพิ่ม สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56192. นางสาวอังคนา จันทาบตุร สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56193. นางสาวอุมาพร ทศันุรักษแ สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56194. นางสุภวรรณ เหมือนแมน สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56195. นายจุติศักด์ิ ทองคํารอย สองคอนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56196. นางกิตติยา ปุุนเอื้อง สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56197. นางชนากานตแ อินทรแเนียม สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56198. นางทพิยแสุวรรณ ชีเรไร สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56199. นางนฤมล ศริพนัธุแ สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56200. นางปรารมภแ ราศรี สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56201. นางพชัรี ธรรมเจริญพงศแ สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56202. นางพมิพแพนัธแ เดชสนธิ สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56203. นางเมตตา ออนละมัย สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56204. นางราตรี เพง็สุข สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56205. นางสุภาพร พฤฒิธาดา สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56206. นางสุมาลี มะโนนอม สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56207. นางสิริกร โทกําจัด สุธวีทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56208. นายทวี สะอาดตา เสาไห "วมิลวทิยานุกูล" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56209. นางจิรัฎฐแ ศรีพมิพแมาตยแ เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56210. นางนภาพร สอนจรูญ เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56211. นางน้ําผ้ึง อุมนอย เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56212. นางปยิดา มีฤทธิ์ เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56213. นางผกาพร ตาสวาง เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56214. นางพรทพิยแ หนุนทรัพยแ เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56215. นางพสิวาสด์ิ บญุทวี เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56216. นางมัตติกา สุทธสิาร เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56217. นางลดาวลัยแ ชางเนียม เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56218. นางวจิิตตรา สังขะวร เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56219. นางวจิิตรา บญุคุม เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56220. นางวลิาวรรณ หติาพสุิทธิ์ เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56221. นางสาวจันทมิา ศรีวรัิตนแ เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56222. นางสาวจําลอง นําพา เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔
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56223. นางสาวอมรรัตนแ เตโช เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56224. นางสาวอัจฉรัตนแ สงวนงาม เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56225. นางสาวอําไพ กรายทอง เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56226. นางสุปราณี อินทพบิลูยแ เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56227. นางอนงคแรัตนแ สัตยาภนิันทแ เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56228. นางอุษา ตันติโภคา เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56229. นายกฤษดา ศรีรางกูล เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56230. นายณัฐวฒันแ สังขะวร เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56231. นายปติิ ยอมมี เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56232. วาที ่ร.ต.พัฒนพช วมิาโน เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56233. นายชัยวฒันแ ศรีธญัญา เสาไห วมิลวทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56234. นางกัญญาดา ทศพร หนองโดนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56235. นางจันทรแทพิยแ บญุไทย หนองโดนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56236. นางสาวชนิดาพร พานิคม หอวงั ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56237. นางสาวนภสัสร ทารีโฉม หอวงั ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56238. นางสาวผองนภา พนัธุแไมสี หอวงั ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56239. นางสาวพรสวรรคแ มูลสาร หอวงั ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56240. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตรแ หอวงั ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56241. นายจรัญ เรืองทอง หอวงั ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56242. นายธานี พนัธุแไมสี หอวงั ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56243. นายวชัรวทิยแ ครุรัฐปยิสกุล หอวงั ปทมุธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔

56244. นางลัดดา ไกฟาู ขุนรามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56245. นางสาวจุฬาลัย ผาออน ขุนรามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56246. นางทวิาวรรณ หลํ่าวรัตนแ คายบางระจันวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56247. นางวลัภา วฒันกุล คายบางระจันวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56248. นางสาวเนตรนารี ไชยเชษฐแ คายบางระจันวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56249. นางสาวผองศรี บญุศรี คายบางระจันวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56250. นางอํานวยพร เจริญฉิม คายบางระจันวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56251. นายสมชาย ทองเสวต คายบางระจันวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56252. นายสันติ มวงปาน คายบางระจันวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56253. นางคนึง รักสันติศานติ คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56254. นางจินตนา แจงอุบล คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56255. นางดวงนภา พวงทอง คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56256. นางทยาพร เอี่ยมงาม คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56257. นางทพิภา บญุชยศิริ คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56258. นางธนพร ฮุนสกุล คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56259. นางพรสรรคแ กลํ่ารักษแ คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56260. นางภทัรธริา อินโท คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56261. นางรัชฎาพร อินทรแแสง คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56262. นางรัชตแดา กลํ่ารักษแ คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56263. นางวชัรินทรแ โมรา คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56264. นางสาวภทัรดา ชูทอง คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56265. นางสาวอรุณี ทองมาก คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56266. นางสุภางคแ ศรีนวล คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56267. นางสุรดา ภคภติูวฒันแ คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56268. นายฉลอง ปานขวญั คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56269. นายเฉลิมเกียรติ ศรีนวล คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56270. นายธงชัย บญุเสริม คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56271. นายสมเกียรติ พวงทรัพยแ คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56272. นายสมยศ ภูสุวรรณ คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56273. นายเอกวทิยแ บญุยะคงรัตนแ คุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56274. นางทพิารัตนแ หรุนเลิศ โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56275. นางนรินทรแรัตนแ ศรีสันดา โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56276. นางพสิิณี ยี่โถขาว โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56277. นางสายพนิ วเิศษฤทธิ์ โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56278. นางสาวจินตนา ใจกวาง โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56279. นางสาวปาณนาถ จันทรแสุเทพ โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56280. นางสุมาลี ซ่ือประเสริฐ โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56281. นายดิเรก จรรยา โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56282. นายนราธปิ ปิๆนทอง โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56283. นายนันทนิท นันทศรี โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56284. นายศักดา ถ้ํากลาง โคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56285. นางธนาไล พศินาวงคแ โคกเจริญวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56286. นางสาวชบาไพร เทยีมะรรม โคกเจริญวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56287. นางสาวมะลิสา สุธารัตนแ โคกเจริญวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56288. นายตรียพล โฉมไสว โคกเจริญวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56289. นางกฤษณา ศลสกล โคกสลุงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56290. นางสาวนงคแลักษณแ สิทธทิรัพยแ โคกสลุงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56291. นายโชคชัย ศรีรักษา โคกสลุงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56292. นายนิเรก นาน้ําเชี่ยว โคกสลุงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56293. นางระหง มาเจริญ โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56294. นางศิวลักษณแ เจือจุล โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56295. นางสาววาสนา เกษมสุข โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56296. นางสาวศิริวรรณ พนัธุแพทิกัษแ โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕



1523

56297. นางสาวสมลักษณแ โตยิ่ง โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56298. นางสาวสุทธรัิตนแ สุขสวสัด์ิ โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56299. นางสาวสุพตัรา เราวงษแ โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56300. นางสาวสุมาลี สิงหแทองราช โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56301. นางสิตาวนั หนายทกุขแ โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56302. นายคุณานนทแ เพิ่มพลู โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56303. นายโต บ ชอนสารเดช โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56304. นายไพฑูรยแ กล่ินประทมุ โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56305. นายวชิัย สุจริตจันทรแ โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56306. นายอโนทยั กล่ินยา โคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56307. นางกัลยา ปใญญา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56308. นางวไิลวรรณ สุดโลก จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56309. นางสาววชัลี บวัตา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56310. นางสาวศุภกาญจนแ เชื้อพรหม จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56311. นางสาวอรพรพรรรณ สืบศักด์ิ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56312. นางอรุณี คมคาย จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56313. นายถวลิ เกตุถาวร จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56314. นายประเสริฐ สุดโลก จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56315. นายภานุวฒันแ ปใญญา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56316. นายรักไทย อวมวไิลย จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56317. นายวสัน ปุุนผล จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56318. นายสมชัย เถาวแหมอ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56319. นางสาวจารุวรรณ นามวงษแ เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56320. นางสาวลัดดา ปริยาปใญจางคแ เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56321. นายยุทธนา สังคเลิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56322. นายสวสัด์ิ อันพาพรม เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56323. นายสุเทพ อูพยัคฆแ เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56324. นางกาญจนา ศิลกุล ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56325. นางแกวกัลยา สังขมุรินทรแ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56326. นางนงลักษณแ งามสูงเนิน ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56327. นางผกามาศ สมรไกรสรกิจ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56328. นางเพญ็พรรณี สุวรรณาลัย ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56329. นางรุญณี ศรีภธูร ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56330. นางวนัดี มีทอง ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56331. นางวนัเพญ็ ศรีสุวรรณแ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56332. นางศลิษา รัตนาคินทรแ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56333. นางสมจิตร จันทรา ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56334. นางสมใจ เอื้ออนุสรณแ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56335. นางสาวกนกพร วบิลูยแวฒันแ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56336. นางสาวจินตนา เรือนแปนู ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56337. นางสาวณัฐชา โพธิแ์หน ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56338. นางสาวสิริรัตนแ นิลวรรณแ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56339. นางสาวสุดาวดี ไพพบิลูยแ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56340. นางสาวเสาวลักษณแ ภริมยแวฒันา ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56341. นางสาวอาจิรา ภาณุทตั ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56342. นางสิริพรรณ แสงโป ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56343. นางสุชิรา บวัคง ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56344. นางสุธา คงสนุน ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56345. นางสุภาพร ตันติเสรีรัตนแ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56346. นายบารมี คงฤทธิ์ ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56347. นายบญุเหลือ หอมเนียม ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56348. นายวชิัย จาดพุม ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56349. นายวฒิุคุณ รัตนเพทาย ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56350. นายสุรินทรแ โรจนอุดมวฒิุกุล ชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56351. นางวชัรี เขียวเอี่ยม ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56352. นางสัญญารัตนแ โอฬาฤกษแ ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56353. นางสาวนุจรินทรแ สมตระกูล ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56354. นางสาวสุดาวลัยแ พุมพวง ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56355. นางสาวอุไร จิตรพรหมมา ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56356. นางอาภรณแศิริ สุริยะโวหารร ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56357. นายเจษฎา ถาวร ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56358. นายธวชัชัย วงษแดี ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56359. นายมานะ กฤชเฟืๆองฟู ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56360. นายเรวตัร บญุประเสริฐดี ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56361. นายสมศักด์ิ ศาลางาม ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56362. ศุภชัย เอื้อสลุง ชัยบาดาลพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56363. นางเกศินี เกตุหลํ่า ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56364. นางทรรศนแมน สุขสวสัด์ิ ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56365. นางนุชจิรา สุขเพราะนา ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56366. นางเบญจา จั่นงาม ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56367. นางเพญ็พรรณแ แกววรรณา ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56368. นางลักษณา มาลีหอม ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56369. นางวราภรณแ ปใญญาทอง ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56370. นางสาวกมลรัตนแ ธรรมโสภารัตนแ ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56371. นางสาวทิพวรรณ สายโย ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56372. นางสาวอภญิญา เพง็นารียแ ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56373. นายชูเกียรติ เจริญศิลป ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56374. นายบญุเสริม งามระยับ ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56375. นายประจวบ สวสัด์ิโรจนแ ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56376. นายปรีดา มีนา ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56377. นายพนม ปิๆนทองนอย ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56378. นายไพศาล สุขดี ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56379. นายสมพงษแ เสือกอน ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56380. นายสัญญา สกุลภกัดี ชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56381. นางจารุวรรณ ยังรักษา ทาวุงวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56382. นางทพิวรรณ เภาดวง ทาวุงวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56383. นางรุงวดี สมบรูณแ ทาวุงวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56384. นางสมลักษณแ ยิ่งสูง ทาวุงวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56385. นางสาวดวงกมล แสงประดิษฐแ ทาวุงวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56386. นางสาวปาริฉัตร คนึงเหตุ ทาวุงวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56387. นายเทดิศักด์ิ สนามทอง ทาวุงวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56388. นายอํานาจ วงษแพยอม ทาวุงวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56389. นางบปุผา ใจดี ทาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56390. นางศิริพร รอดกสิกรรม ทาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56391. นางสาววนัดี แววสวาง ทาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56392. นางสาวสถาพร ดวงเงิน ทาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56393. นางอาจารี จิตตแสวาง ทาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56394. นายอุทยั ไชยสงโท ทาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56395. นางมยุรียแ ใจแสน เนินขามรัฐประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56396. นางสาวรัตนา จันทรา เนินขามรัฐประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56397. นางอุบลวรรณ เวชสถิตยแธรรม เนินขามรัฐประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56398. นางสาวอมรรัตนแ รักงาม บานขอยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56399. นางสุนิษา ตะระสุภณ บานขอยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56400. นางกานตแรวี ปานวงษแ บานชีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56401. นางปลัินธนา ยิ้มยอง บานชีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56402. นางวริชา ดลประสิทธิ์ บานชีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56403. นางสมเกียรติ ยิ้มเทยีน บานชีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56404. นางสาวชมพนูุท สุขสําราญ บานชีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56405. นางสาววนิดา ปานโต บานชีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56406. นางอัญชลี แตงเขียว บานชีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56407. นางอุบล บรรเทงิ บานชีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56408. นางกมลวรรณ กรรณาริก บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56409. นางจําเนียน ปาลวฒันแ บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56410. นางนาฎยา เมฆรักษากิจ บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56411. นางนุกูล ตันนุกูล บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56412. นางนุชนารถ สังคเลิศ บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56413. นางรัชนี สุขนิตยแทรัพยแ บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56414. นางสาวชณิตา เผานอย บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56415. นางสาวนิภา หนูเผา บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56416. นางสาวปใญญาทิพยแ กระเปาทอง บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56417. นางแสงระวี แกวดี บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56418. นางอนุช กุลฉิม บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56419. นายเจริญพร สุเดชะ บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56420. นายณรงคแศักด์ิ รัตนสวสัด์ิ บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56421. นายธรีพงศแ เผานอย บานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56422. นางคารมณแ จงจงประเสริฐ บญุนาคพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56423. นายสถิตยแ ชางพลายบวั บญุนาคพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56424. นางกองทรัพยแ คําเกิด พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56425. นางกัณหา มะระกานนทแ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56426. นางจารุวรรณ พนัธแพานิช พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56427. นางเดือนเพญ็ เงินงอก พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56428. นางทศันัย จุลประเสริฐ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56429. นางทพิยแวรรณ สุวรรณี พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56430. นางธริานี อมรพนัธางคแ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56431. นางนภารัตนแ เชื่องสุวรรณ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56432. นางพนิจาภรณแ สวสัด์ิโรจนแ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56433. นางพนิดา ไมตรีประศาสนแ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56434. นางพรทพิยแ จันทรแสุดา พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56435. นางพสัวี แกวเคน พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56436. นางพมิพแพรรณ สุภาณิชยแ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56437. นางพลิาวรรณ ปใทมโรจนแ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56438. นางยุพดี หอทบัทมิ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56439. นางรัฐภฏั ขวญัเมือง พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56440. นางวงศิริ สุขพมิาย พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56441. นางวไิลพร สุริยันตแ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56442. นางวไิลลักษณแ เตานอย พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56443. นางศิริรัตนแ ทองนอก พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56444. นางศิริวรรณ กองแดนไพร พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56445. นางสาวกันธชิา เพชรดี พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56446. นางสาวพชิญา เกตุสกุล พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56447. นางสาวยุพยงคแ กล่ันประเสริฐ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56448. นางสุกัญญา มวงพนัธุแ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56449. นางสุปราณี สุระชลภมูิ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56450. นางแสงจันทรแ ราบเรียบ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56451. นายเกียรติศักด์ิ ยิ้มแยม พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56452. นายสุรชัย สายพมิพแ พระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56453. นางชอผกา รําไพ พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56454. นางทพิยแรัตนแ ศรีพึ่ง พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56455. นางภาณุรักษแ จันทรแไพร พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56456. นางรัตณา เสาศิริ พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56457. นางลาวลัยแ เจริญทรัพยแ พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56458. นางศรีรัตนแ จันทรแกล่ิน พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56459. นางสกาวรัตนแ หนูสลุง พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56460. นางสาวทศันี เสาศิริ พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56461. นางสาวธติิมา อุดมพรมนตรี พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56462. นางสาวรังสิยา โพธิสุ์วรรณ พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56463. นายจิตรัตนแ เจริญทรัพยแ พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56464. นายสายันตแ เย็นเจริญ พฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56465. นางสาวภทัราวรรณ พพิธิปยิะปกรณแ ยางรากวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56466. นางสาวรุงทอง แกวโสต ยางรากวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56467. นายชูชีพ อิ่มอยู ยางรากวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56468. นายธวชัชัย พวงทอง ยางรากวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56469. นางสาวณรัณฐณภรณแ พงษแนิล โรงเรีนลําสนธวิทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56470. นางสาวรสริญ เชยสาคร โรงเรีนลําสนธวิทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56471. นายวฑูิรยแ ธนะศิวาทรัพยแ โรงเรีนลําสนธวิทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56472. นางขวญัศิริ เคารพธรรม โรงเรียนคุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56473. นายทศันัย มีทอง โรงเรียนคุรุประชาสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56474. นายถวลัยแ สาหรายทอง โรงเรียนโคกกะเทยีมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56475. นางพรทพิยแ เพง็ชาติ โรงเรียนโคกตูมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56476. นางวชัรินทรแ ออนนวม โรงเรียนโคกตูมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56477. นางอัจฉราลักษณแ หองดอกไม โรงเรียนโคกตูมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56478. นางอุทศิ ทพิยแประยูร โรงเรียนโคกตูมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56479. นายประสิทธิ์ ปราชญแศรี โรงเรียนโคกตูมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56480. นายสิปปนนทแ คงอิ่ม โรงเรียนโคกสําโรงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56481. นายนพดล ศุภลักษณแหรัิญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56482. นายอนันตแ พทุธโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแลพบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56483. นางปณิตา พรรณพชัรา โรงเรียนชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56484. นายทนงศักด์ิ กล่ินสีงาม โรงเรียนชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56485. นายธรีวจันแ สิทธศัิกด์ิ โรงเรียนชัยนาทพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56486. นางอารียแ คนซ่ือ โรงเรียนชัยบาดาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56487. นางชวนพศิ อิทธะรงคแ โรงเรียนดงตาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56488. นางมาลัย ล้ีสกุล โรงเรียนดงตาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56489. นางวนัทนา เหมสมิติ โรงเรียนดงตาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56490. นางสาวมาลี พลูเอี่ยม โรงเรียนดงตาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56491. นางสาวอาพา สิงหแทองราช โรงเรียนดงตาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56492. นางสุมาลี มะโนนอม โรงเรียนดงตาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56493. นายวนิัย ธรีะศิลป โรงเรียนดงตาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56494. นายสมบติั พากเพยีร โรงเรียนดงตาลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56495. นางนภสันันทแ ชื่นชม โรงเรียนทองเอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56496. นายโสภณ รอดภยั โรงเรียนทองเอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56497. นายเกรียงไกร เตาคํา โรงเรียนทองเอนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56498. นางสาวรภสัสิทธิ์ ต้ังสุจริตวงศแ โรงเรียนทาชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56499. นางสุกัญญา ผดุงศิลป โรงเรียนทาชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56500. นางสุนารัตนแ พลอยเจริญ โรงเรียนทาชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56501. นายชูชาติ ฤทธเิดช โรงเรียนทาชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56502. นายทศพร บรรจง โรงเรียนทาชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56503. นายวเิชียร ฟาูกระจาง โรงเรียนทาชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56504. นายวโิรจนแ เตงภาวดี โรงเรียนทาชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56505. นายสมชาย โกนิล โรงเรียนทาชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56506. นายสมศักด์ิ แยมนุน โรงเรียนทาชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56507. นายไพฑูรยแ นวลสลุง โรงเรียนทาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56508. นางโชษติา ปในนะราชา โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56509. นางมาลัย แกวมณี โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56510. นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษแ โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56511. นางศรีรัตนา ตันอารียแ โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56512. นางสมศรี บษุบงคแ โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56513. นางสาวกัลยา ประสงคแเงิน โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56514. นางสาวปใญจรัตนแ ทบัเปยี โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56515. นางสาวพรทพิยแ กล่ินสุคนธแ โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56516. นางสาวยอดขาว พลอยสุกใส โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56517. นายปณุญะ รัตนโกสุม โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56518. นายวฒิุศักด์ิ พวงทอง โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56519. นายสุชาติ เพช็รนิล โรงเรียนบางระจันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56520. นางรัตนา อุนะพํานัก โรงเรียนบางเสด็จวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56521. นางวรรณา ตรีอุดม โรงเรียนบางเสด็จวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56522. นางวรีวรรณ เพง็สมบติั โรงเรียนบางเสด็จวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56523. นางสาวรัชริน พุมพวง โรงเรียนบางเสด็จวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56524. นายมงคล บกสกุล โรงเรียนบางเสด็จวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56525. นายสํารวย วฒันวงศแ โรงเรียนบานชีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56526. นางสุภาพร ปิๆนงาม โรงเรียนบานเบกิวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56527. นายไตรณรงคแ สุดงาม โรงเรียนบานเบกิวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56528. นายสมบรูณแ สุขเกษ โรงเรียนบานเบกิวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56529. นางนงเยาวแ ชินบตุร โรงเรียนบานแปงูวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56530. นางสาวจรัสศรี สกลพนัธุแ โรงเรียนบานแปงูวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56531. นางสุจินรา เดชพงษแ โรงเรียนบานแปงูวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56532. นายสมปอง แจมยิ่ง โรงเรียนบานแปงูวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56533. นายสุวรรณ ชูชัยมงคล โรงเรียนบานแปงูวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56534. นายอนุสรณแ สีมะสิทธกิุล โรงเรียนบานหมี่วทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56535. นางนันทแนภสั เฉลยจรรยา โรงเรียนปาโมกขแวทิยาภมูิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56536. นางวไิลวรรณแ เดชพนัธุแ โรงเรียนปาโมกขแวทิยาภมูิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56537. นางสุกัญญา นาคน้ํา โรงเรียนปาโมกขแวทิยาภมูิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56538. นางอนงคแ คุณจรูญ โรงเรียนปาโมกขแวทิยาภมูิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56539. นายอาคม นัยพร โรงเรียนปาโมกขแวทิยาภมูิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56540. นายอํานาจ เฉลยจรรยา โรงเรียนปาโมกขแวทิยาภมูิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56541. นางนงนิตยแ สงางาม โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56542. นางบศุรา ปใญญาดี โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56543. นางลัดดา สุมะนา โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56544. นางสาวธญัพร เกิดกูล โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56545. นางสาวรําไพ ขลิบเงิน โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56546. นางสาวเรณู เย็นใจ โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56547. นางอัญชลี สงาทอง โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56548. นายจํารุญ กระตุดเงิน โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56549. นายมงคล บาลี โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56550. นายสวาง ออนละมัย โรงเรียนปยิะบตุรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56551. นายเติมศักด์ิ อวนแกว โรงเรียนไผวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56552. นายยรรยง ศรีปล่ัง โรงเรียนไผวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56553. นายสําเนา แยมจํานัน โรงเรียนไผวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56554. นางเยาวลักษณแ ธงทอง โรงเรียนพรหมบรีุรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56555. นางสาวสัภยาพร แกวศรีทอง โรงเรียนพรหมบรีุรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56556. นายชูเชษฐแ ยะวญิชาญ โรงเรียนพรหมบรีุรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56557. นายวลัลพ ธงทอง โรงเรียนพรหมบรีุรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56558. นายประกิจ คุณโฑ โรงเรียนพรหมบรีุรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56559. นายฉัตรชัย ทานะมัย โรงเรียนพระนารายณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56560. นายชูชาติ โพธิท์อง โรงเรียนพฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56561. นายวนัชัย ประดับมุข โรงเรียนพฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56562. นายประสิทธิ์ ยอดสลุง โรงเรียนพฒันานิคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56563. นฤมล คํานนทแ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56564. นางกาญจนา กาญจนโหติ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56565. นางกาญจนา ปาูนทอง โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56566. นางขนิษฐา ดีอวม โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56567. นางถนอมศรี ออนแกว โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56568. นางทศันียแ นาคหลํ่า โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56569. นางนงนุช ประดับวงศแ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56570. นางนงลักษณแ ใจบญุ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56571. นางเนาวรัตนแ ยุติวงษแ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56572. นางผองศรี คําลอย โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56573. นางไพรวลั วงษแเจริญสุข โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56574. นางภาวนา เทยีนขาว โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56575. นางรชาดา สมทรัพยแ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56576. นางรุจิราภา สิทธปิาน โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56577. นางวรรณภา บญุประทปี โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56578. นางวรรณเศรษฐแ พานอังกาบ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56579. นางวไิลรัตนแ วสุริยแ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56580. นางศรีสมัย รัตนีมงคล โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56581. นางโศรดา ทวคูีณ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56582. นางสมจิตตแ วฒันวงศแ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56583. นางสมพศิ พลูเจริญ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56584. นางสาวจีรภสัรแ บวัสุวรรณ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56585. นางสาววรินรําไพ บตุรลพ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56586. นางสาวศิริณี นันทศรี โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56587. นางสาวสุริยาพร ชาคริตานันทแ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56588. นางสาวหตัทยา คุณานนทแศิริกุล โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56589. นางอโณทยั แสงจินดา โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56590. นางอภิญญาลักษณแ โพธิเ์จริญ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56591. นางอภรัิตนแ กองสุทธิ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56592. นางอัจจนา ศิริวรรณ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56593. นางอุษณียแ สนพลอย โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56594. นายจิรวฒันแ สิงหแสูง โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56595. นายเนลวฒักแ กิ่งสุวรรณพงษแ โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56596. นายอํานาจ สุขสุเสียง โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56597. นางกรองทอง บญุทพิยแจําปา โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56598. นายชุมพล ชูชม โรงเรียนพบิลูวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56599. นางนภาดา รวมสุวรรณ โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56600. นางมุกดา มีลักษณะ โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56601. นางสาวธนพรรณ เขมะชิต โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56602. นางสาวนภทัร วงษแสาหราย โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56603. นางสาวสุชาดา รักไทยวฒันา โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56604. นางสุภทัรา เจียรนันทแ โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56605. นางสุรียแ แสงนาค โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56606. นางอารีวรรณ ทองคํามาก โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56607. นายปราโมทยแ ทองคํามาก โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56608. นายสมชาย มีสุวรรณ โรงเรียนโพธิท์อง"จินดามณี" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56609. นางน้ําฝน จินดาเบญ็ธรรม โรงเรียนโพธิท์องพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56610. นางภญิญดา พดัภู โรงเรียนโพธิท์องพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56611. นายจารึก นิลศรี โรงเรียนโพธิท์องพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56612. นางกัณณแอลิน จรุงธนารัตชตแ โรงเรียนโยธนิบรูณะอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56613. นางพรรณี รักสูข โรงเรียนโยธนิบรูณะอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56614. นางสาวเฉลิมศรี นาควะรี โรงเรียนราชสถิตยแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56615. นายจัตุรงคแ วงษแปาน โรงเรียนราชสถิตยแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56616. นายศิริศักด์ิ พลอยดี โรงเรียนราชสถิตยแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56617. นางพลูศรี เขียวมรกฎ โรงเรียนร้ิวหวาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56618. นางรัชฎา ทศักุลณี โรงเรียนร้ิวหวาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56619. นางศิวารักษแ ชนะสงคราม โรงเรียนร้ิวหวาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56620. นายวรพนัธุแ สืบสายพนัธุแ โรงเรียนร้ิวหวาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56621. นายสุเทพ วนิิชชากร โรงเรียนร้ิวหวาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56622. นายไพฑูรยแ สอนอิ่ม โรงเรียนร้ิวหวาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56623. นายประทนิ เหลืองทอง โรงเรียนลําสนธวิทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56624. นางสาวสุวพร พนิธพุนัธแ โรงเรียนวเิศษชัยชาญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56625. นายไพศาล มั่นอก โรงเรียนวเิศษชัยชาญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56626. นายศักด์ิชัย ชลวทิยแ โรงเรียนวเิศษชัยชาญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56627. นางกรุณา ชินะตังกูร โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56628. นางเนาวรัตนแ เลิศนันทกุล โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56629. นางบงัอร สวนมะมวง โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56630. นางพชัรินทรแ พึ่งเนตร โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56631. นางวรรณา ทองแดง โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56632. นางสาวพรรณพชัร เพชรหมื่นไวย โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56633. นางสุนันทแ วฒันวงศแ โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56634. นายชุตินันทแ กองทอง โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56635. นายนริศ เมตตาสิทธกิร โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56636. นายบญุมี สุกใส โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56637. นายสุรเดช สงวนงาม โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56638. นายอภรัิกษแ หงสแหาญณรงคแ โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56639. นายอุดม สามแกว โรงเรียนวเิศษไชยชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56640. นางณัฐธยานแ ศรีเรือง โรงเรียนวเิศษไชยชาญ"ตันติวทิยาภมู"ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56641. นางนิตยา มีประเสริฐ โรงเรียนศรีวนิิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56642. นางวราภรณแ อรัญปาลยแ โรงเรียนศรีวนิิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56643. นายวนิัย แปนูงาม โรงเรียนศรีวนิิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56644. นายเผด็จ สุพนัธนา โรงเรียนศรีวนิิตวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56645. นางทศันียแ วงศาโรจนแ โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56646. นางธนพร พนัพอน โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56647. นางรภสัสรณแ ประทมุทาน โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56648. นายธานี อรัญปาลยแ โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56649. นายพจนแ คีรีวรรณ โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56650. นางจตุพร ตระกูลศรี โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56651. นางนันทนา จิตตแกระจาง โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56652. นางผองศรี วฒิุจักร โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56653. นางพมิประไพ พานทอง โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56654. นางศรินยา แสงสวาง โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56655. นางสาวนันทวนั คุมทอง โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56656. นางสาวปิยะรัตนแ กึงฮะกิจ โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56657. นางสาวพจนา โชชัย โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56658. นางสุชีลา คลายชม โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56659. นางสุรียแ บํารุงญาติ โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56660. นางโสภาพรรณ เขตรสาลี โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56661. นางอัมพร คลายแกว โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56662. นางอารมยแ พึ่งเนตร โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56663. นางอุไรวรรณแ เลาสุขสุวรรณแ โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56664. นายมานะ ประสาทศิลป โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56665. นายวศิน เกิดดี โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56666. นายวฒันา ศุภกิจ โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56667. นายเอกพงษแ โตชัยศรี โรงเรียนสตรีอางทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56668. นางสาวจิตรดา รังษโีรจนแสมบติั โรงเรียนสรรพยาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56669. นางลําใย พรัิมยแ โรงเรียนสามโกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56670. นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญ โรงเรียนสามโกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56671. นางอรวรรณ ศรีโพธิ์ โรงเรียนสามโกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56672. นายชัยรัตนแ ชางขํา โรงเรียนสามโกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56673. นายธนพล พชัราภา โรงเรียนสามโกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56674. นางกัลยา วรีะพงษแ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56675. นางดวงใจ สุขสบาย โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56676. นางดุษฎา คงพานิช โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56677. นางทวิทอง ออนบาง โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56678. นางธารญา ธยานแธนาธร โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56679. นางนิตยา สุวรรธนะ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56680. นางประภสัสร มีชัย โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56681. นางผาสุข เตาทอง โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56682. นางมัณตรีณี วศิรัสดํารงคแกุล โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56683. นางวราภรณแ ขําเปรม โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56684. นางวภิาวรรณ เทศทอง โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56685. นางวลิาวดี เอกอัคร โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56686. นางวรีะพร จูภาวงั โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56687. นางศราวดี ลูกอินทรแ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56688. นางสายพวน คุมไพรี โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56689. นางสาวฐิติมา ธะนะศรี โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56690. นางสาวถนอมจติ ผิวสอาด โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56691. นางสาวธันยแชนก ราษฎรแประชุม โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56692. นางสาวนุสรา หวัไผ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56693. นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบญั โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56694. นางสาวปยิพชัรแ งามจริง โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56695. นางสาววนัดี ผิวสอาด โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56696. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56697. นางสาวสุนทรี กันพวง โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56698. นางสาวอรวรรณแ ธรรมสระ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56699. นางสาวอรุณศรี ศรีชัย โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56700. นางอุมาพร สุวรรณโมลี โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56701. นางอุไร แสนสุข โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56702. นายนพชัย สุวรรธนะ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56703. นายปรีชา มีชัย โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56704. นายปรีชา เทศทอง โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56705. นายมานิตยแ สุทธสิวสัดิคุณ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56706. นายเลิศไกร ธญัสิริดํารง โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56707. นายวรีะ อุลิศ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56708. นางภคัสิณี ลักษณะพนัธแพงศแ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56709. นายสุธรีพนัธุแ ดิษพงษแ โรงเรียนสิงหแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56710. นางชองมาศ เดชากุล โรงเรียนสิงหพาห ุ"ประสานมิตรอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56711. นางวชัราภรณแ สุทธสิวสัด์ิ โรงเรียนสิงหพาห ุ"ประสานมิตรอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56712. นางสันทนียแ โอภาศ โรงเรียนสิงหพาห ุ"ประสานมิตรอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56713. นายประมาณ ทองยิ้ม โรงเรียนสิงหพาห ุ"ประสานมิตรอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56714. นายจงเพยีร มณีโคตมแ โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตรอุปถัมภ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56715. นางจุไรลักษณแ โกมล โรงเรียนสิงหพาห"ุประสานมิตรอุปถัมภแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56716. นางนันทแนณัฎฐแ นาน้ําเชี่ยว โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56717. นางสาวพชัรียแ บญุปลีก โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56718. นายคําสิงหแ วงษแจันทรแ โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56719. นายพพิฒันแ ปานบญุ โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56720. นายวมิล สุทนิ โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56721. นายรณชัย นิ่มกุล โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56722. นางนิศานาถ แยมวงศแ โรงเรียนหนองมวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56723. นางสมคิด ศิริเพง็ โรงเรียนหนองมวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56724. นายเสนหแ สุขสมพชื โรงเรียนหนองมวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56725. นางสาวขนิษฐา บวัศรี โรงเรียนหนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56726. นายพรชัย กสิกรรม โรงเรียนหนัคาราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56727. นายมหาชาติ อินทรแเงิน โรงเรียนหนัคาราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56728. นางลภัสเมธานินทแ การีชิต โรงเรียนหวัไผวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56729. นางสาวจําเนียร แสงแกว โรงเรียนหวัไผวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56730. นายชํานาญ เอี่ยมสําอาง โรงเรียนหวัไผวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56731. นางฉววีรรณแ บญุประดับ โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56732. นางนันทนา เพง็สมบติั โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56733. นางรัชกร ผดุงศิลป โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56734. นางเรไร แจมกระจาง โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56735. นางสาวเจนจิรา ชัชวาลยแ โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56736. นางสาวธนัดดา คงมีทรัพยแ โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56737. นางสาวสุวรรณ อนโต โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56738. นางสาวสุวรรณี เสือสมิง โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56739. นางอรุณี กอเกิด โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56740. นายจรัสเดช ชัชวาลยแ โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56741. นายศุภกันตแ พึ่งแยม โรงเรียนอางทองปใทมโรจนแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56742. นางจุรีรัตนแ ฟมูั่น โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56743. นางชําเรือง วชินะโภชนแ โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56744. นางนุชรียแ สอาดไหว โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56745. นางเพญ็วภิา ต้ังทวี โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56746. นางวรรณา เงินมี โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56747. นางศิริพร ช้ําเกตุ โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56748. นางสาวนฤมล สุภสุข โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56749. นางสําเริง อึ้งพานิช โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56750. นางสุชาวดี เรืองรุง โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56751. นางเสริมศรี เกษวงั โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56752. นางอรุณี วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56753. นายกมลภพ ช้ําเกตุ โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56754. นายวนัชัย แสงประทปีทอง โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56755. นายสุรพล วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56756. นายอุทศิ เหรียญทอง โรงเรียนอินทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56757. นางเกษกนก มีแดนไผ โรงเรียนอุลิตไพบลูยแชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56758. นางณัฐพร อ่ํารอด โรงเรียนอุลิตไพบลูยแชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56759. นางเทพี เขียนสารแ โรงเรียนอุลิตไพบลูยแชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56760. นายกมล นอยสระ โรงเรียนอุลิตไพบลูยแชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56761. นายเกียรติศักด์ิ ชันตะ โรงเรียนอุลิตไพบลูยแชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56762. นายวหิาร ใจแสน โรงเรียนอุลิตไพบลูยแชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56763. นายสุพจนแ อ่ํารอด โรงเรียนอุลิตไพบลูยแชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56764. นายสมิง กุลธี โรงเียนทาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56765. นางฉววีรรณ เพญ็โรจนแ วดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56766. นางนงนุช ตามวงศแวาลยแ วดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56767. นางนภคั สุพรรณไสว วดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56768. นางสายฝน ศักด์ิสิริโกศล วดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56769. นางสาววนัเพญ็ เจริญวทิยแ วดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56770. นางสาววาสนา ศรีดิลก วดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56771. นายกฤษณะ สินธปุระเสริฐ วดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56772. นายทฆิัมพร สุวรรณภาพ วดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56773. นายวรีพล ชอยกิ่ง วดัสิงหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56774. นางนัชยา โภชนา ศรีสโมสรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56775. นางประภสัสร นิ่มพญา ศรีสโมสรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56776. นางพมิพแใจ โลเกตุ ศรีสโมสรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56777. นางวณีา เขียวนิล ศรีสโมสรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56778. นายธานี เขียวนิล ศรีสโมสรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56779. นางพมิรัตนแ ฤกษแวจิิตรัตนแ สรรพยาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56780. นางภทัราวรรณ ทรัพยแเหมือน สรรพยาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56781. นางสาวสิวลี อองแกว สรรพยาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56782. นางอุไรวรรณแ โพธิเ์หลือง สรรพยาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56783. นายไพศาล อยูชา สรรพยาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56784. นายวลัลภ สินอําพล สรรพยาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56785. นายสรรเสริญ ภูเพช็รแ สรรพยาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56786. นายอัครินทรแ ฤกษแวจิิตรัตนแ สรรพยาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56787. นางสาวจีรนันทแ จันทะคอม สระโบสถแวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56788. นางสาวบญุยิ่ง เกื้อกูล สระโบสถแวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56789. นางสาวอภญิญา ตาระกา สระโบสถแวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56790. นายถิรินทรแ สังขแขาว สระโบสถแวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56791. นายธรีพงษแ ภธูร สระโบสถแวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56792. นายประจักษแ ดวงสุดา สระโบสถแวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56793. นางจิรวรรณ มณีเนตร สาครพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56794. นางฐิติรัตนแ จูชวน สาครพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56795. นางปรียอร สุขสัมฤทธิ์ สาครพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56796. นางอัญชุลี ทองดง สาครพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56797. นายพรเทพ พรหมตระกูล สาครพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56798. นางนันทพร มั่นทพั สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56799. นายอภชิาติ เพชรพลอย สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56800. นายไชยวฒันแ โพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56801. นายอธษิฐาน พนัธุแคา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56802. นางจันทนา วลัิงคะ หนองมวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56803. นางจําลองลักษณแ โชติพรม หนองมวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56804. นางทยิานันทแ เสริมศรี หนองมวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56805. นางศิริพร วรกาญจนแ หนองมวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56806. นางอุไร เย็นฉ่ํา หนองมวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56807. นายศิริพงษแ กล่ันไพฑูรยแ หนองมวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56808. นางบงัเอิญ กอนทอง หวยกรดวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56809. นางประภาศรี คําสะอาด หวยกรดวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56810. นางวฒันา สุนิมิตร หวยกรดวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56811. นายวโิรจนแ จันทรแอ่ํา หวยกรดวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56812. นางพนมพร อยูชัง หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56813. นางเพญ็สินี ทองคําเภา หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56814. นางวรรณภา คําสอน หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕
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56815. นางวจิิตรา รสวงษแไพศาล หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56816. นางสาวทิพวรรณ โพธิข์ํา หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56817. นางสาวปยิพร บญุครอบ หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56818. นางสาวเพญ็พรรณ ประทปีพรศักด์ิ หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56819. นางสาวไพลิน ตุมทอง หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56820. นางสาวสุภาภรณแ ธาดาวตัรภรณแ หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56821. นางสุดารัตนแ พรรณแสง หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56822. นายปกรณแ ธงศรี หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56823. นายวรีศักด์ิ จันทรแสุข หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56824. นายอุเทน สุขสิงหแ หนัคาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56825. นางโกสุม สุขโสภี หนัคาราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56826. นางลักขณา กสิกรรม หนัคาราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56827. นางสาวนิรมล บญุยมัย หนัคาราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56828. นางสาวลดาวรรณ สาระกูล หนัคาราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56829. นายชํานาญ เข็มเงิน หนัคาราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56830. นายบญุมา มวงพลู หนัคาราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๕

56831. นางมะลิวลัยแ กรสี โรงเรียนกอนแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56832. นางวาสนา ฉิมไทย โรงเรียนกอนแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56833. นางสาวเอ็นดู เทศมงคล โรงเรียนกอนแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56834. นางนิติมา มีชัย โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56835. นางประไพภคั นันทวสิิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56836. นางปรียาภรณแ เพยีรพจิิตร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56837. นางรุงเรือง ตันเจริญ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56838. นางศสิธร เฮ็งเจริญ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56839. นางสาวพมิพแปวีณแ วเิศษฤทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56840. นางสาวรัตกัณฑแ ฤทธิเ์จริญ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56841. นางสาวศรีวภิา ทนิวงษแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56842. นายนธี มีชัย โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56843. นายวรรณไชยแ พเินตร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56844. นายกรวทิยแ เลิศศิริโชติ โรงเรียนการทํามาหากินวดัโพธิเ์ฉลิมรักษแ (อนสุรณแวนัเด็กแหงชาติ ป ี๒๕๓๗) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56845. นางโนรี บญุมาเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56846. นางสมจิตร มะซอ โรงเรียนดอนฉิมพลีพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56847. นางสาวสุภาพรรณ ศิริเพช็ร โรงเรียนดอนฉิมพลีพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56848. นางสาวอัญชลี ดีใจวงศแ โรงเรียนดอนฉิมพลีพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56849. นางอุษา ตีระวฒันานนทแ โรงเรียนดอนฉิมพลีพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56850. นายวสิิษฐแ และอิ่ม โรงเรียนดอนฉิมพลีพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56851. นางกมลพร ล้ิมสวสัด์ิ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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56852. นางกัณทมิา เจริญเตีย โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56853. นางกาญจนา เจริญนพ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56854. นางไขแสง ตรีสาม โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56855. นางเครือวลัยแ แปนูประหยัด โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56856. นางจุฑามาศ จันทราภริมยแ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56857. นางณัทชาภา กิรัตนแ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56858. นางณีรนุช ตมจอย โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56859. นางดรรชนียแ สหพฒันสมบติั โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56860. นางพเยาวแ รัตนแสง โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56861. นางพรพมิล ทรงศิริ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56862. นางไพเราะ แชมประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56863. นางวลัลยา เศรษฐโศภณ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56864. นางศิริพร จันทรวงศแ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56865. นางสมนึก ศรีศิริโชคชัย โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56866. นางสาวจริยา ทวรัีตนแ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56867. นางสาวบศุรา พพิฒันโกศลศักด์ิ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56868. นางสาวรัชตา บญุเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56869. นางสาววนัเพญ็ สวนงาม โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56870. นางสุกัลยา พวงสมัย โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56871. นางเสียงพณิ ควะชาติ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56872. นางอิงตะวนั แพลูกอินทรแ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56873. นางอุบล ศรีชัย โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56874. นางอุบลรัตนแ อัมพรโชติ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56875. นายทศทศิ เทวารุทธ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56876. นายนพดล ศรประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56877. นายนิรุจนแ ศรีเกษม โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56878. นายภทัระ กระแสรแสุนทร โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56879. นางสาวรัตนาภรณแ เจษฎาฉัตร โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56880. นางนภคั เยี่ยมสมุทร โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56881. นางพชัรินทรแ ทวธีรรมถาวร โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56882. นางมนัสนันทแ วงศแกาฬสินธุแ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56883. นางลาวลัยแ พวงเงิน โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56884. นางวลัยพรรณ พนัธแอน โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56885. นางวศรินทรแ บญุแจม โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56886. นางสาวกรกฎ อินทรพนัธแ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56887. นางสาวชอุม อวมเจริญ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56888. นางสาวเมทนิี รําพงึสุข โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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56889. นางสาววชิชุดา พรมสุบรรณแ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56890. นางสาวสิริกร จันทรแศิริยานันทแ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56891. นางสาวสุวรรณา นาควาด โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56892. นายมานพ มีสุข โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56893. นายวชัรกร เผ่ือนโชติ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56894. นายอภนิันทแ กอนกลีบ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56895. นางยุวดี เกษตรสมบรูณแ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษานอมเกลา สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56896. นางพเยาวแ คงมินทรแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวสุิทธาธบิดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56897. นางนันทยิา สวนมาลี โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56898. นางพนัณี จิตรวเิศษสม โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56899. นางสมพร คงเอี่ยม โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56900. นางสุวดี คงเพง็ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56901. นายศิริพงศแ ทฆีะ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56902. นางณีรนุช จิรชัยสุทธกิุล โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56903. นางเพลิน สุกษมรัตนแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56904. นางสาวฟารีดา กลองรัมยแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56905. นางสาวรัตนาภรณแ เรือนคํา โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56906. นางสาวสิปาง สุทธปิใญโญ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56907. นางสาวสุธนิันทแ เปาูเพช็ร โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56908. นางสาวอมรรัตนแ สงวนไชยกฤษณแ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56909. นายณรงคแฤทธิ์ รัตนอัมพรโสภณ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56910. นายสมบรูณแ อัศวภมูิ โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56911. นายสมยศ แพนลา โรงเรียนเทพศิรินทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56912. นายมงคลชัย จตุพรชัยมงคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56913. นางจุฬาลักษณแ จักหงษแสุวรรณ โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56914. นางฐิติพร เรืองนุน โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56915. นางบรรเจิด ชัยจิรารักษแ โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56916. นางบษุรา เจตบตุร โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56917. นางสาวณํฐยานแ ดุมแกว โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56918. นางสาวพนอ เล็ดรอด โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56919. นางสาววาสนา โกมลวานิช โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56920. นางสาวสิริกานตแ ฉิมพาลี โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56921. นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56922. นายจุติรัตนแ กองโภค โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56923. นายชยกฤต ขําเถื่อน โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56924. นายนิพนธแ กอนทอง โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56925. นายวรนันทแ ทพิยรัตนแ โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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56926. นายสมศักด์ิ ผดุงจิตรแ โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56927. นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56928. นางน้ําคาง กิ่งกาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56929. นางบญุปลูก ลิมปพฤกษแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56930. นางบษุบา ชูแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56931. นางพศิมัย ผองชมภู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56932. นางศศิธร เกษรมาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56933. นางสาวตติยา จันทะพรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56934. นางสาวนลินรัตนแ อายนอย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56935. นางสาวลมูลเพชร มะณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56936. นางสาวลัดดา สายพานทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56937. นางสาววริศา หุนประการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56938. นางสาววไิล ปะตังพะโล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56939. นายเกียรติชัย เดชวรรณแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56940. นายณพกฤษ เอมศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56941. นายนิยม บญุเตานอย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56942. นายประเสริฐ อุยคัชชะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56943. นายรังสิมันตแ มุสิกะเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56944. นายศรณแพงศแ เตชะวชัรานนทแ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56945. นายสมศักด์ิ กาทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56946. นางสาวนงลักษณแ เรือนทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56947. นายพลเอก สวางแจง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ  สิงหเสนี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56948. นางทองอยู ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบางคลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56949. นางรัชนี จํารูญโรจนแ โรงเรียนบางคลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56950. นางสมศรี รวมครบรีุ โรงเรียนบางคลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56951. นายเฉลิม รวมครบรีุ โรงเรียนบางคลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56952. นายปใญญา แสงวฒันากุล โรงเรียนบางคลาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56953. นางกมลดา วฒันเศรษฐ โรงเรียนบางน้ําเปร้ียววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56954. นางรินจง อุทยั โรงเรียนบางน้ําเปร้ียววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56955. นางสาวนงนุช ธนะวฒันแ โรงเรียนบางน้ําเปร้ียววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56956. นางสาวสุกัญญา นุชประเสริฐ โรงเรียนบางน้ําเปร้ียววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56957. นายเกษม วภิาสชัยนนทแ โรงเรียนบางน้ําเปร้ียววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56958. นายพสิิฐ บญุศิริวทิยแ โรงเรียนบางน้ําเปร้ียววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56959. นายภมูิพฒันแ วรรณนภาลัย โรงเรียนบางน้ําเปร้ียววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56960. นายศิริ เผือกพลูผล โรงเรียนบางน้ําเปร้ียววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56961. นายสมศักด์ิ เลิศอํานวยโชค โรงเรียนบางน้ําเปร้ียววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56962. นางชนากานตแ เชื้อทอง โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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56963. นางณัฎฐณิชา แกวศรีเมือง โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56964. นางดวงเดือน จันทรแทอง โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56965. นางนวลปราง แปนูเหมือน โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56966. นางปริศนา บญุเกิดแกว โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56967. นางรชตวรรณ ธรรมโชติ โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56968. นางสาวกุลณิชา หนูเทพยแ โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56969. นางสาวจินตนา รุงฉวี โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56970. นางสาวบญุชู กันเกตุ โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56971. นางสาวพวงแกว จันชะดา โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56972. นางสาวรุงทพิยแ สุวรรณลักษณแ โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56973. นางสาววลัยพร ไชยพรม โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56974. นางสาวศรีประไพ ไชยนา โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56975. นางสาวสินาวัฒนแ สุคนธทรัพยแ โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56976. นางสาวสุภทัรา แสงวฒันแ โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56977. นางสาวโสพศิ สงประสพ โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56978. นายนววธิ ศรีปล่ัง โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56979. นายบรรพต เล็ดรอด โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56980. นายพรีะศักด์ิ หมั่นการ โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56981. นายภริมยแ คงเหล โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56982. นายเอนก แจมคลาย โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56983. นางสุดา สุวศิน โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56984. นายชูศักด์ิ องคแศิริพร โรงเรียนบางบอวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56985. นางยุพา ภมูกลาง โรงเรียนบางปะกง "บวรวทิยายน" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56986. นางวรรณา โสภา โรงเรียนบางปะกง "บวรวทิยายน" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56987. นางสาวนภาพร หงษแทอง โรงเรียนบางปะกง "บวรวทิยายน" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56988. นายประมินทรแ ชูพพิฒันแ โรงเรียนบางปะกง "บวรวทิยายน" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56989. นางฉววีรรณ วงศแภกัดี โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56990. นางชัชสรัญ อองเอี่ยม โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56991. นางณัฐรินียแ ทองพลาย โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56992. นางพวงรัตนแ ชื่นเกษร โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56993. นางพฒันี ศรีราษฏรแ โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56994. นางวรรณี วงศแพานิชยแ โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56995. นางสาวแกวใจ ทองเร่ิม โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56996. นางสาวรินทรแธนัน ธนรักษแแสงดี โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56997. นางสุทธดิา คุมภู โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56998. นายธรีศักด์ิ จันทรแกระจาง โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

56999. นายประภาส จันทรแโคตร โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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57000. นายไพฑูรยแ สุขไดพึ่ง โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57001. นายวนิัย คุมภู โรงเรียนบางพลีราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57002. นางกัลยา ทั่งทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57003. นางจําเนียร เที่ยงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57004. นางจิราวรรณ คนงาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57005. นางชนกนันทแ ทวมละมูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57006. นางนุกูล สันทดัคา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57007. นางประจวบลาภ โพธิส์วสัด์ิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57008. นางประทมุ อมรนพกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57009. นางเพญ็จันทรแ บญุญาวฒันแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57010. นางยุพดี มั่งค่ัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57011. นางเรณู ปณุวฒันแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57012. นางวรรณเพญ็ พลอยแหวน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57013. นางสมพร พวงมาลี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57014. นางสาวเฉลารัตนแ สินเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57015. นางสาวดาวเรือง ศรีหทยั โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57016. นางสาววนัเพญ็ เรืองรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57017. นางสาวสุวลิา ประเสริฐกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57018. นางสาวอรนุชา วริิยะรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57019. นางสาวอรุณี สังขกุญชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57020. นางสาวอัมพวรรณแ เพยีรพจิิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57021. นางสุกัญญา ไทยเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57022. นางเสาวลักษแ รัตนสินธุแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57023. นายโกมล กําเนิดหนิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57024. นายขจิต มหาสิริโภคา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57025. นายทองคลัง โพธิส์วสัด์ิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57026. นายประดิษฐแ ขมจริง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57027. นายพรีสุต พรหมสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57028. นายไพโรจนแ ทระกุลพนัธแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57029. นายยอดชาย โคตรุฉิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57030. นายวณิชยแ ประสารบญุ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57031. นายสุชาติ บญุญาวตันแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57032. นายอํานาจ เดชสุภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57033. นางจงกล ตัณฑแเจริญรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57034. นางชวนพศิ ผดุงกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57035. นางเปรมจิตตแ เหลืองทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57036. นางพรรณวลัย ศีรีวงศแวฒันา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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57037. นางพชัรียา ตันสุวรรณรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57038. นางยุพนิ พรงาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57039. นางรัตนาภรณแ สมาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57040. นางรุจิรา เพิ่มพมิล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57041. นางสมฤดี ตุมศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57042. นางสาวชวพีร เหลืองสุขเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57043. นางสาวผาสุก มนตแกระจาง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57044. นางสาวลาวรรณ ศิริพงษแพนัธแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57045. นางสาวสุรีรัตนแ คชชาคร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57046. นางสุชาดา แรกต้ัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57047. นางสุวรรณา แสงวงศแทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57048. นางเสาวลักษณแ นาโตนด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57049. นางอุนเรือน เนื่องจํานงคแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57050. นายวชิาญ สุวรรณวงษแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57051. นายชํานาญ เปรมประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57052. นายวชิัย ธรรมเมธาพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57053. นางควรพจิ คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓  ชนะสงสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57054. นางพรพมิล พรพรหมโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓  ชนะสงสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57055. นางวรรณภา ปอูมพมิพแ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓  ชนะสงสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57056. นายชัยณรงคแ สายันเกณะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓  ชนะสงสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57057. นายวรวฒันแ รัตนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓  ชนะสงสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57058. นายวริิยะ คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓  ชนะสงสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57059. นายสมปอง เหมือนสมัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓  ชนะสงสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57060. นางสุปราณี เธยีรสรรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓  ชนะสงสารวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57061. นายธวชัชัย โตออน โรงเรียนปทมุคงคา สมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57062. นางทพิยาภา ทบัทมิเทศ โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57063. นางบศุกร ณ นคร โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57064. นางมณฑกาน เหนี่ยวองอาจ โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57065. นางวนัดี หงษา โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57066. นางศศิพงษแ แจมปใญญา โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57067. นางสายหยุด กรนุม โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57068. นางสาวเพญ็แข งามดวงใจ โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57069. นางสาววรรณวิมล วสะยางกูร โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57070. นางสาววรรณศิริ หลงรัก โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57071. นายเกษมสันตแ อินพรม โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57072. นายประพฤติ ศีลพพิฒันแ โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57073. นายสมยศ ทพิยแเที่ยงแท โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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57074. นายเอนก สุขถนอม โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57075. นายธรีศักด์ิ ศรีวฒันกุลวงศแ โรงเรียนปอูมนาคราชสวาทยานนทแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57076. นางราตรี กลับประสิทธิ์ โรงเรียนเปร็งวสุิทธาธบิดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57077. นางชวนพศิ พงษแรอด โรงเรียนแปลงยาวพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57078. นางพรฤดี สุริยภญิโญพงศแ โรงเรียนแปลงยาวพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57079. นางวรัญญา เนียนทะศาสตรแ โรงเรียนแปลงยาวพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57080. นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร โรงเรียนแปลงยาวพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57081. นางเมธาพร ยศยิ่ง โรงเรียนไผแกววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57082. นางรัศมี วฒันอรุณวงศแ โรงเรียนไผแกววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57083. นางวรกุล พรทวสุีข โรงเรียนไผแกววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57084. นางสาวนพพร วไิลพฒันแ โรงเรียนไผแกววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57085. นางสาวลักขณา ถนอมเงิน โรงเรียนไผแกววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57086. นางสาวกัลยา คํากลัด โรงเรียนไผดําวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57087. นางสาวอมรรัตนแ สุพเิพชร โรงเรียนไผดําวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57088. นายประโยชนแ บตุรเจริญ โรงเรียนไผดําวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57089. จาอากาศตรีศักด์ิเกษม จันทรแสิริกุล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57090. นางกฤษณา ณัฐคุณานนทแ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57091. นางซองทรัพยแ นนทเกษม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57092. นางดอกไม รอดพนัธแ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57093. นางทศันียแ ปใญญาลิขิต โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57094. นางนิชานันทแ ชูดวงแกว โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57095. นางละออ บรูณะภกัดี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57096. นางวราภรณแ กมลรัตนะสมบติั โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57097. นางสายสวาท ชูจิตรแ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57098. นางสาวนารีรัตนแ พงษแจรูญ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57099. นางสาวนิด ดอนมอญ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57100. นางสาววรรณี โรจนพร โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57101. นางสาววรารักษแ จิตตแหมวด โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57102. นางสาวสุภาพร เอียงประคอง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57103. นางสุภาภรณแ นนทเกษม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57104. นายเกียรติกร ณะวงษแ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57105. นายชาญพฒันแ ชูดวงแกว โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57106. นายชาญวทิยแ รักษาสุข โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57107. นายธรีวฒันแ รัตนวงศแ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57108. นายนิรันดรแ เหลืองสวรรคแ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57109. นายสราวธุ อนีฆาศรีนนทแ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57110. นางสมจิต แสงทอง โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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57111. นางสาวกัญภร พลูสมบติั โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57112. นางสาวพมิพแใจ โพธสิอน โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57113. นางสาวรุงเพชร ต.ศิริวานิช โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57114. นางสาวโสภา อุดมสิน โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57115. นางอารียแ ถิระผะลิกะ โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57116. นายบณัฑิต พพิฒิุไกร โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57117. นายประจบ คงสาคร โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57118. นายวนัชัย รังสิรัตนแกุล โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57119. นายสมเจต จันทรแกุลโล โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57120. นายบญุเกิด ฟุูงสวสัด์ิ โรงเรียนพทุธรัิงสีพบิลู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57121. นางจิราพรรณ เรืองพทุธ โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57122. นางนงคแนุช ภมูี โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57123. นางสาวพรรณา แสงนภาเพญ็ โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57124. นางสาวอารีรัตนแ ชูเสง โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57125. นางหทยัทพิยแ รอดดี โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57126. นายพงษแพนัธแ พดุสีเสน โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57127. นายพสุธร แกวพวง โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57128. นายวชัรพฐั มะธติะโน โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57129. นายวโิรจนแ เอี่ยมยิ้ม โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57130. นายสมควร สีคลัง โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57131. นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศแ โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57132. นายอนุชิต นาสมบรูณแ โรงเรียนพลูเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57133. นางปาณิสรา ดังเจดียแ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57134. นางมัณฑนา ฟใๆนเฝือ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57135. นางลัดดา เกียรติยศเจริญ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57136. นางศศิณี เขียวศิริ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57137. นางศิริรัตนแ อัตรังสรรคแ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57138. นางสาวกฤติยา แมนเหมือน โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57139. นางสาวณัชญภคั พลูศิริ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57140. นางสาวดุจดารา เทยีนทดั โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57141. นางสาวเพช็รา ปริยชาตมงคล โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57142. นางสาวภาภสั เครือเอี่ยม โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57143. นางสาวลัดดา ชํานาญ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57144. นางสาวสุนันทแ จันทร โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57145. นางสาวสุภาวดี ปใถวี โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57146. นางสุวชิาดา อัศวเรขา โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57147. นางอรชพร กันภยั โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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57148. นายวาสนา แสงเดือน โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57149. นายสมชาย เขียวศิริ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57150. นายสุพล โหมดเขียว โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57151. วาที่รอยตรีทวี ศรีสุวรรณแ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57152. นางสาวสมพร ติบรรณแ โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57153. นายชัยเนตร ไวยคณี โรงเรียนมัธยมดานสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57154. นางบตุรี อุชุภาพ โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57155. นางบษุบา โคตพนัธแ โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57156. นางปานทอง แสงจันทรแงาม โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57157. นางรุงอรุณ เสนหา โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57158. นางวรัญญา มุทธเสน โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57159. นางสาวกรรณิการแ คงสวาง โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57160. นางสาวกานดา ขาวผอง โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57161. นางสาวฉัตรสิรินทรแ ทองแทง โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57162. นางสาวรัชดาวรรณแ จริยาวตัรโสภณ โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57163. นายจีรศักด์ิ เปีๆยมสวสัด์ิ โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57164. นายธรรมนูญ แกวคํา โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57165. นายสมยศ เล๊ียบประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57166. วาทีร่อยตรีธาํรงคแ เดชเจริญ โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทรแประดิษฐแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57167. นางสาวฉววีรรณ ศรีพระราม โรงเรียนมัธยมวดัใหมสมุทรกิจวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57168. นางอรกานตแ เพง็ขันธแ โรงเรียนมัธยมวดัใหมสมุทรกิจวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57169. นายบรรหาร เอี่ยมสอาด โรงเรียนมัธยมวดัใหมสมุทรกิจวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57170. นางกันยแชิสา โพธิท์อง โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57171. นางปริญญาภรณแ บษุบากร โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57172. นางวลัยพรรณ จารุทรัพยแสดใส โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57173. นายชัยพชิิต คนหาญ โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57174. นายสมภพ ดวงชอุม โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57175. นายอัฐพงศแ จารุทรัพยแสดใส โรงเรียนมัธยมสิริวณัวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57176. นางจริยา จันทรแปราง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57177. นางจันทกานต์ิ นอยจันทรแ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57178. นางพรทพิยแ วฒันาดิลกกุล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57179. นางวนัเพญ็ เหลืองอรุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57180. นางวลิาลินี สินกิ่ม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57181. นางสาวศิริวรรณ ฉากแกว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57182. นางสาวศิริวรรณ ลิขิตวรวรรณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57183. นางสาวสาธนิี ขําสีทอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57184. นางสาวสําเภา นรสิงหแ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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57185. นางสาวหฤทยั หอทอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57186. นางสาวอกนิษฐแ อวนแกว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57187. นางสาวอรุณี ประเสริฐ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57188. นางสาวอินทริา ฐิโณทยั โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57189. นางสาวอุดมพร คัมภริานนทแ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57190. นางสุคนธรัตนแ อินทรอํานวย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57191. นางสุมิตรา พนัธุแเสือ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57192. นางสุรีรัตนแ ร่ืนกล่ิน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57193. นายธราพงษแ วงศแโยธา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57194. นายธวชัชัย จําเมือง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57195. นายวชัระ ภกัดีวงษแ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57196. นายสมบติั แกวศรี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57197. นายเสนหแ ทมิเจริญ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม รัชดาภเิษก ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57198. นางจันทรแเพญ็ สุโพธิท์พิยแ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57199. นางแจมใส ปาณวร โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57200. นางนุชนาถ วงษแพรไพโรจนแ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57201. นางลักขณา ธนสารสิทธกิร โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57202. นางวชัรา โพธิช์าธาร โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57203. นางวชัรี พชัรวชิญแ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57204. นางสาวผกาภรณแ ผดุงกิจ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57205. นางสาวภรณี ชมะวติ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57206. นางสาวมะลิวรรณแ จันทรแพุม โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57207. นางสาววลิาวลัยแ อันมาก โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57208. นางสุวรรณศรี สุดวไิล โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57209. นางสุวลี ดานอธคิม โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57210. นางสุวมิล อุปรไมยมาศ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57211. นางอภรุิม เพิ่มพนู โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57212. นายจิรยุทธแ ทวพีงษแ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57213. นายถวลัยแชัย สวนมณฑา โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57214. นายทรงชัย วงษแพรไพโรจนแ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57215. นายนิสิต จรูญภาค โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57216. นายบญุเหลือ จันทรแแสง โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57217. นายพรชัย จันทรแอํานวยชัย โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57218. นายมติ ราชรักษแ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57219. นายรังสฤษฎิ์ บญุชลอ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57220. นายบญุชู หวงิปใด โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57221. นายโสภณ มหาบญุ โรงเรียนราชวนิิตบางแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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57222. นางบหุงา จรรยาสวสัด์ิ โรงเรียนราชสาสแนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57223. นางวลัลิกา หวนัวงศแ โรงเรียนราชสาสแนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57224. นางแสงศรี จันพทิกัษแ โรงเรียนราชสาสแนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57225. นางกนกวรรณ ปใตถา โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57226. นางรุงทพิยแ พรหมบตุร โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57227. นางวรรณลักษณแ ภูเจริญ โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57228. นางวลัลภา โลจายะ โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57229. นางวไิลลักษณแ ตันเจริญ โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57230. นางศิรินทรแ ชํานิ โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57231. นางสาวน้ําฝน สิทธวิรรณธนะ โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57232. นางสาวพรทพิยแ สอนพงษแ โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57233. นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57234. นางสาวสุภญิญา วโิรทยัสกุล โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57235. นางอุไรรมยแ นุชนาคา โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57236. นายจําลอง ภูกเง โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57237. นายพนูลาภ เสถียรบตุร โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57238. นายวรนารถ ชํานิ โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57239. นายวรีะ ขําดวง โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57240. นายสัญญา ภูเจริญ โรงเรียนวดัทรงธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57241. นางจินตนาภรณแ ฉันทะจํารัสศิลป โรงเรียนวดัเปีๆยมนิโครธาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57242. นางสาววราภรณแ ทองสวางแจง โรงเรียนวดัเปีๆยมนิโครธาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57243. นางอังคณา สังสะนะ โรงเรียนวดัเปีๆยมนิโครธาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57244. นายเอื้อน ไทยเจริญ โรงเรียนวดัเปีๆยมนิโครธาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57245. นางเกศแกว ชัยศิริ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57246. นางนภาวดี บตุรน้ําเพช็ร โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57247. นางปราณี ขําพุมพงษแ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57248. นางพชันี ถาวรวงศแ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57249. นางลัดดา พลหาญ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57250. นางสาวประถมพร โคตา โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57251. นางสาวประภาพร จินดารัตนแ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57252. นางสาวอิสรียแ วงศแสระคู โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57253. นางสุชาดา บญุสราง โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57254. นางสุพร เกียรติฉวพีรรณ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57255. นางสุวมิล สายันเกณะ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57256. นางอธษิฐาน เชื้อโพน โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57257. นางอนงคแ รอดบน โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57258. นายโกวทิยแ วงศแแสนสุข โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖



1549

57259. นายบรรจบ ชุนรักษแ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57260. นายปใญญา ธปูหอม โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57261. นายไพฑูรยแ ทองกูล โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57262. นายสุจิตร ยิ้มเนียม โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57263. นายสุรพงษแ รัตนแสง โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57264. สิบโทชาติชาย สมบรูณแ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57265. นายภทัรวตั อัครปรีชากุล โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57266. นางสาวกนกพรรณ ประเสริฐศรี โรงเรียนวทิยาราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57267. นางอรสา จันทรแสัมฤทธิ์ โรงเรียนวทิยาราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57268. นางอารียแ วจิิตรกูล โรงเรียนวทิยาราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57269. นายประภาส นอยจินดา โรงเรียนวทิยาราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57270. นายจวน แกวพทิกัษแ โรงเรียนวทิยาราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57271. นางชลธชิา เสถียรบตุร โรงเรียนวสุิทธกิษตัรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57272. นางปริศนา ปใ็นพนิิจ โรงเรียนวสุิทธกิษตัรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57273. นางพนัธแสคราญ คาวรัีตนแ โรงเรียนวสุิทธกิษตัรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57274. นางสมคิด บวับาน โรงเรียนวสุิทธกิษตัรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57275. นางสาวจรวย โตสงวน โรงเรียนวสุิทธกิษตัรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57276. นางสาวมัทนา กรุดพนัธแ โรงเรียนวสุิทธกิษตัรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57277. นางสุภาพ วงศแเทวราช โรงเรียนวสุิทธกิษตัรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57278. วาทีร่อยตรีหญิงวันเพ็ญ เล่ียมยองใย โรงเรียนวสุิทธกิษตัรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57279. นางเดือนเพญ็ นาคสิงหแ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57280. นางนวลพร เพชรา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57281. นางพชัรินทรแ พทุธลีลาศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57282. นางรัชนียแ คุมพนัธแ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57283. นางศันสนียแ อิ่มอโนทยั โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57284. นางสาวจรัสศรี พลูสวสัด์ิ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57285. นางสาวจันทมิา บญุมี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57286. นางสาวณัฎฐรี พณิพาทยแ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57287. นางสาวณัฐิกา อภพิงศแกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57288. นางสาวนงลักษณแ แกวทพิยแรักษแ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57289. นางสาวนวลทิพยแ พงษแจันทรแ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57290. นางสาวปรัชพร ปรัชญาชูวงศแ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57291. นางสาวพลัลภา ร่ืนเริง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57292. นางสาววไิล โพธศัิย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57293. นางสาวสุกัญญา อรุณชาติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57294. นางสิริกาญจนแ พฒันพเิชียร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57295. นางสิรินาถ มีสรรพวงศแ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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57296. นางสุมณฑา ปางลิลาส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57297. นางอัจฉรา สําราญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57298. นางอําไพวลัยแ วงศแใหญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57299. นายพนาดร แสนใจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57300. นายไพศาล พทุธลีลาศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57301. นายสาสิทธิ์ ภูมณี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57302. วาที่รอยตรีสงัด นาคสิงหแ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57303. นางจิรนันทแ ปิๆนเกิด โรงเรียนสนามชัยเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57304. นางดลพร ตอตัน โรงเรียนสนามชัยเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57305. นางสาวจารุวรรณ ประชุม โรงเรียนสนามชัยเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57306. นายชัชวาล ปิๆนเกิด โรงเรียนสนามชัยเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57307. นายมณฑล นําพะวา โรงเรียนสนามชัยเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57308. วาทีร่อยตรีสุทธพิล หวยทราย โรงเรียนสนามชัยเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57309. นางสาวพชิยา โฉมจุย โรงเรียนสนามชัยเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57310. นางจารุวรรณ วงศแจันทรแ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57311. นางจารุวรรณ โตโฉม โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57312. นางประคอง วรีะศักด์ิ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57313. นางมารินทรแ ภกัติวงษแ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57314. นางยุพา ดอกรัก โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57315. นางสายใจ พลีทอง โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57316. นางสาวจันทนา เลิศสถาพรสุข โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57317. นางสาวจิตรลดา ไกรพยนตแ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57318. นางสาวทองใหม สีไส โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57319. นางสาววาสนา อํานาจสัตยแซ่ือ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57320. นางสาวสุกัญญา ตันโสภณ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57321. นางสาวสุดใจ เรืองวนิช โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57322. นางสาวสุระพณิ บญุญฤทธิ์ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57323. นางสาวอุทยั โชติชาติ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57324. นางสาวทิตรี สุรารักษแ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57325. นางสุนทรี พลอยแดง โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57326. นางสุภาพรรณ แยมมีศรี โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57327. นางอุบลศรี เจริญผล โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57328. นายชนะชัย ทบัเกษม โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57329. นายชวาลาธวชั เจริญผล โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57330. นายธวชัชัย เจริญบตุรานนทแ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57331. นายธรีะศักด์ิ แสงจันทรแ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57332. นายปฏญิญา กล่ินหอม โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖
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57333. นายพงษแไทย บวัวดั โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57334. นายระพี มูลศรีแกว โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57335. นายรัฐชฎากรณแ อิ่มอุรัง โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57336. นายศุภรัตนแ ภกัติวงษแ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57337. นายสําราญ คงทพิยแ โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57338. นายทํานอง รุงระวี โรงเรียนสมุทรปราการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57339. นางเบญจภา แกวกระจาย โรงเรียนหนองแหนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57340. นางสาวพรพรรณ มีสรอยไตรรัตนแ โรงเรียนหนองแหนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57341. นางสาวแสงเทียน รับศิริเจริญ โรงเรียนหนองแหนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57342. นางฐิฏพิร เลิศเชาวนแ โรงเรียนหมอนทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57343. นางพรพณิ กตเวทติาธรรม โรงเรียนหมอนทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57344. นางพมิจันทรแ มนูรีม โรงเรียนหมอนทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57345. นางสาวพัชรินทรแ สุขประเสริฐ โรงเรียนหมอนทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57346. นางสาววนัทนา แกวเบี่ยง โรงเรียนหมอนทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57347. นายมนตรี เดวเิลาะ โรงเรียนหมอนทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57348. นางจันทวรรณ ธนาวฒิุ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57349. นางนุชนันทแ ออนจันทรแ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57350. นางมณทพิยแ เศรษฐไกรกุล โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57351. นางศรัญญา ทําสุนา โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57352. นางสาวกฤษณา เหลาเทพ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57353. นางสาวทิพยแวัลยแ จูฑะเตมียแ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57354. นางสาวบญุลอม ผลาชิต โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57355. นางสาวสุดา เจ฿ะหวงัมา โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57356. นางสาวโสภา มณฑา โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57357. นางสาวอารียา ปแีหล โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57358. นายไชยรัตนแ อุทยัรัตนแ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57359. นายณัฎฐ ศรีเสาวลักษณแ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57360. นายไพโรจนแ พลีทอง โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57361. นายวชิิต เครือยา โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57362. นายเอนก มูฮําหมัด โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57363. นางสาวอนงคแ จันโทภาศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๖

57364. นางจิดาภา พอดี โรงเรียนกบนิทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57365. นางจินตนา หอมเดิม โรงเรียนกบนิทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57366. นางสิรินยาพร คํามา โรงเรียนกบนิทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57367. นางสุกานดา ศุภเสถียร โรงเรียนกบนิทรแบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57368. นางสาวยุคลทิพยแ ใจขํา โรงเรียนกระทุมแพววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57369. นายวษิณุ พุมสวาง โรงเรียนกระทุมแพววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗
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57370. นายวเิชียร อินทมาศ โรงเรียนกระทุมแพววทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57371. นางนงนุช พรมณี โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57372. นางมรกต พงษแประเสริฐ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57373. นางวนัเพญ็ สังขแสุข โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57374. นางกมลนัทธแ เสนหา โรงเรียนคลองน้ําใสวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57375. นางจันทรแจิรา เดชประไพ โรงเรียนคลองน้ําใสวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57376. นางจุรีพร แกวศรี โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57377. นางสาวจิตกร สนเผือก โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57378. นางสาววยิะดา ปใตตานี โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57379. นายสมรัก แกวศรี โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57380. นายสันติ นวลกลาง โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57381. นายอภศัิกด์ิ ประภาสะวตั โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57382. นายอํานาจ พนัลําจันทรแ โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57383. นายสุรศักด์ิ ศรณรินทรแ โรงเรียนคลองหาดพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57384. นางสมัย บานสราง โรงเรียนชิตใจชื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57385. นางสาวสุภาพ ด้ินสกุล โรงเรียนชิตใจชื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57386. นายทองแบน ขวญักุล โรงเรียนชิตใจชื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57387. นางนันทวนั สอนซี โรงเรียนตาพระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57388. นายเมธี วงษแหอย โรงเรียนตาพระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57389. นางสาววยิดา ลายคราม โรงเรียนทพัพระยาพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57390. นางเสาวณียแ วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนทพัพระยาพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57391. นายสุคช ยาสา โรงเรียนทพัพระยาพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57392. นางกษริา ประเสริฐสงคแ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57393. นางชุติมา วรรณสาตรแ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57394. นางดรุณา มวงทอง โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57395. นางดวงใจ ไชยศรี โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57396. นางทองแมน เอี่ยมอาจหาญ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57397. นางเบญจมาศ รุนประพนัธแ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57398. นางประวทิยแ ขุนหาญ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57399. นางพรรณี สืบจากศรี โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57400. นางศรีนวล เกิดกําไร โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57401. นางสาวจินตนา บษุบนัชาติ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57402. นางสาวณัฐภสัสร โสภา โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57403. นางสาวรมิดา ขาวผอง โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57404. นางสาวลัดดาวัลยแ สมเพาะ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57405. นางสาววรรณี โคพชิัย โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57406. นางสุกัญญา จันทรแหงษแ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗
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57407. นางสุพรพรรณ แสงสุระเดช โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57408. นายชัยชาญ ศรีประยูร โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57409. นายธรีวฒิุ กฤตยานวชั โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57410. นายประหยัด หงกะเชิญ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57411. นายวศิิษฏแ เอี่ยมอาจหาญ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57412. นายสัญญา โตสุรัตนแ โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57413. นายเสนหแ สืบจากศรี โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57414. นางสาวปราณี รวมทอง โรงเรียนนครนายกวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57415. นางวราวรรณ พงษแพรต โรงเรียนนวมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57416. นางวนัทนียแ วงัเวชชแ โรงเรียนนวมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57417. นางวไิล วงษแบญุธรรม โรงเรียนนวมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57418. นางสาวอุราภรณแ เพช็รกลม โรงเรียนนวมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57419. นายจเร แดงโสภา โรงเรียนนวมราชานุสรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57420. นางจิราภรณแ แสวงดี โรงเรียนบานนา "นายกพทิยากร" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57421. นางวรรณา จูคง โรงเรียนบานนา "นายกพทิยากร" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57422. นางศิริพร ชาติทอง โรงเรียนบานนา "นายกพทิยากร" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57423. นางสาวจริยา ขาวดี โรงเรียนบานนา "นายกพทิยากร" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57424. นางสาวเอือ้อารียแ จานทอง โรงเรียนบานนา "นายกพทิยากร" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57425. นางอังกาบ จันทรแเทวี โรงเรียนบานนา "นายกพทิยากร" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57426. นายววิฒันแ อุทชักุล โรงเรียนบานนา "นายกพทิยากร" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57427. นางเบญ็จมาศ โยธนิทวี โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57428. นางปราณี รอดพฤกษแภมูิ โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57429. นางพชัรียแ แสงสมบญุ โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57430. นางภาวนา หวงัวชิา โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57431. นางยุพา พรมพชิัย โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57432. นางวชัรี พทุธเิมธากุล โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57433. นางสาวธนัชพร พนัศรี โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57434. นางสาวสาคร ลพบรีุ โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57435. นางเสาวลักษณแ ชาบาง โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57436. นายฐานันดร เจนพานิช โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57437. นายธงชัย หอมเดิม โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57438. นายวฒิุ กาญจนสุนทร โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57439. นายอนันตแ สหะวริิยะสกุล โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57440. นายไพทลู อยูเกตุ โรงเรียนประจันตราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57441. นางแดงตอย ด่ังหั่งซ้ิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57442. นางทรงจันทรแ สังอรดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57443. นางทองคํา จั่นเพช็ร โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗
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57444. นางธารีรัตนแ บญุครุฑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57445. นางมณีพรรณ คําแกว โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57446. นางวรรัตนแ ใจซ่ือ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57447. นางสมพร เสาะการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57448. นางสราญรมยแ ยิ่งสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57449. นางสาวเยาวลักษณแ เวชศิริ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57450. นางหฤทยั จิตตแศิริ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57451. นายกิจประชา อูพทิกัษแ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57452. นายชัยยงคแ ผองแผว โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57453. นายธานี บบุผาคร โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57454. นายสถาพร วฒันธรรม โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57455. นายสําเริง โชครุง โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57456. นายอุดม นาคพงษแ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57457. วาที่รอยตรี ชัยนิตยแ พรรณาวร โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57458. นางกัญจนพร บญุกิตติเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57459. นางจงกล มุขศรีใส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57460. นางนงนุช พทิกัษแธนานนทแ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57461. นางเบญจวรรณ สรรเพช็รแ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57462. นางพรนภา ยืนยง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57463. นางวษิารินทรแ หมื่นรัตนแ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57464. นางศิริวฒันา โพธิศ์รี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57465. นางสาวสุวรา ทาทติยแ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57466. นางสีนวล พนัธแพรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57467. นางสุกัญญา ลอยลม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57468. นางสุจิตรา วนัทะนะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57469. นางสุชีรา อัศววภิาส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57470. นางอัจฉราภรณแ มูลเชื้อ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57471. นายจําลอง สมไทย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57472. นายปติิภมูิ บวัตูม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57473. นายพลูศักด์ิ ยืนยง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57474. นายวสันตแ งามแสง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57475. นายเสรีนันตแ สรรเพช็รแ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57476. วาที่ร.ต.สุพจนแ ฉัตรโชคไพศาล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57477. นางเกศรา คุมภยั โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57478. นางจิรประภา บญุล้ี โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57479. นางนาถทวิา ราชครุฑ โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57480. นางประภาวรินทรแ ภรัิตนแสุภาศิริ โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗
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57481. นางมลิวลัยแ เมฆบวร โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57482. นางสาวอรนุชา จันทรจุลเจิม โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57483. นางอมรรัตนแ ใจประเสริฐ โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57484. นายชลิต สัตบศุยแ โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57485. นายถาวร พลูศรี โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57486. นายปติภณ ตีระเมธี โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57487. นายประมวลชัย บญุเรือง โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57488. นายภภิพ สุขประสงคแ โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57489. นายศักระวี คุมภยั โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57490. วาที่รอยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทรแ โรงเรียนปยิชาติพฒันา ในพระราชูปถัมภแฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57491. นางนพพร นามบญุศรี โรงเรียนภทัรพทิยาจารยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57492. นางยุคลธร ขําเจริญ โรงเรียนภทัรพทิยาจารยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57493. นายสุพจนแ คลายบรรเลง โรงเรียนภทัรพทิยาจารยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57494. นายอนันตแ แดงนวล โรงเรียนภทัรพทิยาจารยแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57495. นางมณทพิยแ พรหมสมบติั โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57496. นางวภิา สังขภญิโญ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57497. นางสายทพิยแ พรายแกว โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57498. นางสาวจุฑามาส กิตติพงศแพทิยา โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57499. นางสาวเบญ็จวัลยแ กิจธญัญะสัมพนัธแ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57500. นายเกรียงศักด์ิ คังคายะ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57501. นายณัฐพงษแ กิตติพงศแพทิยา โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57502. นางญาณวรรณ บตุรทา โรงเรียนเมืองนครนายก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57503. นางสาวจีรพร พานทอง โรงเรียนเมืองนครนายก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57504. นายสมชาย เหลืองออน โรงเรียนรมเกลาวัฒนานคร สระแกว รัชมงัคลาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57505. นางเกษราภรณแ ครองกาย โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57506. นางสาวพชันี คําพนันอย โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57507. นางสาวสุชาดา พพิฒันแสวสัด์ิ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57508. นางกิตินัทธแ ขันอาษา โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57509. นายวทิติ วงศแศิริ โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57510. นางสาวเอื้อใจ ซ่ือตรง โรงเรียนวงัดาลวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57511. นายวชิญแวสิิฐ เขียวสอาด โรงเรียนวงัดาลวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57512. นางขวญัฤทยั อรามศรี โรงเรียนวงัตะเคียนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57513. นายจารึก สุทนิ โรงเรียนวงัตะเคียนวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57514. นางสุดารัตนแ อนใจ โรงเรียนวงัไพรวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57515. นางณฤมณ พนัธุแเวยีง โรงเรียนวงัสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57516. นางสาวสุภชัชาณัฐ ทองอุไร โรงเรียนวงัสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57517. นายภริูทตั หรัิตพรม โรงเรียนวงัสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗
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57518. นางศิรินันทแ ยันอินทรแ โรงเรียนวงัหลังวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57519. นางสาวศมลวรรณ รสหอม โรงเรียนวงัหลังวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57520. นางอินทรา นันตา โรงเรียนวงัหลังวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57521. นายสุริยาคาร ยันอินทรแ โรงเรียนวงัหลังวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57522. วาที่รอยตรีโจทยแ แดงจันทรแ โรงเรียนวงัหลังวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57523. นางสาวศรีวนา นิมูลชาติ โรงเรียนวดัพรหมประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57524. นายทวี ราชอาษา โรงเรียนวดัพรหมประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57525. นายสมบรูณแ วงษแสุวรรณแ โรงเรียนวดัพรหมประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57526. นางผัสพร จิตตแสวสัด์ิ โรงเรียนศรีมหาโพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57527. นางมยุรี ตุลาชม โรงเรียนศรีมหาโพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57528. นางวราภรณแ ศรีสุข โรงเรียนศรีมหาโพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57529. นางสาวกรรณิการแ ต้ังใจรบ โรงเรียนศรีมหาโพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57530. นางสาวคํากรอง พลเรียบ โรงเรียนศรีมหาโพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57531. นางสาวจริยา เมตตา โรงเรียนศรีมหาโพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57532. นางสาวรัชฎา ตางภาษา โรงเรียนศรีมหาโพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57533. นายเลียม พนมชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57534. นางประเสริฐ ปล่ังประมูล โรงเรียนศรีมโหสถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57535. นางเรียมศรี โกซิน โรงเรียนศรีมโหสถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57536. นางวนัเพญ็ วงสกุลไพบลูยแ โรงเรียนศรีมโหสถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57537. นางสาวศุภวรรณ ไพศาลนิชากร โรงเรียนศรีมโหสถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57538. นายบญุโรจนแ กัปตัน โรงเรียนศรีมโหสถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57539. นายวรัิช ดานศิริชัยสวสัด์ิ โรงเรียนศรีมโหสถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57540. นางจันทรา เสาวดี โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57541. นางทสัณี ฆองคํา โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57542. นางนภาพร ติวงษา โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57543. นางบณุยดา สงวนวงษแ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57544. นางภคันันทแ ชลารักษแ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57545. นางรานียแ เดชธรรมฤทธิ์ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57546. นางสาวเช ตรีจักรสังขแ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57547. นางสาวสมพร ดวงสําฤทธิ์ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57548. นางสาวสุกัญญา เพาะแปนู โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57549. นางสาวสุจิตรา ซ่ิวสําราญ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57550. นางสุพศิ พลูแสง โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57551. นางสุภาภรณแ กาสี โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57552. นางอัญชลี อินทรแจันทรแ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57553. นายเจษฎา ชมเชย โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57554. นายณฤทธแ วรงคแ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗
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57555. นายไตรภพ ดาพวัพนัธแ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57556. นายนิพล อินทรแจันทรแ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57557. นายมงคล มลใสกุล โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57558. นายวชิาติ พทิกัษแ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57559. นายสนธยา เดชธรรมฤทธิ์ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57560. นายสมใจ สีประเสริฐ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57561. นายอนันตแ ฉิมยงคแ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57562. นายอมรศักด์ิ อรรฆผลประสิทธิ์ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57563. นางสาววนัดี สุกใส โรงเรียนสุวรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57564. นายกันพเิชฐษแ มลิเกตุ โรงเรียนสุวรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57565. นางณัฐพร แสงศศิธร โรงเรียนองครักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57566. นางณิชาพฒันแ โชติธนนันทพงศแ โรงเรียนองครักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57567. นางเรืองศิลป ภาพพมิพแใจ โรงเรียนองครักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57568. นางสมจิตรแ หอมลําดวน โรงเรียนองครักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57569. นางสาวสุรางคนา ยาหยี โรงเรียนองครักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57570. นางอุบล รวมชาติ โรงเรียนองครักษแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57571. นางกรรณิกา ลีอุดม โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57572. นางขวญัเรือน โพธิก์ลาง โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57573. นางจีรนันทแ เดชอินทรแ โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57574. นางชลลดา ชํานาญ โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57575. นางปาริชาต ประจักษแจิตร โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57576. นางพจิักษณา กาวี โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57577. นางราตรี พนัธมุจินดา โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57578. นางศรีสุพตัรแ วฒันกุล โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57579. นางศิริกมล สายสรอย โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57580. นางสาวใจฟาู ขาวฉลาด โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57581. นางสาวชลธชิา บวัผัน โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57582. นางสาวน้ําตก เพยีซาย โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57583. นางสาวปนัดดา มนิตสาร โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57584. นางสาวพศิมัย มะลอย โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57585. นางสุพรรณี ทพิยนันทแ โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57586. นางเสง่ียม วรวฒันแ โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57587. นางอัมพกิา ฝใกแคเล็ก โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57588. นายเดนชัย บญุทองโท โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57589. นายสราวธุ คงปใ็น โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57590. นางสาวอนงคแ ศิลปชัย โรงเรียนอรัญประเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57591. นายบญัชา รุงโรจนแ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗
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57592. นายนุภาพ ถาวรเจริญ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57593. นายมานพ รวยลาภ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57594. นายณรงคแพจนแ มีสรลักษณแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57595. นายเอื้อ จานทอง สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๗

57596. นายอภเิชษฐแ เกตุกร บรมราชินีนาถราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57597. นางชัชชญา ชางเจริญ พนมทวนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57598. นางปรารถนา คําพดั พนมทวนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57599. นางสาวสุนันทแ จารุกรุณา พนมทวนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57600. นางสาวอรวรรณ จินดานิล พนมทวนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57601. นายชาตรี ชะโลธร พนมทวนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57602. นางบญุศรี คงนะ พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57603. นางวรัญยา ปยิะพนัธแ พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57604. นางสาวรังสิมันตุแ โมกขพนัธุแ พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57605. นางสาวสุกัลยา อุบลรัตนแ พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57606. นางสุรินทรแ ภกัด์ิวไิลเกียรติ พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57607. นางอัจฉราภรณแ ดาววรีะกุล พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57608. นางอิสรียแ ศรีพมิานวฒัน พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57609. นายโกมินทรแ แสงสุวรรณ พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57610. นายธานี เพกิเฉย พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57611. นายสมชาย ภมุรินทรแ พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57612. นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจนแ พนมทวนพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57613. นางรัตนา เศรษฐธรรม โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57614. นางสาวปใญจวรรณ ต้ังวรุิฬหแ โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57615. นางสุกฤตา เกตตะรังศรี โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57616. นางสุประวณีแ รัศมีตรีเนตร โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57617. นายกําพล นาควรสุขพศิาล โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57618. นายวรีศักด์ิ ทองดอนนอย โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57619. นายสรรเสริญ ใหญแกว โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57620. นายสราวธุ พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57621. นายเอกสิทธิ์ โรจนวทิยแ โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57622. นางกัลยาณี จารุจินดา โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57623. นางกิตติยา วริิยะวรีวฒันแ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57624. นางจิราภรณแ ฤกษแงามสงา โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57625. นางปราณี บญุทวบีรรจง โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57626. นางพรทพิยแ ศุภวงศแ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57627. นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57628. นางระพพีรรณ เจริญทศันศิริ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57629. นางรําเพย อนันตแชัยลิขิต โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57630. นางวลัยพรรณ จันทรแหอม โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57631. นางศรีไว มหาพรหม โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57632. นางศิวรรจนแ ศรีรัตนศักด์ิ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57633. นางสายฟาู มัทนารมยกิจ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57634. นางสาวชุติมา รักอาชา โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57635. นางสาวสุปรีดา อนันตแเวชานุวฒันแ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57636. นางสุนียแ บญุราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57637. นางอัญชัน สุวรรณชูโต โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57638. นางอําไพ สมประสงคแ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57639. นายกึ่งรัตนแ มัทนารมยกิจ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57640. นายขวญัเมือง อรชร โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57641. นายเขียน จงฤทธพิร โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57642. นายจรัส ไตรบญุ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57643. นายเสรินทรแ แสวงทรัพยแ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57644. นายธรีะพล เมฆะวฒันะ โรงเรียนกาญจนานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57645. นางกฤตินี จันทมาลา โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57646. นางธณัฏฐา นาบญุ โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57647. นางพไิลลักษณแ ออนละมูล โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57648. นางระพพีรรณแ มั่นคง โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57649. นางศุภศิริ ปรีชาญาณ โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57650. นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57651. นางสาวบงัอร ชวยชู โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57652. นางสาวไพรวรรณ คําแยม โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57653. นางสาววรรณดี ปานแปลง โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57654. นางสาววฒันา อรุณวฒันะ โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57655. นางสาวสกาว แสงออน โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57656. นางสุพานี เกิดทรัพยแ โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57657. นางสุวฒันา รอบจังหวดั โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57658. นายบญุมี เกิดทรัพยแ โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57659. นายพษิณุ จันทรแสวาท โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57660. นางอํานวยพร พลจันทรแ โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57661. นายเกียรติศักด์ิ คฤหบดี โรงเรียนคุรุราษฎรแรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57662. นางเบญจมาศ ทองอินทร โรงเรียนแคทรายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57663. นางสุกัญญา แยมสุคนธแ โรงเรียนแคทรายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57664. นายกันณแ ขับสนิท โรงเรียนแคทรายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57665. นายเอกลักษณแ เขียนบณัฑิตยแ โรงเรียนแคทรายวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57666. นางขวญัแกว มีเหมือน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57667. นางดวงฤทยั ชวงชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57668. นางปใทมา บวัขม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57669. นางพณิทพิยแ วริิยธรรมเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57670. นางมณีรัตนแ กาลสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57671. นางมาณี ปรักมานนทแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57672. นางมุกดา วนัเย็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57673. นางรุงวนา สุดจิตตแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57674. นางสาวศิริพร เฉลิมชัยวนิิจกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57675. นางอุไรวรรณ มะลิลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57676. นายเจริญ มีเหมือน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57677. นายอรุณ แหวเพช็ร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57678. นายไชยพร มะลิลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57679. นางสายจิตร ดวงจันทรแ โรงเรียนชองพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57680. นายปรีชา จันทรแนิยม โรงเรียนชองพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57681. นายพชิิต เรือนทองดี โรงเรียนชองพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57682. นายไพศาล กาญจนวงศแ โรงเรียนชองพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57683. นายสุคนธแ ชาสิงหแแกว โรงเรียนชองพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57684. นายชยณรงคแ พลูมี โรงเรียนชองพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57685. นางสมนึก แสงออน โรงเรียนดานทบัตะโกราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57686. นางสาวรุงทวิา ดวงกลา โรงเรียนดานทบัตะโกราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57687. นายกุศล จตุรพธิพร โรงเรียนดานทบัตะโกราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57688. นายศุภชัย ไพศาลวนั โรงเรียนดานทบัตะโกราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57689. นายสงกรานตแ กฤษณคุปตแ โรงเรียนดานทบัตะโกราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57690. นายไสว ขาวผอง โรงเรียนดานทบัตะโกราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57691. นางสาวฐิติรัตนแ รูปสม โรงเรียนดานมะขามเต้ียวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57692. นางสาวเมธาวี เกิดขวญั โรงเรียนดานมะขามเต้ียวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57693. นางสาวสุกัญญา ชมภพูนัธแ โรงเรียนดานมะขามเต้ียวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57694. นางพชัรา แยมกาญจนวฒันแ โรงเรียนเตีรยมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57695. นางสาวเมทกิา เที่ยงนอย โรงเรียนเตีรยมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57696. นางอารียแ บญุจันทรแ โรงเรียนเตีรยมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57697. นายธวชั คํานก โรงเรียนเตีรยมอุดมศึกษาพฒันาการดอนคลัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57698. นางชไมพร ตันสกุล โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57699. นางนันทพร วงศแระพี โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57700. นางนัยนา สันทดั โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57701. นางนิดา รักษาทรัพยแ โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57702. นางบญุยืน ไกแกว โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57703. นางผกาพนัธุแ จันทรแภวิฒันแ โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57704. นางยุพดี ชอบเปๅนไทย โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57705. นางระววีรรณ กิ่งทอง โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57706. นางศยามล มีชาง โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57707. นางศรัญญา บญุมี โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57708. นางสุภาวดี พลิา โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57709. นางแสนดี วยัวฒันะ โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57710. นายชัยวฒันแ ชอบเปๅนไทย โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57711. นายไทยธรรม ไกแกว โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57712. นายธนวฒันแ ปวตุตานนทแ โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57713. นายธวชั พวงแกว โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57714. นายวรัิช รัตนพนัธแ โรงเรียนทามวงราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57715. นางฐาณิชนันทแ ใจจริง โรงเรียนทามะกาปญุสิริวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57716. นางสําเริง วงษแจันทรแดี โรงเรียนทามะกาปญุสิริวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57717. นางกิติมา มุสิกวตัร โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57718. นางนวพร พงษแพวั โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57719. นางเพลินจันทรแ จันทะบตุร โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57720. นางวรรณี แกวอุปการ โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57721. นางสาวจิรนันทแ ฮวยแหยม โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57722. นางสาวพลิมา อุตตโรพร โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57723. นางสาวศรีรัตนแ กล่ันบศุยแ โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57724. นางสุทธาทพิยแ ไชยสงเคราะหแ โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57725. นางหงษแหยก ปลาตะเพยีนทอง โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57726. นางอรอนงคแ ชัยประเสริฐ โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57727. นางอุทยัวรรณ ตีรณเวคิน โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57728. นายชัชชัย สุนทรศิริเวช โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57729. นายฐิติวฒิุ สงบจิต โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57730. นายนพพร เพง็สุข โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57731. นายประสาน สีสันตแ โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57732. นายพงศแธร ปตีวฒันกุล โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57733. นายวฒันา ปลาตะเพยีนทอง โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57734. นายศิวภาคยแ ยินดี โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57735. วาที่รอยตรีชะโอด อินนา โรงเรียนทามะกาวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57736. นางธนวรินทรแ เล่ือมอารมณแ โรงเรียนทามะขามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57737. นางสายสมร ภลูะมุล โรงเรียนทามะขามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57738. นางสาวสุนิสา พงษแประยูร โรงเรียนทามะขามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57739. นายไกรพชิิต ปรูณวฒันกุล โรงเรียนทามะขามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57740. นายสายัณหแ กลัดมุข โรงเรียนทามะขามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57741. นายเอนก เหลาโชติ โรงเรียนทามะขามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57742. นางนิรมนตแ จงเจริญ โรงเรียนทาเรือพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57743. นางสาวธัญลักษณแ ศรีเสถียร โรงเรียนทาเรือพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57744. นางสาวประทุมทอง จงจินากูล โรงเรียนทาเรือพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57745. นางอโนทยั จิตบญุ โรงเรียนทาเรือพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57746. นางนงเยาวแ สงวนทรัพยแ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57747. นางนภสัสร สุทธกิุล โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57748. นางภคัณิช ภษูณะพงษแ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57749. นางมลิวลัยแ กลําพบตุร โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57750. นางสาวทศันแมิรา เกษสุวรรณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57751. นางสาววนีา ชานนทแ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57752. นางสุพตัรา พรมที โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57753. นางสุภาพ มัธยมนันทแ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57754. นางสุภาภรณแ ศรีสันตแ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57755. นายปรีชา ใครครวญ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57756. นายสุวทิยา เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57757. นายอานนทแ มัธยมนันทแ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57758. นายวฒิุชัย หอวรรธกุล โรงเรียนเทพมงคลรังษี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57759. นางทศันา ใจภกัดี โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57760. นางปาณิศา บอทรัพยแ โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57761. นางวาสนา หนูขาว โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57762. นางวภิาวรรณ โชติสวสัด์ิ โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57763. นางอัปสร ศรีอรุณ โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57764. นายสกล ประกอบ โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57765. นายสิทธชิัย ศรีสรากรณแ โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57766. นายสุบนิ ติณภมูิ โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57767. นายอภชิาต บญุไชย โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57768. นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย โรงเรียนเทพศิรินทรแลาดหญา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57769. นางจิรัชยา สามสี โรงเรียนไทรโยคนอยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57770. นางสาวสิวนิียแ ประจําถิ่น โรงเรียนไทรโยคนอยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57771. นายมนตแตรี ขันทองคํา โรงเรียนไทรโยคนอยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57772. นายสามารถ รัตนโอภา โรงเรียนไทรโยคนอยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57773. นายชัชวาล โลหแสุวรรณ โรงเรียนไทรโยคนอยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57774. นางปาณิสรา ลัดดากุล โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57775. นายทองสุข ทองไพรวรรณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57776. นายสราวธุ ขันแกว โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57777. วาที่รอยตรีหญงิยุพดี ยาขันทพิยแ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนแวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57778. นางสาวพชัรา วริิยะวฒันะ โรงเรียนเนกขัมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57779. นางสาวดวงนภา บญุทนั โรงเรียนเนกขัมวิทยา   จังหวัดราชบรีุ    (สพม.๘) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57780. นางสาวจริยา สุขเกษม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57781. นางสาวปรารถนา วริิยธรรมเจริญ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57782. นางสาวภทัรพร พมิพแใหญ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57783. นายจักรพรรด์ิ สวสัดี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57784. นายอนุภาพ วยิาภรณแ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57785. นางมนัสนันทแ เอี่ยมพงษแไพฑูรยแ โรงเรียนบอพลอยรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57786. นางศศลักษณแ วฒันา โรงเรียนบอพลอยรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57787. นางสาวกัลยา ยิ้มละไม โรงเรียนบอพลอยรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57788. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด โรงเรียนบอพลอยรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57789. นางอัจฉรา ไสยะหตุ โรงเรียนบอพลอยรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57790. นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพช็ร โรงเรียนบอพลอยรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57791. นายอดิเรก วงศแเทยีมจันทรแ โรงเรียนบอพลอยรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57792. นายสมภพ นิยะบญุ โรงเรียนบอพลอยรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57793. นางจํานง กระตายทอง โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57794. นางจิดาภา ปรีคาน โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57795. นางจิราภรณแ จันทรแสวาง โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57796. นางนิตยา วจิารณแพล โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57797. นางประเทอืง อยูกําเหนิด โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57798. นางเลิศลักษณแ ภูระหงษแ โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57799. นางศศพร อาจสงคราม โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57800. นางสาวลัดดาวัลยแ วงษแทองแท โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57801. นางอุษา กองจินดา โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57802. นายไพฑูรยแ กองจินดา โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57803. นายสันทดั สุทธพิงษแ โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57804. นายสุจิตตแ จันสําราญ โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57805. นางชนากานตแ เจียมพล โรงเรียนบานคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57806. นางประเทอืง วงศาโรจนแ โรงเรียนบานคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57807. นางสาวกาญจนา วงศแทองดี โรงเรียนบานคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57808. นายอรัญ ใยบวั โรงเรียนบานคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57809. นางกมลวรรณ วนัดี โรงเรียนบานคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57810. นางกฤษณา สวสัดิสุข โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57811. นางดวงใจ ส่ือประสาร โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57812. นางธญัวรัตนแ แกวรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57813. นางนิตยา ล้ิมต้ิว โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57814. นางนิยม พยัพตรี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57815. นางเบญจรัตนแ ศิริยิ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57816. นางปนัดดา นาคานุสนธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57817. นางพชัรี เปลงผิว โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57818. นางพชิญาภา งามยิ่งยวด โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57819. นางเพญ็พรรณ จงจุดเทยีน โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57820. นางมนัญญา ศิริรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57821. นางรัชฎาภรณแ คาวรัีตนแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57822. นางวรรณงาม อนันตชินะ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57823. นางวรรณี อินทรแรจนา โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57824. นางสมหมาย หงษแเทยีบ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57825. นางสาวกุลธดิา กล่ินเฟืๆอง โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57826. นางสาวจันทมิา ก่ําภคัสร โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57827. นางสาวดุสิตา หงษแรอน โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57828. นางสาวนงนุช จันทรสุข โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57829. นางสาวพรศรี บญุญาสถิตสถาพร โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57830. นางสาวศิริลักษณแ หนองเส โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57831. นางสาวสมหวงั สุดพวง โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57832. นางสาวสุนันทา พุมวารี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57833. นางสาวสุปรียา จินดาวงษแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57834. นางสาวเสาวณียแ เกงตรง โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57835. นางสาวอภรัิตนแ พงษแหา โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57836. นางอมรา นาคผจญ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57837. นางอารียแ เพลินจิตตแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57838. นายทกัษณิ เรทนู โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57839. นายประมวล เรืองกฤษ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57840. นางอุไรวรรณ ตํานานทอง โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57841. นายทนง มงคลมาตยแ โรงเรียนประชามงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57842. นายปรีดี สมอ โรงเรียนประชามงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57843. นายศราวฒิุ โมกกงจักร โรงเรียนประชามงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57844. นายสุวทิยแ ยางศิลา โรงเรียนประชามงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57845. นายอุดร มีทรง โรงเรียนประชามงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57846. นางกองกาญจนแ เดชผล โรงเรียนประชามงคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57847. นางกรรณิการแ ศรีศิวนานนทแ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57848. นางจงกลนี แยมบางยาง โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57849. นางทวี สุขสม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57850. นางนฤมล อาจหาญ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57851. นายชัยทดั สุขสม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57852. นายเติมศักด์ิ ศรีศิวนานนทแ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57853. นายธนชาต อาจหาญ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57854. นายสมประสงคแ เพิ่มสุวรรณแ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57855. นายสุชาติ ประเสริฐสุข โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57856. นางสาวสายฝน ภานุมาศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57857. นางกมลภทัร วฒันาสุข โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57858. นางจินตนาภรณแ รัตนบํารุง โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57859. นางมัณฑนา โพธิสุ์วรรณแ โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57860. นางสาวชญาณี เยียระยงคแ โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57861. นางสุพรรษา อังคสุทธพิงษแ โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57862. นางสุภาวดี สกุลวา โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57863. นายจัตุรงคแ แสงอุทยั โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57864. นายบญุสง จึงดํารงกิจ โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57865. นายปริะพงษแ บวัชื่น โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57866. นายเกษม อุนมณีรัตนแ โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57867. นายอรรถพล รวมทรัพยแ โรงเรียนปากทอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57868. นางประภา ทั่วจบ โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57869. นางสาวณัฐการ บญุรักษา โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57870. นางสาวภญิโญ เอี่ยมนอย โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57871. นางสาวยุวดี พทุสอน โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57872. นางสาวเรวดี บญุทอง โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57873. นางสาวสถาพร พระแทน โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57874. นางอรทยั วองแกว โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57875. นายวฒิุชัย ฉายาประเสริฐพร โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57876. นายสุทธิ เกิดสุข โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57877. นางโชติมณฑแ ดําดี โรงเรียนพงัตรุราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57878. นางทศันียแ ระเบยีบแหวน โรงเรียนพงัตรุราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57879. นางสาวศิรินภา ชูศรี โรงเรียนพงัตรุราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57880. นางสาวกรรณิกา ไผทฉันทแ โรงเรียนพงัตรุราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57881. นางกฤษณา ตะปานนทแ โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57882. นางศรีประภทัร งอกเสมอ โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57883. นางสาวจันทนา เกรียงทวชีัย โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57884. นางสาวพเยาวแ เหมงเวหา โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57885. นางสาวสิรินทรแ โพธโิสโนทยั โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57886. นางอังคณี ทลูยอดพนัธุแ โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57887. นายจงกล เดชอัมพร โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘



1566

57888. นางสาวโสภา ขําเจริญ โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57889. นางยอดขวญั ธรีโชคดี โรงเรียนรมเกลา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57890. นางสาวจิรวรรณ ปรีชา โรงเรียนรมเกลา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57891. นางสาวนันทพร มุขวฒันแ โรงเรียนรมเกลา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57892. นางสาวพรพรรณ เสมทบั โรงเรียนรมเกลา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57893. นางอนงคแ จันทาวฒิุ โรงเรียนรมเกลา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57894. นายปใณณวชิญแ ซาไข โรงเรียนรมเกลา กาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57895. นางชวนพศิ ศิลาเดช โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57896. นางธนีนาฏ สิทธา โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57897. นางบษุกร จันทรแเทศ โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57898. นางปรานอม สิทธสิาร โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57899. นางรัตนาภรณแ สุขสําราญ โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57900. นางวเิชียร ทองดี โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57901. นางศรีรัตนแ แสนธรรมมา โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57902. นางศิริรัตนแ วองอัครวฒิุ โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57903. นางสาวจินดวลัย เขมาอัจฉริยผล โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57904. นางเสาวลักษณแ กองนอย โรงเรียนรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57905. นางจุฑามาศ อวคุิณประเสริฐ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57906. นางชไมพร ผลพรไพบลูยแ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57907. นางณัฏฐินี เพิ่มพลู โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57908. นางนิศารัตนแ ไชยขันธุแ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57909. นางปฏมิา ชนินทรแเศรษฐแ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57910. นางปรานี ทรัพยแทวี โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57911. นางมาลี ดวงตาประเสริฐ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57912. นางสาววฒันา พกัอาราม โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57913. นางสาวศรีรัตนแ ยมาพฒันแ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57914. นางสาวศิริกุล พทิกัษแรักชาติ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57915. นางสาวสรินธร พรประดิษฐแ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57916. นางสาวสุจิตรา กล่ินสวาง โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57917. นางสุพตัรา แจงจรัส โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57918. นางสุภา อินทรแพรหม โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57919. นางสุภาณี ปฐมวานิช โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57920. นายตรีศูล หลีลวน โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57921. นายนิเวช วงศแประคอง โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57922. นายประทนิ สุวรรณวงษแ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57923. นายประพนธแ ณ วงัขนาย โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57924. นายยุทธนา จิรวทิยแโอฬาร โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57925. นายวสุิทธิ์ สิทธกิาร โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57926. นายสมพล แจงจรัส โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57927. นายสมรชัย นครเรียบ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57928. นายจักรา นันทวสุิทธิ์ โรงเรียนรัตนราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57929. นางกรองทอง วงศาโรจนแ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57930. นางกิติมา ชิ้นปิๆนเกลียว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57931. นางจาริยา วฒิุรัตนแ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57932. นางแจมจันทรแ หรัิญชาติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57933. นางนที คงประพนัธแ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57934. นางนิกุล ใจดี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57935. นางนิชาภา อธชิลินทร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57936. นางประไพ ขาวฉวรัีตนชาติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57937. นางปยินารถ แสวงศักด์ิ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57938. นางพวงแกว กิ่งแกว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57939. นางยุพเยาวแ จันทรแเจิม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57940. นางลูกอินทรแ สรอยอากาศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57941. นางวงเดือน สุวรรณเจริญ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57942. นางวริษฐา เอี่ยมอินทรแ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57943. นางวภิาดา ศุภะพนัธุแ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57944. นางวไิลพร เค็มพแคา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57945. นางศรีสมวงษแ สุขคันธรักษแ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57946. นางศิริวรรณ โกฎเพชร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57947. นางศุจิรัตนแ สุระวโิรจนแ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57948. นางสาวชนิดา ประพฤติกิจ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57949. นางสาวชมภนูุช วงคแตัน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57950. นางสาวณัจฉริยารแ พลลสุจริต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57951. นางสาวปิยะนาฏ ไกรสิงหแเดชา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57952. นางสาวปยิะนาถ งามขํา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57953. นางสาวพนาพร ออนสีนอย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57954. นางสาวพรสุรียแ พงษแเศวต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57955. นางสาวสุกัญญา ทองดี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57956. นางเสาวนียแ เจริญรักษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57957. นางอัจฉรี ทนนานนทแ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57958. นางเอ็นดู จิตรปราณี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57959. นายจีระศักด์ิ เอี่ยมอุย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57960. นายพรชัย ปใญญาสาโรจนแ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57961. นายสราวฒิุ ล้ิมต้ิว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57962. นายสุรินทรแ แกวเกิด โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57963. นายเสริมศักด์ิ เข็มทอง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57964. วาที่ ร.ต.สมชาย จีวร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57965. นายธนู ไผทอง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57966. นางณฐพร พรหมโม โรงเรียนวดัสันติการามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57967. นางประภานิช บนุนาค โรงเรียนวดัสันติการามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57968. นางสุปรีญา สุภาพ โรงเรียนวดัสันติการามวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57969. นางสาวกานมะลิ ศรีโมรา โรงเรียนวสุิทธรังษ ี  จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57970. นางรัถถา นิยมพลอย โรงเรียนวสุิทธรังษ ี จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57971. นางสาวอรพนิทแ เรืองศุภนิมิต โรงเรียนวสุิทธรังษ ี จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57972. นางสุธรีา ล่ันซาย โรงเรียนวสุิทธรังษ ี จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57973. นางเอมอร สังขแวรรณะ โรงเรียนวสุิทธรังษ ี จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57974. นายเชาวลิต ชัยศักด์ิสกุล โรงเรียนวสุิทธรังษ ี จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57975. นายสมศักด์ิ เหลืองมังกร โรงเรียนวสุิทธรังษ ี จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57976. นายสุทศันแ ไคลมี โรงเรียนวสุิทธรังษ ี จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57977. นายเฉลิมพล จิณแพทยแ โรงเรียนวสุิทธรังษ ี จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57978. นายสมหมาย ปราบสุธา โรงเรียนวสุิทธรังษ ี จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57979. นางคนึงนิตยแ เนียมหอม โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57980. นางคมคาย ปวตุตานนทแ โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57981. นางจิราวลัยแ เหลืองกุหลาบ โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57982. นางนีรนารถ โรจนแรัตนพล โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57983. นางพงศแจันทรแ บํารุงศักด์ิ โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57984. นางพรทพิา สุตภวา โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57985. นางวราภรณแ รุงสวาง โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57986. นางวนัเพญ็ บญุมี โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57987. นางวณีา ปลาทอง โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57988. นางสาวกิง่กาญจนแ ชางเจริญ โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57989. นางสาวพะนอ ทดัสวน โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57990. นางสาวพิมพแชนก ปทมุธนรักษแ โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57991. นายประเสริฐ วนัเย็น โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57992. นายสุวรรณ วงัตาล โรงเรียนวสุิทธรังษ ีจังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57993. นางชูศรี ทาเกตุ โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57994. นางนัยนา บญุถนอม โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57995. นางปวณีพร สุขประพนัธแ โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57996. นางเยาวภา อุสาหแฤทธิ์ โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57997. นางวราภรณแ วมิลประเสริฐ โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

57998. นางวไิลวรรณ ชูเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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57999. นางสาลินี เรืองจุย โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58000. นางสาวคนึงนิจ รอดสนใจ โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58001. นางสาวภาณี คูสุวรรณแ โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58002. นางสาววมิล อยูพพิฒันแ โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58003. นางสาวสุวรรณา แดงเวยีง โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58004. นางสาวอุษา เร่ิมเสริมสุข โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58005. นางสิริพร ขจรผล โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58006. นางสุดฤทยั อินทรนวล โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58007. นางอุไรวรรณ ศิรวชัรินทรแ โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58008. นายชัยฤทธิ์ กล่ินชวนชื่น โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58009. นายอาคม สมพามา โรงเรียนสายธรรมจันทรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58010. นางควนคนึง เสามวง โรงเรียนโสภณศิริราษฎรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58011. นางสาวรัตนา ศรีมงคล โรงเรียนโสภณศิริราษฎรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58012. นางสาวศิริรัตนแ แสงมณีเดช โรงเรียนโสภณศิริราษฎรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58013. นางสาวอัญชลี สิงหแโต โรงเรียนโสภณศิริราษฎรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58014. นายศิริพร อังศุจินดา โรงเรียนโสภณศิริราษฎรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58015. นายสุทธรัิตนแ สุทธรัิกษแ โรงเรียนโสภณศิริราษฎรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58016. นายอํานวย พนัธแพานิช โรงเรียนโสภณศิริราษฎรแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58017. นางสุภาภรณแ ชื่นบาล โรงเรียนหนองขาวโกวทิพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58018. นายชูชาญ จันที โรงเรียนหนองขาวโกวทิพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58019. นางกนกวรรณ อาสนสุวรรณ โรงเรียนหนองตากยาต้ังวริิยะราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58020. นางจินตนา หนูอินทรแ โรงเรียนหนองตากยาต้ังวริิยะราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58021. นายวรงคแ วเิศษสิงหแ โรงเรียนหนองตากยาต้ังวริิยะราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58022. นายวรีพล มณีพงษแ โรงเรียนหนองตากยาต้ังวริิยะราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58023. นางละเมียด ออนเบา โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58024. นางสาวณิชานันทแ อาจหาญ โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58025. นายสรศักด์ิ ไสยะหตุ โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58026. นางจรีวรรณ กาญจนเสมา โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58027. นางประภาพร ขวญัธาํรง โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58028. นางพฒันแชญา จูจันทรแ โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58029. นางสาวเพญ็ศรี อรุณรักษา โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58030. นายบญุสง ล้ิมพรัิตนแ โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58031. นายสายันตแ ปานทอง โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58032. นางประมวลศรี สิทธสิาตรแ โรงเรียนหนองโพวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58033. นางพจนา ลีลาวรรณ โรงเรียนหนองโพวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58034. นางสมศรี ยงคแอํานวย โรงเรียนหนองโพวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58035. นางสาวสุวรรณ ตูนิ่ม โรงเรียนหนองโพวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘
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58036. นายสรรเสริญ ขวญัดี โรงเรียนหนองโพวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58037. นางสาวณิชากร ชาวทํานา โรงเรียนหวยกระเจาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58038. นางสาวพรเพญ็ สืบบกุ โรงเรียนหวยกระเจาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58039. นางสาวอาภรณแ เปรมปรีด์ิ โรงเรียนหวยกระเจาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58040. นายภสัภมูิ ยะปายตเา โรงเรียนหวยกระเจาพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58041. นางสาวชุติมา ใจคลาย โรงเรียนอุดมสิทธศึิกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58042. นางสาวณัฐชา ชมภพูงษแ โรงเรียนอุดมสิทธศึิกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58043. นางคนึงนิจ ออนกูล สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘

58044. นายศักดา ฉันทาคโม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58045. นางกัญญา แกวแกมเสือ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58046. นางชุติมา เที่ยงบางหลวง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58047. นางทวปี นามณียแ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58048. นางนภสันันทแ แผนสมบรูณแ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58049. นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58050. นางบงกชพรรณ แสงสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58051. นางพชัรี เทพกรณแ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58052. นางยุพา พรมจุย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58053. นางรัสรินทรแ ศิรกิตติวรพงษแ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58054. นางศศลักษณแ ตรีพลอักษร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58055. นางศิริพร ศรีประภาวงษแ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58056. นางสนธยา วนัวฒันกิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58057. นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58058. นางสาวนันทา สรรพมงคแ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58059. นางสาววชิรวรรณ บางนกแขวก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58060. นางสุวภรีแ อินทรแใจเอื้อ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58061. นางแสงสุรียแ แพทยแสันเทยีะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58062. นางอรวรัตนแ เชียงเงินธญักุล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58063. นายขวญัชัย นุมออน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58064. นายจารุฐพงษแ ศิลปภริมยแสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58065. นายประเสริฐ กิติชัยชาญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58066. นายประเสริฐ วนัวฒันกิจ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58067. นายพเิชษฐ ผาสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58068. นางอุบลวรรณ ขําขจร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58069. นางสาวสุวธันา เล็กสมบรูณแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58070. นางจุไรวรรณ มาเบา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58071. นางพชัรินทรแ งามมุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58072. นางมุกดา พลูศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58073. นางลัดดา ศุภเศษสิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58074. นางสาวกินาริน ตันเสียงสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58075. นางสาวธนพร แสงมณี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58076. นางสาวศุภรา ดีหะสิงหแ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58077. นางสาวอรทยั เลิศวฒันนนทแ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58078. นางสาวอริสา ถุงทรัพยแ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58079. นางสาวอุษณียแ นอยศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58080. นางสุธาทพิยแ ผลไสว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58081. นางสุภา มิ่งเมือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58082. นางแสงจันทรแ หาญกลา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58083. นายนธี สวางดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58084. นายบญุชวย ทองคุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58085. นายวนิัย บญุชูสง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58086. นายวมิ คงพากเพยีร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58087. นายสงครามชัย กล่ินถือศีล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58088. นายอุดม เหลืองศิริธญัญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58089. นายเอกอุดม ทองเกษม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกหุลาบมัธยม) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58090. นางกรรณิกา ไววทิยะ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58091. นางกัญชลา อิงคะวณิช โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58092. นางเจียรนัย พมิใจใส โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58093. นางฉันทนา เจริญกุล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58094. นางนันทยา ดลโสภณ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58095. นางนันทวนั บญุชุม โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58096. นางพชิญา จริยบณุสุข โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58097. นางรัตนา นวภีาพ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58098. นางศิริรัตนแ แพโชติรัตนกุล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58099. นางสาวแสงเดือน เขียวฉออน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58100. นางสําเนียง อรุณรุง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58101. นางสําเริง พมิพแพนัธุแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58102. นางอรสา นาคใหม โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58103. นางอารยา กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58104. นายธนพฒันแ มุขโต โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58105. นายธทีตั ดวยคุมเกลา โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58106. นายมนตรี จุยสาย โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58107. นายรังสันต์ิ บญุเทยีน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58108. นายศุภดล ดลโสภณ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58109. นายสนชัย ศรีโมรา โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58110. นางเปรมวดี สุวรรณาภชิาติ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58111. นางภสัรัญ สระทองนวล โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58112. นางศิรประภา รัตนบษุยแ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58113. นางสาวฉันทนา ธปูตากอง โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58114. นางสาวประภารัตนแ กัลยาวฒิุพงศแ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58115. นางสาวพรสินี เชื้อวงษแ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58116. นางสาวราตรี สุธราพนากิจ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58117. นางสุดารัตนแ พสกภกัดี โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58118. นายกฤษฎา เพชรเทศ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58119. นายสมบติั รัตนบษุยแ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58120. นายสมพร พาสนาวฒิุโชติ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58121. นายสมศักด์ิ ภกัดี โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58122. นายสุรินทรแ เกษรแสุวรรณแ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58123. นายคธา วองพฒันวงศแ โรงเรียนกําแพงแสนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58124. นางเดือนเพญ็ สามงามนอย โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58125. นางพชัรินทรแ สิงหแสรศรี โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58126. นางระเบยีบ เสรีรมยแ โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58127. นางวราพร โพธิม์ั่น โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58128. นางศิริญา สุทธพินัธแ โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58129. นางสาวจารุณี กิจบํารุง โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58130. นางสาวศิริลักษณแ ศุกระเศรณี โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58131. นางสิริรัตนแ ทวต๊ัีงตระกูล โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58132. นางสุพตัรา ศรีพพิฒันแ โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58133. นายปรีชา แสงอุทยั โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58134. นายผจญ รุงอรุณเลิศ โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58135. นายเสรี สุขโยธนิ โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58136. นายอนัน บตุรดี โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58137. นายอุทศิ ธนัดา โรงเรียนคงทองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58138. นางพยุง มาชมสมบรูณแ โรงเรียนง้ิวรายบญุมีรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58139. นายประยูร ทองสุทธิ์ โรงเรียนง้ิวรายบญุมีรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58140. นายสุชาติ ชอยประเสริฐ โรงเรียนง้ิวรายบญุมีรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58141. นายอนุชิต กรีแสง โรงเรียนง้ิวรายบญุมีรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58142. นายบญุฤทธิ์ วชิัย โรงเรียนง้ิวรายบญุมีรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58143. นางจันทรแเพญ็ สุวรรณคร โรงเรียนดอนคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58144. นางจันทรแเพญ็ โยธาฤทธิ์ โรงเรียนดอนคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58145. นางวบิลูยแ ปานบญุ โรงเรียนดอนคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58146. นางวมิลนาฏ มารมณแพนัธุแ โรงเรียนดอนคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58147. นายทองใบ หงษแเวยีงจันทรแ โรงเรียนดอนคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58148. นายวนิัย ลิมปรัชดาวงศแ โรงเรียนดอนคาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58149. นางเรณู ตันติจรูญโรจนแ โรงเรียนดานชางวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58150. นางสาวจินดา พรหมโชติ โรงเรียนดานชางวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58151. นางสาวศิริรัตนแ แตงนิ่ม โรงเรียนดานชางวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58152. นายนิรมิตร ภทัรสุวรรณกิจ โรงเรียนดานชางวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58153. นายวรีะพงษแ ถาวงษแกลาง โรงเรียนดานชางวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58154. นางเกษร ภกัดีภกัด์ิ โรงเรียนตล่ิงขันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58155. นางงามตา ธนสีลังกูร โรงเรียนตล่ิงขันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58156. นางนิลวรรณ โพธิศ์รี โรงเรียนตล่ิงขันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58157. นางปยิวรรณ สุดโต โรงเรียนตล่ิงขันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58158. นางสุรียแ รักษี โรงเรียนตล่ิงขันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58159. นางอมรรัตนแ จําปาเงิน โรงเรียนตล่ิงขันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58160. นายวนัชัย ศรีวพิฒันแ โรงเรียนตล่ิงขันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58161. นายวนิัย ศรีหมากสุก โรงเรียนตล่ิงขันวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58162. นางสาวณัฐวรรณ นอยนารถ โรงเรียนทุงคลีโคกชางวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58163. นายถวลิ สุขวงษแ โรงเรียนทุงคลีโคกชางวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58164. นางมรรษกร พุมจันทรแ โรงเรียนทุงแฝกพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58165. นางสาวเอมอร ลายคราม โรงเรียนทุงแฝกพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58166. นายชัยพร พฒันกิตติเวทยแ โรงเรียนทุงแฝกพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58167. นายวชัระ ดอกไมเทศ โรงเรียนทุงแฝกพทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58168. นางจํานงคแ รักการดี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58169. นางสาวกรองทอง เขียนทอง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58170. นางสาวชมพนูุท อุยานันทแ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58171. นางสาวดวงนภา ทองนวม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58172. นางสาวพัชรินทรแ จันทรแสุวรรณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58173. นางสาวอารมยแ ปานทอง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58174. นางสุนันทแ นิสยันตแ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58175. นางเสมอใจ จันละคล โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58176. นางอุบลรัตนแ จันทนแชัย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58177. นายศรัณยู นิติศิริ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58178. นายชลิต เชื้อเพชร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58179. นางนัญธมณีกร ธนภทัรมงคล โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58180. นางพชัรอัมพร อัครศุภพงษแ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58181. นางรวงทอง ปิๆนเจริญ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58182. นางเรณู สวางศรี โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58183. นางศศิกานตแ กล่ินเกษร โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58184. นางสาวไกรษี ตุนา โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58185. นางสาวโฉมศรี อินสวาง โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58186. นางสาวพิมพแนภัส อินทรแสกุล โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58187. นางสาวพิมพแวรียแ บุนหลี โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58188. นางสุภาพร แหลมแกว โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58189. นางอัญชลี บญุหรัินดร โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58190. นางอารี ล้ิมลมัย โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58191. นายธนกฤต ธนภทัรมงคล โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58192. นายสมชาย เทยีนไชย โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58193. นายอนันตแ พานิชวงษแ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58194. นางกิตติมา ฉิมพาลี โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58195. นางขนิษฐา หอมยามเย็น โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58196. นางนันทวนั น้ําชม โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58197. นางประนอม จันทรแลอย โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58198. นางสาวกฤษณา ขันตา โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58199. นางสาวขนิษฐา ส้ินทกุขแ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58200. นางสาวบาหยัญ นันทา โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58201. นางสาวพัชราภรณแ อวมอรุณ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58202. นางสาวศิริลักษณแ ศิริโชติ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58203. นางสาวอุสา วนัทอง โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58204. นางสุวรรณี เข็มเพช็ร โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58205. นายคํารณ ฉิมพาลี โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58206. นายทรงวฒิุ อยูวงษแอั๋น โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58207. นายนวชั ปานสุวรรณ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58208. นายพรีะ จันทรแลอย โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58209. นายสุรสิทธิ์ โสวรรณรัตนแ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58210. นายอดิศักด์ิ สารประสิทธิ์ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58211. นายสงบ อุบลทศันียแ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58212. นางทวพีร พานสรอย โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58213. นางศรัณยแพร นิ่มทบัทมิ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58214. นางสาวนิภาวรรณ งามขํา โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58215. นางสาวสุวนิา โชติชวง โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58216. นายปราโมทยแ กิจพยัคฆแ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58217. นายสมาน ใจมั่น โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58218. นายเอกชัย สุขเคหา โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58219. นายสมมาตร กล่ินเกษร โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58220. นางรินดา กรุดเนียม โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58221. นางสาวจุฑารัตนแ แตงโสภา โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58222. นางสาวพไิลลักษณแ ทองรอด โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58223. นายวนิิจ กลาหาญ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58224. นายสุรมิตร แสงสุระ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58225. นายสมเกียรติ กูเกียรติภมูิ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา ๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58226. นายสญชัย ผลวงษแ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58227. นางทพิรัตนแ นุชนารถ โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58228. นายจตุรงคแ กานศรี โรงเรียนบรรหารแจมใสวทิยา๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58229. นางประสาร แววพหสููต โรงเรียนบอกรุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58230. นางปยิะมาศ ดวงแกว โรงเรียนบอกรุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58231. นางสาวนันทยิา เอกคณาปราชญแ โรงเรียนบอกรุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58232. นายมนัส ออนสําลี โรงเรียนบอกรุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58233. นายประดิษฐแ พลายโถ โรงเรียนบอกรุวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58234. นายกฤชกร ศรเพยีงออ โรงเรียนบอสุพรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58235. นายศิริชัย โสภณ โรงเรียนบอสุพรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58236. นายสมคิด เจนศิริวงษแ โรงเรียนบอสุพรรณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58237. นายพรชัย จอยทองมูล โรงเรียนบวัปากทาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58238. นางนพภสัสรณแ เลิศเขมทตั โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58239. นางปใทมาวดี มาลาวงษแ โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58240. นางพจนา พึ่งอุทยัศรี โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58241. นางวรรณภรณแ บญุประสารฤทธิ์ โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58242. นางสาววไิลวรรณ ศรีบวัเผ่ือน โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58243. นางสุปราณี ผองศรี โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58244. นายชาญวฒิุ ราศีนวล โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58245. นายพงศแธร คลายสุริยา โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58246. นายโสฬส เอมบณัฑิตยแ โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58247. นางดวงพร อายุการ โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58248. นางเนาวรัตนแ จรัสศรี โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58249. นางประทมุมาศ วฒิุสวสัด์ิ โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58250. นางพรพรรณ ศรีโปฎก โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58251. นางเพญ็ภา คลายสุริยา โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58252. นางเพลินตา น้ําใจดี โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58253. นางวนัเพญ็ จารุวภิา โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58254. นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58255. นางสาวจันทนี สามสังขแ โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58256. นางสุพรรณา แกวเพชร โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58257. นายสมศักด์ิ พระแทน โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58258. นายประเสริฐ สุนทรเนตร โรงเรียนบางปลามา"สูงสุมารผดุงวทิยแ" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58259. นายสมยศ ปุุนสุวรรณ โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรแสฤษด์ิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58260. นางทฤฒมน อมรไตรภพ โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58261. นางนัยนแภร วริิยะประสิทธิ์ โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58262. นางนิษฐแวดี เปีๆยมธนาธปิ โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58263. นางปราณี วงษแวจิารณแ โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58264. นางพสิษฐแตา สมบรูณแ โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58265. นางพธุทติา ผิวเกล้ียง โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58266. นางพลูสวสัด์ิ เรืองหรัิญวนิช โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58267. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัย โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58268. นางศรีเวยีง ชางปาุดี โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58269. นางสาวบญุสม ไทยเจริญสุข โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58270. นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงศแ โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58271. นางสุนิสา ประดิษฐแมณีโชติ โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58272. นางอริญรดา จับทอง โรงเรียนบางล่ีวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58273. นางกัญญา กลัดกลีบ โรงเรียนบางเลนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58274. นางบหุงา พฒันศิริ โรงเรียนบางเลนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58275. นางพชัรินทรแ ทองดอนเกร่ือง โรงเรียนบางเลนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58276. นางสาวประภาพรรณ ฟใกประไพ โรงเรียนบางเลนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58277. นางอาศยา สุริยะฉาย โรงเรียนบางเลนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58278. นางเอมอร กลาแข็ง โรงเรียนบางเลนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58279. นายธวชัชัย สุริยะฉาย โรงเรียนบางเลนวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58280. นางสมคิด วมิูลชาติ โรงเรียนบางหลวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58281. นางสาววลัภา พลูลาภววิฒันแ โรงเรียนบางหลวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58282. นางสิริวรรณ พจนารถ โรงเรียนบางหลวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58283. นายววิฒันแ ชูศรีจันทรแ โรงเรียนบางหลวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58284. นางจันทรแจรัส จิรฐาพนัธุแ โรงเรียนบานหลวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58285. นางบญุสาว สุขสมบรูณแ โรงเรียนบานหลวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58286. นางปรัชญาภรณแ แตงออน โรงเรียนบานหลวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58287. นางศิริวรรณ บรรจง โรงเรียนบานหลวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58288. นายมานะ แสงจันทรแ โรงเรียนบานหลวงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58289. นางสาวปยิะมาศ เพิ่มทรัพยแทวผีล โรงเรียนปรีดารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58290. นายกําพล พนูเพชร โรงเรียนปรีดารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58291. นายสมเกียรติ เทยีนงาม โรงเรียนปรีดารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58292. นายอภสิิทธิ์ ภูระหงษแ โรงเรียนปรีดารามวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58293. นางผุสดี ภูระยา โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58294. นางพนิดา เจริญสุข โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58295. นางศรีทอง บวรโกศลจิต โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58296. นางศุภวรรณ สุปใญญารักษแ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58297. นางสาวชาดา ศักด์ิบญุญารัตนแ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58298. นางสาวเตือนใจ อินทนิล โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58299. นางสาวนงลักษณแ ขจรบญุ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58300. นางสาวปยินันทแ พุมกล่ัน โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58301. นางสาวมัณฑณา สุทธนิัย โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58302. นางสาววรรณา ปานอําพนัธุแ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58303. นางสาวแสงเดือน อาตมียนันทแ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58304. นางสาวอมรรัตนแ ศรีทอง โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58305. นางสุพศิ กล่ินบปุผา โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58306. นางสุวดี ปฐมโรจนฤทธแ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58307. นางสุวรรณี ทบัทมิโต โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58308. นางอนัญญา อัครวชิญแ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58309. นางอัมภรรถแ ธปูสุวรรณ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58310. นางอําไพ โสดาดี โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58311. นายชรินทรแ วฒันธรีางกูร โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58312. นายชัยชนะ นุชฉัยยา โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58313. นายชัยณรงคแ เหลาเขตรกิจ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58314. นายธนสาร เมธสุทธิ์ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58315. นายประเวศนแ ถิ่นวไิล โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58316. นายพรีะพงศแ สิรสุนทร โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58317. นายไพฑูรยแ จันทรแรุงมณีกุล โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58318. นายภชูิต แสงบวั โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58319. นายโยธนิ หรัิญโรจนแ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58320. นายวนิัย พจนแสมพงษแ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58321. นายววิฒันแ ปาหนิา โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58322. นายสมาน แตงวงศแ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58323. นายสุทนิ เสนภกัดี โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58324. นายสุรสิทธิ์ จิตสงบ โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58325. นางชาตรี สุดใจ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพอเงินอนสุรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58326. นางน้ําคาง เลิศนา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพอเงินอนสุรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58327. นางเสริมฤดี สินทวี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพอเงินอนสุรณแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58328. นางสาวสายฝน โพธิเ์พช็ร โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58329. นายนิรุจนแ โฉมวฒันา โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58330. นางสาวพชิชาพร อุนศิริ โรงเรียนเพิ่มวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58331. นางสาววกิานดา จันทประดิษฐ โรงเรียนเพิ่มวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58332. นายคุณากร สังขแพญา โรงเรียนเพิ่มวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58333. นางสมรัตนแ แสงทอง โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58334. นางสาวเสาวภา เลนวารี โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58335. นายวสันติ อินทรแจันทรแ โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58336. นายวรีะ ชวนตระกูล โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58337. นายศุภโชค พรหมจํารัส โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58338. นายสันติพงศแ เชยกีวงศแ โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58339. นายสุวพชิญแ ภูทอง โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58340. นางนริศร กรุงกาญจนา โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58341. นางปยิารมณแ อริยวฒันแวงศแ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58342. นางภรณแรวี วงศแนิ่มประยูร โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58343. นางศรีการดา จันทรแรงคแ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58344. นางสาวจารุณี สอนใจ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58345. นางสาวนงลักษณแ นาคชํานาญ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58346. นางสาวภทัรา ภทัรภริมยแ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58347. นางอรพมิพแ เนื่องชมภู โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58348. นางอุสาหแ โควฮวด โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58349. นายจะเด็จ ทองคํา โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58350. นายเชิดศักด์ิ ภกัดีวโิรจนแ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58351. นายณัฎฐนันทแ มีเอี่ยม โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58352. นายธานุวติั สมไพบลูยแ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58353. นายมูละเดช เสมา โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58354. นายวเิชษฐแ วรัิชกุล โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58355. นายศิริศักด์ิ สาสะ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58356. นายโสภณ ภาณุลาวณัยแ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58357. นางชวนพศิ แววสอน โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58358. นางนันทวรรณแ สมทรงแปนู โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58359. นางเน็ด หงสแเทยีมจันทรแ โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58360. นางประทมุ สังขแสุข โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58361. นางผการัตนแ กุลเรือง โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58362. นางพรทพิยแ อรชร โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58363. นางวรรณนิภา แกวบชูา โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58364. นางสาวจุฑาทิพยแ บญุเปล่ียน โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58365. นางสาวนวลศรี รัตนสุวรรณ โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58366. นางสาววไิล ตันเสียงสม โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58367. นางสาวสุชาดา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58368. นายพรีะพงษแ มีทอง โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58369. นางผานิต มาประเสริฐ โรงเรียนภทัรญาณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58370. นางกันตินันทแ สักคุณา โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58371. นางจิตรา พฒันพเิชียร โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58372. นางนิธนิาฎ ใชศรีทอง โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58373. นางเบญจพร กุหลาบแกว โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58374. นางปารีญา วองพฒันวงศแ โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58375. นางวริษฐา ลิโมภาสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58376. นางวไลพร แกระวงคแ โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58377. นางสาวพชิยา กุลเศรษฐแ โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58378. นางสาวอนงคแ สุวรรณคดี โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58379. นางหอมจันทรแ มนตรีดิลก โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58380. นายณรงคแ ชูเชิด โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58381. นายเดชา วบิลูยแชาติ โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58382. นายบญัชา ล้ิมสุขนิรันดรแ โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58383. นายมงคล จันทนาลักษณแ โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58384. นายมนัส ดีมี โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58385. นายวรเดช เจริญคา โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58386. นายสมชาย สุภาพเนตร โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58387. นายสาโรจนแ มีวทิยาภรณแ โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58388. นายกัมพล โพธิร์ะดก โรงเรียนมัธยมฐานบนิกําแพงแสน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58389. นางณัฏฐพร กลัดเข็ม โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58390. นางทรัพยแ ถวลิ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58391. นางปทติตา สาทรกิจ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58392. นางสวางจิตตแ หรัิญสัจจาเลิศ (โมฆรัตนแ) โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58393. นางสาวพัชรินทรแ ศรีไพบลูยแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58394. นางสาวรัตนาภรณแ มีรักษา โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58395. นางสาวอาภรณแ หุนสวสัด์ิ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58396. นางสิริพร ฉิมพาลี โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58397. นายณรงคแ นิ่มอนงคแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58398. นายทรรศนัย ศรีสุภกัด์ิ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58399. นายพชิิต สํ่าประเสริฐ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58400. นายมนตรี สมไรขิง โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58401. นายมนัส พงัจุนันทแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58402. นายวชิัย พุมเข็ม โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58403. นายสุรมิตร ศรีเสนพลิา โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภแ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58404. นางขนิษฐา สุนทรชีววฒิุ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58405. นางทศันียแ ชูแวน โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58406. นางนิตยา พวงเดช โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58407. นางประพา มฤคทตั โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58408. นางพรปวณีแ โคเลิศ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58409. นางยุพาพร ชื่นยินดี โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58410. นางวรรณี คําเจริญ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58411. นางสกาว สันติเทวกุล โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58412. นางสรอยฟาู พณิสุวรรณ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58413. นางสาวเขมวนัตแ กระดังงา โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58414. นางสาวประวติา มีเปีๆยมสมบรูณแ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58415. นางสาวราณี บรีุรักษแ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58416. นางสาววงจันทรแ ชางเทศ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58417. นางสาววราภรณแ ธรรมทพิยแสกุล โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58418. นางสาววชัรินทรแ ศรีพุมไข โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58419. นางสาววภิา อมรศิริอาภรณแ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58420. นางสาวอรสา อินทรแภริมยแ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58421. นางสาวอังคณา ศรีเตชานุพงศแ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58422. นางสาวอุทยั บญุมาดี โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58423. นางสุกัญญา ดวงหรัิญ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58424. นายนิสิต มาสมบรูณแ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58425. นายประพฒันแ ผิวขาว โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58426. นายมานพ จันทวชิชประภา โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58427. นายวทิยา อุดมผล โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58428. นายสมเจษ มาสุข โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58429. นายสุรเดช บญุศักด์ิ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58430. นางสุภทัรา สภาพอัตถแ โรงเรียนราชินีบรูณะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58431. นางสาวรพีพรรณ จําปาสัก โรงเรียนวงัหวาราษฎแสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58432. นายพรีะ อินทรแสุข โรงเรียนวงัหวาราษฎแสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58433. นายสุขสันติ แผนสมบรูณแ โรงเรียนวงัหวาราษฎแสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58434. นางจรัญญา เดชชาวนา โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58435. นางเฉลิมขวญั ภูระหงษแ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58436. นางชไมพร ชอนทอง โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58437. นางบญุญาพร กล่ินอุบล โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58438. นางบศุรินทรแ อุนเรือง โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58439. นางมณฑา ปมีณี โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58440. นางมธรุส ตวนเครือ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58441. นางเยาวลักษณแ เสียงเจริญ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58442. นางวชัรี อรุณบรรเจิดกุล โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58443. นางวภิาณี พุมเจริญ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58444. นางสมศรี เล้ียงบํารุง โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58445. นางสาวเกษร กิจจาภนิันทแ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58446. นางสาวขวัญสรัญ ขําทอง โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58447. นางสาวนลินรัตนแ พงศแพทุธางกูร โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58448. นางสาวพวงทิพยแ กรุงกาญจนา โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58449. นางสาวยุพนิ มวงนา โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58450. นางอรัญญา กิจสวสัด์ิ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58451. นางอัจฉรา สุริยกานนทแ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58452. นายชาญชัย กิจสวสัด์ิ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58453. นายนันทณัฏฐแ ณัทธนาญาณอรหแ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58454. นายภาสกร แจมจันทรแเกษม โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58455. นายวนัชัย ธวชัพนัธุแ โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58456. นายสนธิ สถาพร โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58457. นางสาวอจัฉราภรณแ เรืองจุย โรงเรียนวดัไรขิงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58458. นางจงกล ศุภวทิยามงคล โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58459. นางนงนุช ประวติัดี โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58460. นางสมจิตตแ จันทรวนิิจ โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58461. นางสมถวลิ หงษแอุเทน โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58462. นางสมมาต ตังคะพภิพ โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58463. นางสมสกุล จิตราพเินตร โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58464. นางสาวนรินทรแทิพ จิตวทิติ โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58465. นางสาวสุมาลี ล้ิมศิริวฒันแ โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58466. นางสุริยา หงษแทอง โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58467. นางเสาวลักษณแ สิทธธิรรม โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58468. นายฉลอง ชื้นประไพ โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58469. นายประชุม คลายนาค โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58470. นายมีชัย ปานอําพนัธุแ โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58471. นายสุชีพ เอี่ยมทองคํา โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58472. วาที่ รท.สมพงษแ เลาสุขสุวรรณแ โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58473. นายพชิาน บณุยะมาน โรงเรียนวดัหวยจรเขวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58474. นางสาวรุจนารถ จันทะวงศแ โรงเรียนศรีประจันตแ "เมธปีระมุข" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58475. นางสุวรรณา วงษแวรรณดี โรงเรียนศรีประจันตแ "เมธปีระมุข" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58476. นางเครือวลัยแ ประชาพพิฒั โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58477. นางจงจิตร เล้ียงอํานวย โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58478. นางจรุงจิตร เลิศเจริญธรรม โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58479. นางโฉมสุดา กล่ินเมือง โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58480. นางฐานิตา ดอกไมจีน โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58481. นางดวงพร บษุบรรณ โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58482. นางภทัรภร วงศาชโย โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58483. นางวนัเพญ็ อิสระเสนียแ โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58484. นางวารี มีทอง โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58485. นางวาสนา โมกขพนัธุแ โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58486. นางสมพศิ น้ํากล่ัน โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58487. นางสาวกุสุมา ชุมบญุชู โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58488. นางสาวชโลทร แสงสองฟาู โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58489. นางสาวบญุชู จันทรแทพิยแวารี โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58490. นางสาวพรปวณีแ ค้ิววฒันเกียรติ โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58491. นางสาววิมลวรรณ แซล้ี โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58492. นางสุรียแ ภมูิอุไร โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58493. นางอภริดี มณีประเสริฐ โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58494. นางอรุณณี ระวงัภยั โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58495. นายพรีะพงษแ ชัยอาญา โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58496. นายวรากร ภมูิอุไร โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58497. นายสุทธพิงศแ แกวอิ่ม โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58498. นายอเนก มีมงคล โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58499. นายอํานวย อินทา โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58500. วาที่รอยตรีสถาพร ต้ังธนะวฒันแ โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58501. นายสนิท รีนับถือ โรงเรียนศรีวชิัยวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58502. นางชุดาภรณแ จันทรแคามคํา โรงเรียนศาลาตึกวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58503. นางปใณฑิตา ปใญญา โรงเรียนศาลาตึกวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58504. นางสาววาสนา วงษแสวรรคแ โรงเรียนศาลาตึกวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58505. นางสุมันตา พุมประทปี โรงเรียนศาลาตึกวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58506. นายสุชาติ เข็มเจริญ โรงเรียนศาลาตึกวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58507. วาทีร่อยตรีหญิงสุรียแพร เย็นสนิท โรงเรียนศาลาตึกวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58508. นางกฤติยา เหมรี โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58509. นางดลฤดี กันภยั โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58510. นางนงเยาวแ คลายสินธุแ โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58511. นางปทติตา จันทรแมณี โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58512. นางรุงนภา เขื่อนแกว โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58513. นางวภิานี พรหมกสิกร โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58514. นางศรีนวล ชัยประกอบวริิยะ โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58515. นางศิริรัตนแ ศิลปรัตนแ โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58516. นางสาวชลธชิา เชิดตระกูล โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58517. นางสาวสมหมาย สวนดอกไม โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58518. นางสาวสุจันตรี รอดสถิตยแ โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58519. นางสาวสุหรรษา คงมีชนมแ โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58520. นางสุติพร ผิวทองออน โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58521. นางเสาวรส ชาวกงจักร โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58522. นางอรพนิทแ อุดมผล โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58523. นายขวญัชัย กรมพระพทุธ โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58524. นายจงคุณ อินทนะ โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58525. นายจิระ ทพัวเิศษ โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58526. นายเจริญ อิ่มพนัธแแบน โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58527. นายนรินทรแ รักนุย โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58528. นายละเอียด พมิพแพา โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58529. นายศุภชาติ อิ่มเกษม โรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58530. นางมารตี แจมแสง โรงเรียนสถาพรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58531. นางรัตติยา บญุศิริ โรงเรียนสถาพรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58532. นางสาวทศันียแ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนสถาพรวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58533. นางไพรัช พลเสน โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58534. นางรัตนา วรรณพฒุ โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58535. นางวมิลวรรณ ดวงแกว โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58536. นายพลัลภ ยอดไมงาม โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58537. นายพนิิจ สุทธรัิตนแ โรงเรียนสรวงสุธาวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58538. นางสาวจันทรา พกัตรแเพยีงจันทรแ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58539. นางสาวกรรณิการแ นาคะวจันะ โรงเรียนสระกระโจมโสภณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58540. นายวรรณรัตนแ เพง็บญุมา โรงเรียนสระกระโจมโสภณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58541. นายวลัลภ รุงสวาง โรงเรียนสระกระโจมโสภณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58542. นายวมิล วงักรานตแ โรงเรียนสระกระโจมโสภณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58543. นายสมยศ พนัธแรัศมี โรงเรียนสระกระโจมโสภณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58544. นายอานนทแ อินทวงษแ โรงเรียนสระกระโจมโสภณวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58545. นางเบญญาภา สุภคัธนากูล โรงเรียนสระกะเทยีมวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58546. นางปราณี บตุรชุน โรงเรียนสระกะเทยีมวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58547. นางปราณี ออนสัมพนัธุแ โรงเรียนสระกะเทยีมวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58548. นางสันทนา สุดโต โรงเรียนสระกะเทยีมวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58549. นายสุวรรณ จันทรวรรณ โรงเรียนสระกะเทยีมวทิยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58550. นางภคัศรัณยแ ประกายบษุราคัม โรงเรียนสระกะเทยีมวทิยาคมฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58551. นางทองชุบ พนัธุแอยู โรงเรียนสระยายโสมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58552. นางมณี ระกําทอง โรงเรียนสระยายโสมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58553. นางระเบยีบ คงคาใส โรงเรียนสระยายโสมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58554. นางสาวตองใจ กรุตประพนัธุแ โรงเรียนสระยายโสมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58555. นางสาวสุนันทแ พนูพานิชอุปถัมป โรงเรียนสระยายโสมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58556. นางสุพฒันา แหวนเพชร โรงเรียนสระยายโสมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58557. นางอนงคแ ศรีเสน โรงเรียนสระยายโสมวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58558. นางศศิธร ธรรมนู โรงเรียนสวนแตงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58559. นางสาวฉัตรชนก นิลจินดา โรงเรียนสวนแตงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58560. นางสาววาสนา ทองดี โรงเรียนสวนแตงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58561. นางสุภาพร กลํ่าจีน โรงเรียนสวนแตงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58562. นายสรวศิ ทนุการ โรงเรียนสวนแตงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58563. นายสุชาติ เมฆฉาย โรงเรียนสวนแตงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58564. นายเรืองเขต อดทนดี โรงเรียนสวนแตงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58565. นางชาติรส เลิศรัตนปใญโญ โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58566. นางชูศรี ชัยอารีกิจวฒันแ โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58567. นางเนาวรัตนแ ศรีวรรณคํา โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58568. นางประคอง เทศทอง โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58569. นางปราณี เที่ยงอินทรแ โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58570. นางสาวปราณี บรูณโพธิท์อง โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58571. นางสาวรุงรัตนแ ภมรพล โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58572. นางสาวสาวติรี เย็นสนิท โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58573. นางสาวสุทาทพิ นิ่มนวล โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58574. นายปภาณ โอนออนปภากุล โรงเรียนสองพี่นองวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58575. นางบปุผา พวงวธันชัย โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58576. นางเบญ็จมาศ ชื่นดวง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58577. นางประนารถ ปิๆนทอง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58578. นางพนิสา ทรงเพยีรธรรม โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58579. นางราตรี ศรีบญุมี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58580. นางศิริลักษณแ สุดโต โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58581. นางสาวจิราพร รุงอราม โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58582. นางสาวชญาภา รุงโรจนแธรีะ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58583. นางสาวน้ําทพิยแ สรหงษแ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58584. นางสาวบงัอร นาคศิลป โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58585. นางสาวปใทมา พกิุลทอง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58586. นางสาวรัตนา ลอมทอง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58587. นางสาวเสาวณิต แสงสวาง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58588. นางเสาวลักษณแ อาษานอก โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58589. นายชํานาญ แสงงาม โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58590. นายยศพงคแ ทรงเพยีรธรรม โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58591. นายสดายุ ทวทีรัพยแนวกุล โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58592. นายสมโภชนแ พศิเพง็ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58593. นางสุวรรณ ผลวงษแ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58594. นายเกรียงศักด์ิ เขาแกว โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58595. นางการณแฉัตร ธนธรรมพานนทแ โรงเรียนสามพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58596. นางขวญัฤทยั พลูสวสัด์ิ โรงเรียนสามพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58597. นางเพชรา สุวรรณกลอม โรงเรียนสามพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58598. นางวารุณี ตุงสวสัด์ิ โรงเรียนสามพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58599. นางวาสนา ปอูงสกุลวงศแ โรงเรียนสามพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58600. นางสาวสลาวดี กล่ันเกิด โรงเรียนสามพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58601. นางสาวอารีรัตนแ เจษฎาปกรณแ โรงเรียนสามพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58602. นายธรีะวฒิุ สาบวั โรงเรียนสามพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58603. นายสฤษด์ิ อุนเรือง โรงเรียนสามพรานวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58604. นางนาตยา วองวาจานนทแ โรงเรียนสิริธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58605. นางกนกกร ธรรมจินดา โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58606. นางกรรณิการแ อรุณเจริญสุข โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58607. นางชวนชม คชศิลา โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58608. นางทศพร ไตรศิริ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58609. นางนันทวรรณ ประเสริฐนพคุณ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58610. นางปรางศรี สมผล โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58611. นางปาริชาต ชูศิลปกุล โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58612. นางพรรณทภิา เหลาเผาพนัธแ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58613. นางรังสิมา มนตแประเสริฐ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58614. นางรุจิรัตนแ เอกเผาพนัธุแ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58615. นางลาวลัยแ บวัแกว โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58616. นางศศิวมิล ศิริอิ่มสําราญ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58617. นางสมใจ โจลัตสาหแกุล โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58618. นางสาวชลาลัย ชัยยะ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58619. นางสาวณัฐนันทแ พงษแธนาวสิิฐ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58620. นางสาวปราณีต เจยทองศรี โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58621. นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ําดี โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58622. นางสาวอมรรัตนแ กุศลพลาเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58623. นางสาวอมรรัตนแ แสงสองฟาู โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58624. นางสาวอิสรียแ ยังอยู โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58625. นางอรัญญา ชาวเรือ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58626. นายฉัตรนรินทรแ วงษแไล โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58627. นายณรงคแ กอบกุลธรีพร โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58628. นายนิรันดรแ นอยโสภา โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58629. นายสมศักด์ิ วงษแวจิารณแ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58630. นางจิรวฒันแ สุขัมพรรณแ โรงเรียนหนองวลัยแเปรียงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58631. นางลักขณา ใจแจง โรงเรียนหนองวลัยแเปรียงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58632. นายโสภณ สุขัมพรรณแ โรงเรียนหนองวลัยแเปรียงวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58633. นางรติกร ยาสุวรรณ โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58634. นางสาวชมภนูุช หนูนุรัตนแ โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58635. นางสาวมัลลิกา เตชะเสนา โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58636. นางสาวเสาวลักษณแ ยิ้มยวน โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58637. นายณวรรธนแ ยาสุวรรณ โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58638. นายดุสิต จุลโพธิ์ โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58639. นายทวี ภฆูัง โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58640. นายทรงพล แกวเรือง โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58641. นายพเิศษ ดาวเรือง โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58642. นางกนกนุช ชาติทอง โรงเรียนหรรษาสุจิตตแวทิยา ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58643. นางสาวศรีสุข ชีวสุขานนทแ โรงเรียนหรรษาสุจิตตแวทิยา ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58644. นายปใญญา แกวหอมคํา โรงเรียนหรรษาสุจิตตแวทิยา ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58645. นายพทิกัษแ สุดโต โรงเรียนหรรษาสุจิตตแวทิยา ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58646. นายอนันตแ เทพแกว โรงเรียนหรรษาสุจิตตแวทิยา ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58647. นางพรลักษณแ สุพงศแ โรงเรียนหรรษาสุจิตตแวทิยา ๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58648. นางกัญญา จํานงคแ โรงเรียนแหลมบวัวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58649. นางสาวนัยนา ยอดแกว โรงเรียนแหลมบวัวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58650. นางสุเพญ็ แจมใส โรงเรียนแหลมบวัวทิยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58651. นางจันทรแเพญ็ ภาคีพนัธแ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58652. นางรัชนา ปรีชารัตนแ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58653. นางสาวรมเย็น เพง็ปรีชา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58654. จ.ส.อ.ปวงเศรษฐแ เกษสงคราม โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58655. นางจันจิรา เหมลี โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58656. นางนงลักษณแ วไิลลักษณแ โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58657. นางพศิมัย สังใจสม โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58658. นางยั่งยืน ทองกะไลย โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58659. นางเยาวลักษณแ เกษประทมุ โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58660. นางวลัลภา สถาปนพทิกัษแกิจ โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58661. นางวไิลวรรณ ดอกลําใย โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58662. นางศศิวรรณ คุมฉายา โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58663. นางสาวจรีพร สาหรายทพิยแ โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58664. นางสาวรจนพร คุรุสัมฤทธิช์ัย โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙
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58665. นางสุวมิล ทองคํา โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58666. นางอภนิันทแ ทวเีดช โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58667. นางอมรพรรณ กิตติภควตั โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58668. นายกมล คุณกมุท โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58669. นายคนึง จินดาเวชชแ โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58670. นายไพบลูยแ วงษแศรีเมือง โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58671. นายรัฐกร กิตติภควตั โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58672. นายวบิลูยแ จงใจสุรธรรม โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58673. นายสงบ พลายพชิิต โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58674. นายไพศาล แจมถาวร โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58675. นายสมชาย พทิกัษแวงศแ โรงเรียนอูทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58676. นางเจนจิรา ภานุมาสววิฒันแ โรงเรียนอูทองศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58677. นางพลูสุข วงษแบณัฑิต โรงเรียนอูทองศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58678. นางสาววภิาดา ดํารงคแฤทธิ์ โรงเรียนอูทองศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58679. นางอโนทยั กล่ินพยอม โรงเรียนอูทองศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58680. นายขจรศักด์ิ พุมขจร โรงเรียนอูทองศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58681. นายวนิอง แจงใจ โรงเรียนอูทองศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58682. นายสุเมธกุล คลายสินธุแ โรงเรียนอูทองศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58683. นายอธศิสิษฐแ พนัธุแหงษแ โรงเรียนอูทองศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58684. นายหรัิญ ประสงคแเงิน โรงเรียนอูทองศึกษาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58685. นางเพญ็พร พุมกุมาร สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58686. นางสาวรุงเรือง สนธเิณร สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๙

58687. นางจตุพร สิงหทราเมศนแ โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58688. นางจิรา สมเกียรติกุล โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58689. นางทองหลอ ฉ่ําคํา โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58690. นางธดิารัตนแ ขันติการุณ โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58691. นางนิรมล คงบวั โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58692. นางพนัอร มารุงเรือง โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58693. นางมัณฑนา เกิดแกว โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58694. นางสาวธณิตชากร ปติาระโพธิ์ โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58695. นางสาวบญุสม แชมชอย โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58696. นางสาวสุมามาลยแ ราญไพร โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58697. นางสาวอาจารี ชูสุวรรณ โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58698. นางอรวรรณ สิมมะลี โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58699. นายชวาฬ อันชื่น โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58700. นายทวศัีกด์ิ เปรมโพธิ์ โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58701. นายบญุยัง แจมสวาง โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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58702. นายยุทธ อัครางกูร โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58703. นายสมบติั แสงทองศรี โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58704. นายองอาจ เกิดแกว โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58705. นายอุดม ละมายสกุล โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58706. นายอาคม เสียมไธสง โรงเรียนกระทุมแบน"วเิศษสมุทคุณ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58707. นางธนัญญา ประภา โรงเรียนแกงกระจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58708. นางราตรี พลูสวน โรงเรียนแกงกระจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58709. นางสาวภิรมยแพร ตรีเพชร โรงเรียนแกงกระจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58710. นางอุษณี เมฆวลัิย โรงเรียนแกงกระจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58711. นายชัยชาญ แกวชิงดวง โรงเรียนแกงกระจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58712. นายอนุพงศแ ขันกา โรงเรียนแกงกระจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58713. นางเพชรรัตนแ อินทรสวาง โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58714. นางลาวลัยแ ปล้ืมใจ โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58715. นางสาวทวิาพร คงคาเพช็ร โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58716. นางสาวเพชราภรณแ ปใจฉิมพหิงษแ โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58717. นางสาวสําราญ สังคีรี โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58718. นางสิรินาถ ธารา โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58719. นางสุมา แทนนิล โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58720. นางโสภา วงศแประสิทธิ์ โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58721. นายมาฆรัตนแ เลิศศิริรักษแ โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58722. นายวทิยา ปล้ืมใจ โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58723. นายสุชา ชื่นเพชร โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58724. นายชลิต ระหวางบาน โรงเรียนเขายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58725. นางจงรักษแ สุขะสุคนธแ โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58726. นางนภาพร ชัยสิทธิส์งวน โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58727. นางเปรมจิตตแ ดีสมุทร โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58728. นางสาวบญุศรี เกตุสุวรรณแ โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58729. นางสาวพรรณประไพ เพง็แกว โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58730. นางสุดา จันทรสุขโข โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58731. นางสุนันทแ ต้ังเจียวล้ี โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58732. นางสุรีรัตนแ จันทรแนาค โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58733. นายคณิต วงษแรอด โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58734. นายเจนจบ นพคุณ โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58735. นายพล อินทรแจันทรแ โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58736. นายวชิัย ไหมจุย โรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58737. นางธญัพมิล สุวรรณพกัตรแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58738. นางศิริพร คําสิงหแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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58739. นางสาวนชุจรินทรแ ปิๆนทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58740. นางสาวศิริญา เดชะคําภู โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58741. นางสาวสนฤดี ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58742. นางสาวแสงเดือน บวัเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58743. นายจิรธชั อรุณรัตนแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58744. นายพสิิษฐแสรรคแ ศรีปรีชาพฒันะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58745. นายสราวธุ ทนยิ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58746. นางจิราวรรณ เจือทนิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ สมุทรสาคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58747. นางสาวกนกพรรณ รุจิกุลพงศแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ สมุทรสาคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58748. นางสาวนิชกานตแ กออนุรักษแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ สมุทรสาคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58749. นางสาวเรวดี มีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ สมุทรสาคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58750. นายศุภโชค สีวนันา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ สมุทรสาคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58751. นางกรรณิกา แกวเจริญ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58752. นางดาวรณี บญุบนัดาล โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58753. นางพนัทพิา ภชูนะศรี โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58754. นางศจินันทแ ตาตะนันทนแ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58755. นางสาวรุง รสชุม โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58756. นางสาวอรอนงคแ ทวบีตุร โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58757. นางสุนียแ ประกาศวฒิุสาร โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58758. นางสุมลฑา ปานมณี โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58759. นายนิพนธแ นิลกลัด โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58760. นายสมอาจ บญุบนัดาล โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58761. นายสรพงษแ ดุษฎกีุลววิฒันแ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58762. วาที่รอยตรีประดับเพชร ภเูงิน โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58763. นายพจนารถ วชังเงิน โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58764. นางสาวณัฐกานตแ ใสดี โรงเรียนชัยเกษมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58765. นางสาววศิณี สืบสุทธา โรงเรียนชัยเกษมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58766. นางสุพรรณี เณรตากอง โรงเรียนชัยเกษมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58767. นายสุรจิตร สุขสีดา โรงเรียนชัยเกษมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58768. นายไฉน ไชยนา โรงเรียนดอนยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58769. นายสุนทร เขียวน้ําเงิน โรงเรียนดอนยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58770. จ.ส.อ.สมชาย บวัอําไพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58771. นางทศันียแ พงษแพชิญาธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58772. นางรวงทพิยแ บญุพาลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58773. นางรัตนาวลัยแ นิธภิคันันทแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58774. นางวาสนา แซต้ัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58775. นางสรัญญา สอดสอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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58776. นางสาวนวรัตนแ โรจนาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58777. นางสิริรัตนแ วริิยาภรณแประภาส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58778. นางสุจิตรา โกศัยภทัรแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58779. นางเอื้อมพร นารโท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58780. นายกอบชัย มัณยานนทแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58781. นายบรรจง มาพจิารณแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58782. นายวรีวฒิุ หนูนอย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58783. นางสีสวาท ดีนิสสัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58784. นายคํารณคแ รวงผ้ึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58785. นายสิทธเิดช ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58786. นางนันทแนภสั มะลิทอง โรงเรียนโตนดหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58787. นางปณุยา จารุแพทยแ โรงเรียนโตนดหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58788. นางสาวภารดี ไฝดีโบ฿ต โรงเรียนโตนดหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58789. นางสาวอมรรัตนแ ปราณีมาโพธ โรงเรียนโตนดหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58790. นายโกวทิ กรีทวี โรงเรียนโตนดหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58791. นางจันทรแแรม ทองนพคุณ โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58792. นางพยอม ยุวะสุต โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58793. นางภาวณีิยแ สุขไพบลูยแ โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58794. นางละมัย หาญสําเภา โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58795. นางสมลักษณแ สุทธธิรรม โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58796. นางสาวมาลี อนแสง โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58797. นางสาวมีบญุ ชื่นชู โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58798. นางสาววนัทนา ถนอมสัจจแ โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58799. นางสาวอรอนงคแ บานเย็น โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58800. นางสาวอัญญาณี นิลศรี โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58801. นางอัญชลี นุชผดุง โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58802. นายณัฐพล นิลศรี โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58803. นายเถลิงรัฐ มุกดาเวช โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58804. นายไพศาล จันทรแเจริญสุข โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58805. นายวสัิยธรรม พทุธชาติ โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58806. นายสุรพล ประยงคแพนัธแ โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58807. นายอนันตแ สุวรรณสันติสุข โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58808. นางพเิศษศรี ฤทยัมณีเกษม โรงเรียนทายหาด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58809. นางเพญ็ทพิยแ แมนทมิ โรงเรียนทายหาด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58810. นางสาวอําไพ บญุสราง โรงเรียนทายหาด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58811. นางสุภาวดี แขโส โรงเรียนทายหาด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58812. นายธวชัชัย กล่ันกลึง โรงเรียนทายหาด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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58813. นายสมยศ ฤทยัมณีเกษม โรงเรียนทายหาด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58814. นางทพิยา ดําขํา โรงเรียนทายางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58815. นางบญัญัติ เขียมทรัพยแ โรงเรียนทายางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58816. นางสาวชูศรี ดวงโต โรงเรียนทายางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58817. นางสาวนวลสวาท อัศวนิานนทแ โรงเรียนทายางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58818. นางสาวเอมอร เขียวอมร โรงเรียนทายางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58819. นางสุกัญญา สุวรรณดิษฐแ โรงเรียนทายางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58820. นายเฉลิมพล ดําขํา โรงเรียนทายางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58821. นายปณิธกิฤษต์ิ เลิศลํ้า โรงเรียนทายางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58822. นางสาวกันยา สวสัดี โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58823. นายประมวล จิตตแสวาง โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58824. นางชัชฎาภรณแ ศรีสังขแ โรงเรียนธงชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58825. นางแพรวพรรณ ชุมชื่น โรงเรียนธงชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58826. นางยุพา แดงฉ่ํา โรงเรียนธงชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58827. นางสมพร เกาบางยาง โรงเรียนธงชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58828. นางสาวประนอม หุนเกา โรงเรียนธงชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58829. นางสาวรังสิมา ศรีในบาน โรงเรียนธงชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58830. นางสาววรลักษณแ จันทรแประยูร โรงเรียนธงชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58831. นางอารมยแ ศรีในบาน โรงเรียนธงชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58832. นายมานพ โพธาราเจริญ โรงเรียนธงชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58833. นางจํารัตรแ สุนทร โรงเรียนบางจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58834. นางจิราวรรณแ จริงใจ โรงเรียนบางจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58835. นางสาวสุภาวดี เขมะศรีสุวรรณ โรงเรียนบางจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58836. นางสุดา กุญแจนาค โรงเรียนบางจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58837. นายววิฒันแ แสงจินดา โรงเรียนบางจานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58838. นางลัดดา ชูชื่น โรงเรียนบางสะพานนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58839. นางสาววนิดา วงษแภู โรงเรียนบางสะพานนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58840. นางอุไรวรรณ ประสิทธิ์ โรงเรียนบางสะพานนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58841. นายจําลอง ฤกษแอรุณรัตนแ โรงเรียนบางสะพานนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58842. นายจีระเดช ประสิทธิ์ โรงเรียนบางสะพานนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58843. นายพงษแพนัธแ จารุวฒันแ โรงเรียนบางสะพานนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58844. นางโสภา ชวนวนั โรงเรียนบางสะพานนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58845. นางดวงจิต สิงหนาท โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58846. นางนัยนา ล้ิมเจริญ โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58847. นางยุพดี พงษแไพโรจนแ โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58848. นางรจนา ทพิยแอักษร โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58849. นางสาวนนัทรัตนแ เกื้อหนุน โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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58850. นางสาวบําเพญ็ ขาวสงา โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58851. นางสิรีกร จันทรแสงคแ โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58852. นางเสาวลักษณแ อรุณศิริวฒันา โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58853. นายธงชัย จีบเจือ โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58854. นายรัตนศักด์ิ กอนเพชร โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58855. นายบญุเยี่ยม ศรีวลี โรงเรียนบางสะพานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58856. นางนยนา ทองแปนู โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58857. นางประไพ สมพงษแ โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58858. นางปใญญา นงคแนวล โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58859. นางเพญ็รุง แสงอยู โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58860. นางสันติยา เรืองเดช โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58861. นางสาวชุติมา เขียวขํา โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58862. นางสาวญาณาทพิ ขุนจร โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58863. นางสาวอารียแ วงศแนิวรณแ โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58864. นางเสาวนุช นุชพนัธุแ โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58865. นายชูเกียรติ เกษดี โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58866. นายณรงคแ ภานุมาต โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58867. นายปกรณแ เกิดเทพ โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58868. นายยงยุทธ พลูสุข โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58869. นายวรงคแ วโินทกะ โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58870. นายววิฒันแ ธรรมวฒันแ โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58871. นายสมศักด์ิ หลักแหลง โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58872. นายโสภณ แสงอยู โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58873. นายเทดิศักด์ิ แสงศรีจันทรแ โรงเรียนบานลาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58874. นางจําเนียร ศรีทองดีประพนัธแ โรงเรียนบานแหลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58875. นางพะเยา นาสถิตยแ โรงเรียนบานแหลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58876. นางสาวธนพร เฉงปีๆ โรงเรียนบานแหลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58877. นางสาวนาฏยา นอยมี โรงเรียนบานแหลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58878. นางสาวพยงคแ เพงผุดผอง โรงเรียนบานแหลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58879. นายวโิรจนแ และอรุณ โรงเรียนบานแหลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58880. นายประดิษฐแ พึ่งตําบล โรงเรียนบานแหลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58881. นางกมลวรรณ เกงกลา โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58882. นางขวญัเรือน แสนสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58883. นางชุติมน โตสุวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58884. นางชุติมา พวงสม โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58885. นางโชติมาภรณแ ศรีวรนาถ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58886. นางนฤมล อินทรแเนตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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58887. นางนันทวรรณ หลาแหลง โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58888. นางเบญจวรรณ ศิวสัตตพร โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58889. นางประดับ เกียรติมาลา โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58890. นางปรียาภรณแ แกวนวม โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58891. นางพวงรัตนแ สมวงศแ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58892. นางรุงนภา เอียงอุบล โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58893. นางสมลักษณแ กล่ินอุบล โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58894. นางสรัสวดี เข็มเพช็รแ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58895. นางสาวขนิษฐา สวางจิตตแ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58896. นางสาวจรวย พทุธรักษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58897. นางสาวชุลีกร แกวระยับ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58898. นางสาวรัชนีพร เสียงหวาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58899. นางสาววรรณี เตียววนากูล โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58900. นางสาวศิริทร งามชม โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58901. นางสาวเสาวนียแ ล้ีสกุลวฒันแ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58902. นางสาวอนงคแนุช มายอุเทศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58903. นางสาวอัญชลี ดวงทรัพยแ โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58904. นางสุรีรัตนแ แตเจริญผล โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58905. นางอรพนิ อริยเกรียงไกร โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58906. นางอัจฉราวรรณแ บวัมณี โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58907. นางอารมณแ ทองไทร โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58908. นางอุษา คงถาวร โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58909. นายสุวรรณ ธนูทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58910. นางทมิาภรณแ สรอยสังวาลยแ โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58911. นางแพรรดา สิทธโิสม โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58912. นางศุภลักษณแ ชูชื่น โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58913. นางสาวบญุญาวฒันแ ลาภศิริ โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58914. นางสาวสุปรียา เชิดสวสัด์ิ โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58915. นางสุชามนตรแ จินดาไทย โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58916. นางสุภาภรณแ มิตรสมหวงั โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58917. นายวสันตแ ชมสุวรรณ โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58918. นายสมศักด์ิ จินดาไทย โรงเรียนประจวบวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58919. นางประภสัสร พมิพแทอง โรงเรียนปากน้ําปราณวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58920. นางสาวจงกลณี พานารถ โรงเรียนปากน้ําปราณวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58921. นางสาวเบญจพร มีจิตร โรงเรียนปากน้ําปราณวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58922. นางสาวขวัญกมล ขวญัเมือง โรงเรียนปาุเด็งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58923. นางสาวบษุกร งามสม โรงเรียนปาุเด็งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐



1594

58924. นางสาวพริาวรรณ ชมะวรรณแ โรงเรียนปาุเด็งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58925. นางสาวอาพร ทองหยาด โรงเรียนปาุเด็งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58926. นายพชิิต อวมจันทรแ โรงเรียนปาุเด็งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58927. นางกรรนิกา เสืออบ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58928. นางเกศสุดา ปงลังกา โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58929. นางขวญัเรือน ชื่นจิตร โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58930. นางชนิดา อิงคสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58931. นางดุษฎี จุลกะนาค โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58932. นางนงลักษณแ พงษแสวสัด์ิ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58933. นางน้ําผ้ึง นอยบาท โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58934. นางประสงคแ โหมดเขียว โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58935. นางปราณี ภมุรินทรแ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58936. นางพชัรี นุชสวสัด์ิ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58937. นางเพญ็จิตตแ ถาวรธนทรัพยแ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58938. นางภสัราภรณแ เทพกุญชร โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58939. นางเยาวนารถ พฒัเสมา โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58940. นางสาววเิชียร กลีบจงกล โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58941. นางสาวอภญิญา เรืองพกุ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58942. นางสิรินทรแทพิยแ ปริุโส โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58943. นางสุธริา ชาติสิริพทิกัษแกุล โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58944. นางสุภาวดี ยาวไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58945. นางสุวรรณา หมั่นมานะ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58946. นางเสาวรส บพุรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58947. นางอรัญญา มหาแกว โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58948. นางอัญชนา เลิศผสมสิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58949. นายกําพล เลาหวฒันภญิโญ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58950. นายถาวร เอียงอุบล โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58951. นายนิติพงษแ ยาวไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58952. นายบํารุง ศิวสัตตพร โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58953. นายบญุรอด วงษแสวาท โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58954. นายวสัินตแ เลิศผสมสิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58955. นางกมลวรรณ เกียรแช โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58956. นายสาโรช ระหวางบาน โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวดัเพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58957. นางจําลอง อยูทอง โรงเรียนพนัทายนรสิงหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58958. นางอนัญญา ดีเดน โรงเรียนพนัทายนรสิงหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58959. นายนพคุณ อยูทอง โรงเรียนพนัทายนรสิงหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58960. นายประสาร เอี่ยมวจิารณแ โรงเรียนพนัทายนรสิงหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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58961. นายอรุณ แสงจันทรแ โรงเรียนพนัทายนรสิงหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58962. นายไกรรัฐ สวางเดือน โรงเรียนพนัทายนรสิงหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58963. นางจงจินตแ จันทรโก฿ะ โรงเรียนเมธชีุณหะวณัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58964. นางสมศรี ทองนวล โรงเรียนเมธชีุณหะวณัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58965. นางสาวพริมยแ มัจฉริยกุล โรงเรียนเมธชีุณหะวณัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58966. นางจงดี บรูณประเสริฐกุล โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58967. นางนงนุช พตันแทอง โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58968. นางรัตติยา รบไว โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58969. นางสาวณิชากร แสงสวาง โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58970. นางสาวพรจงกล สุขสนาน โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58971. นางสาวพรหมพรพรรธ สิงหแเล็ก โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58972. นายอัทธเมศรแ วขัรสินไพศาล โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58973. นายธนชาต ลักษณาวงศแ โรงเรียนเมืองปราณบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58974. นางสาวอรุโณทัย โพธิท์อง โรงเรียนยางชุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58975. นางนงลักษณแ จังคณานันทแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58976. นางวรรณา ไมแกว โรงเรียนโยธนิบรูณะ เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58977. นางสกุลตรา พทิกัษานุรัตนแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58978. นางสุภาวดี ผลภาค โรงเรียนโยธนิบรูณะ เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58979. นางสุภาวดี คีรีรัตนแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58980. นางเอมอร ออยทพิยแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58981. นายนพพร เสนียแคุปตแ โรงเรียนโยธนิบรูณะ เพชรบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58982. นางเณศรา ลําพู โรงเรียนวชิรธรรมโศภติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58983. นางวารุณี นอยภาษี โรงเรียนวชิรธรรมโศภติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58984. นางสาวขนิษฐา ทมิโต โรงเรียนวชิรธรรมโศภติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58985. นายสําราญ วารินศิริรักษแ โรงเรียนวชิรธรรมโศภติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58986. นางปริยาภทัร อยูกําเนิด โรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58987. นางพรรษนันตแ เศรษฐวฒันแ โรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58988. นางสาวพชัรา สัตยประกอบ โรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58989. นางจงกล เทพพานิช โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58990. นางจารุวรรณ ฤทธริงคแ โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58991. นางธรีา วโินทกะ โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58992. นางพรทพิยแ พวงทอง โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58993. นางสมคิด คชกฤษ โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58994. นางสะไบ อุนเรือน โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58995. นางสาวจันทรแผอง สมุทรผอง โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58996. นางสาวพรวี มาลัยเลิศ โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58997. นางสาวพชิญา ชวยบํารุง โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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58998. นางสาววรรณภกัสร เอี่ยมอุบลวรรณ โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

58999. นางสุกัลยา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59000. นางสุรียแพร ทองแดง โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59001. นายจรูญเกียรติ คงเจริญ โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59002. นายณรงคแ ชะริโต โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59003. นายดิเรก เดชเจริญ โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59004. นายพงษแศักด์ิ อมรฤทธิ์ โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59005. นายพจนแ ทองดี โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59006. นายอนิรุทธแ บวัทอง โรงเรียนวดัจันทราวาส(ศุขประสารราษฎรแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59007. นางปาจรียแ แสงแกว โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59008. นางสัญญารักษแ ละมายสกุล โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59009. นางสาวเบญ็จา บญุปองหา โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59010. นางสาววภิา จันทรแเจริญกิจ โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59011. นายวรีเกียรติ ศรีอนันตแ โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59012. นายสมประสงคแ แสงแกว โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59013. นายสามารถ จอกสมุทร โรงเรียนวดัธรรมจริยาภริมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59014. นางจตุพร อาจเอื้อม โรงเรียนวัดบางกะพอม(คงลาภยิง่ประชานสุรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59015. นางสาวอัจฉรา นิลศรี โรงเรียนวัดบางกะพอม(คงลาภยิง่ประชานสุรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59016. นางอุริยา เกตุแกว โรงเรียนวดัหลักส่ีพพิฒันแราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59017. นายไชยศ ทพิยแอุทยั โรงเรียนวดัหลักส่ีพพิฒันแราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59018. นายกิตติชัย มรรคเจริญ โรงเรียนวดัหลักส่ีพพิฒันแราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59019. นางวภิารัตนแ อองทบัน้ํา โรงเรียนศรัทธาสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59020. นางสาวพไิล พงศแคุณาธรรม โรงเรียนศรัทธาสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59021. นางสาวยศอารียแ รวยธนพานิช โรงเรียนศรัทธาสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59022. นางสาวลินดา บญุรอด โรงเรียนศรัทธาสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59023. นางสาววงเดือน บญุแกว โรงเรียนศรัทธาสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59024. นายชูชีพ ศรีอยู โรงเรียนศรัทธาสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59025. นายปใญญา กิติโรจนแพนัธแ โรงเรียนศรัทธาสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59026. นางสาวสุจติราภรณแ ดวงจันทรแ โรงเรียนศรัทธาสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59027. นางสุที เทยีมสมชาติ โรงเรียนสกลวสุิทธิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59028. นายเสวก ใจชื้น โรงเรียนสกลวสุิทธิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59029. จาสิบเอกสิทธศัิกด์ิ ดีเดน โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59030. นางไฉไล วรกิตติธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59031. นางชุลี แสงเงิน โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59032. นางธนพร ชัยมงคล โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59033. นางประกอบ เมฆอาภรณแ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59034. นางปรัสวรรณ หรัิญจิรายุทธแ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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59035. นางมาลี นุชสมบรูณแ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59036. นางวนัดี สุริยันตแ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59037. นางศรีสุรัตนแ สิงหแทอง โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59038. นางสริตา ดวงหงษแ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59039. นางสาวชมอย สังขแทองงาม โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59040. นางสาวดวงรักษแ จันทรแชัง โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59041. นางสาวนิภา อภญิญาณสัจจะ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59042. นางสาวปรีเปรม แกวปราณีต โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59043. นางสาววนิดา เจริญพทิยา โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59044. นางสาวศิริพร พชัรบํารุง โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59045. นางสาวสมศรี ปใญญาภรณแ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59046. นางสุวพร เส่ียงบญุ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59047. นายคํานวน ชูชาติ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59048. นายจักกฤษณแ สุริยันตแ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59049. นายชัยวฒันแ ปานเกิดผล โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59050. นายดุสิต โตใจธรรม โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59051. นายทวชีัย เชื้อจีน โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59052. นายอกนิษฐ ชูอรุณ โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59053. นางจอมใจ ทบัทองดี โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59054. นางชนิดา อมรลักษณแปรีชา โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59055. นางธญักานตแ บหูลัง โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59056. นางนภาพร สืบสันติ โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59057. นางนวลนุช ใจบรรจง โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59058. นางปนัดดา ปานเกิดผล โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59059. นางพชัรา หนุเจริญ โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59060. นางวนัเพญ็ สาริการินทรแ โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59061. นางสาวขวญัดาว พกุกนะวนิช โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59062. นางสาวธญัทพิยแ ทวพีรอนันตแเดช โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59063. นางสาวนภาพร ปใญญาสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59064. นางสาวนิภาพร ปิๆนโมรา โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59065. นางสาวรัชณีวัลยแ ธรรมรัตตานนทแ โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59066. นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59067. นางสาวสมถวลิ ศรีออน โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59068. นายขวญัชัย หนอคําหลา โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59069. นายชลนที อักษรประดิษฐแ โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59070. นายณัฐกฤษ จันทรแคณา โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59071. นายเทอดศักด์ิ ขาวผอง โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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59072. นายธเนศ พงษแสีดา โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59073. นายประทปี ดวงหงษแ โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59074. นายสุรพงษแ พลายอยูวงษแ โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59075. นายสมชาย สุวรรณกาญจนแ โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59076. นายสําเริง หนิโน โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59077. นางกัญธศิณุวนั เกิดประวพีสั โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59078. นางปาริชาต ควนินแ โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59079. นางสาวน้ําฝน คิดประเสริฐ โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59080. นางสาวพจมาน ระหงษแ โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59081. นางสาวภมูิใจ วมิานจันทรแ โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59082. นางสาววไิลลักษณแ จรเขตตแ โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59083. นางสาวสมจิตร ทองตระกูล โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59084. นายพษิณุ สุขนิติ โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59085. นายสรวชิญแ ปนูชาวนา โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59086. นายสุเมธ ขุนพชิัย โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59087. นางสาวพฒัยา ปิๆนสากล โรงเรียนสมุทรสาครวฒิุชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59088. นางจารุวรรณ มังคสิงหแ โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59089. นางจํานงจิต ยะโสธร โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59090. นางบงัอร ชิตวลัิย โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59091. นางผกาแกว จีรวฒิุ โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59092. นางพรรณี ครุฑเสม โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59093. นางยุพา ชื่นจิต โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59094. นางลดารัตนแ กิจคุณธรรม โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59095. นางสาวพัชรินทรแ ประสิทธิส์มบติั โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59096. นางสาววนัเพญ็ แกวสุกแท โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59097. นางสาววจิิตตรี แกวประเสริฐ โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59098. นางสาวสิริมา วชัรากร โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59099. นางสุมีนา ทบัเนียม โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59100. นายคําเพชร ระดาเขต โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59101. นายไพศาล ประดิษฐแศิริงาม โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59102. นางธารทพิยแ เสาหงษแ โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59103. นายสวสัด์ิ เสาหงษแ โรงเรียนสามรอยยอดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59104. นายอภชิาติ ใจกลา โรงเรียนหนองจอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59105. นางกมลมาส วาทโยธา โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59106. นางชลธชิา เงินมูล โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59107. นางบงัอร ฉิมพาลี โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59108. นางประทมุ รัตนเศียร โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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59109. นางวนัเพญ็ ธามฐานัส โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59110. นางศิริพร เกิดโชติ โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59111. นางสาวศศิวมิล ทวกีาญจนแ โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59112. นางสาวอุษา โพธิท์องสุข โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59113. นางสาวติรี บญุรอด โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59114. นางอัญชลี มุงหมาย โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59115. นายประสิทธิ์ ผองดี โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59116. นายสินชัย หวัง่ประดิษฐแ โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59117. นายสุรชิต ชุมสวสัด์ิ โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59118. นางนงคแลักษแ อุทยัธรรม โรงเรียนหนองพลับวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59119. นางไปรยา หอมหวาน โรงเรียนหนองพลับวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59120. นางผกาวดี เอื้องสัจจะ โรงเรียนหนองพลับวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59121. นางสาวรุงอรุณ จิตรต้ังตรง โรงเรียนหนองพลับวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59122. นายวชัรินทรแ เอื้องสัจจะ โรงเรียนหนองพลับวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59123. นางคนึงนิตยแ เกตุเอี่ยม โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59124. นางวรรณรา เต้ียแจ โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59125. นางศรีมุกดา จิตรแชื่น โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59126. นางสาวอารียแ ศรีแจ โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59127. นางสํารอง ขาวสวาง โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59128. นางสุจิตรา ทบัทมิ โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59129. นายกิตติเดช เปรมกมล โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59130. นายประชา แกวสวสัด์ิ โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59131. นายชูรัฐ ระหวางบาน โรงเรียนหนองหญาปลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59132. นางจารียแ คลังสิน โรงเรียนหลักสองสงเสริมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59133. นางสาวธนัยพร โปสินธุแ โรงเรียนหลักสองสงเสริมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59134. นางสาวพรพมิล ลาภเจริญโชค โรงเรียนหลักสองสงเสริมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59135. นายเกียรติเกรียงไกร หมุยจินดา โรงเรียนหลักสองสงเสริมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59136. นางรัตรดา แกวเกิด โรงเรียนหวยทรายประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59137. นางสาวพรรณี ปิๆนแกว โรงเรียนหวยทรายประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59138. นางสาวอมรรัตนแ คันชั่ง โรงเรียนหวยทรายประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59139. นายสามารถ กล่ันเกลา โรงเรียนหวยทรายประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59140. นางกัลยา รัศมีเพญ็ โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59141. นางจันทมิา ชื่นชม โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59142. นางดวงเดือน นามนัย โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59143. นางปริญดา ศรีอาจ โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59144. นางผจงจิต โหวงษแ โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59145. นางไพรอด รังสิมาภรัิต โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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59146. นางรุงทพิ ยงยืน โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59147. นางวนัเพญ็ พนาดร โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59148. นางวนัเพญ็ เพชรเพง็ โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59149. นางศศิวรรณ ฮึกหาญ โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59150. นางสาวจันทนา คําสอาด โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59151. นางสาวนภาภรณแ ใชคําแชม โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59152. นางสาวปราณีต ศรีงาม โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59153. นางสุรางคแ บญุสมบรูณแสกุล โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59154. นางสุวนิชา วรชินา โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59155. นางอนุชธดิา ชูชื่น โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59156. นายธนิต พงษแรอด โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59157. นายบญุครอง ทองหอม โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59158. นายลําพอง ชมอิ่ม โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59159. นายสมชาย ฉัตรวรานนทแ โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59160. นายอภพิล ศรีสุวรรณแ โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59161. นายไพฑูรยแ คงทพั โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59162. นายสุรสิทธิ์ ปใญญาพานิช โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59163. นายอมร พฒันแทอง โรงเรียนหวัหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59164. นางทพิยแอุบล แสนภวูา โรงเรียนหวัหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59165. นางพทัยา คีรีศรี โรงเรียนหวัหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59166. นางสาวกนกพร บปุผาชาติ โรงเรียนหวัหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59167. นางสาวขวัญพฒันแ โชติทพิยรัตนแ โรงเรียนหวัหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59168. นางสาวเพญ็สิณี รัตตนวเิชียร โรงเรียนหวัหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59169. นางสาวอัจฉราวดี ศรีโมรส โรงเรียนหวัหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59170. นายจรัญ อนันตแ โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59171. นายมาโนช บญุประเสริฐ โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59172. นายระเดน จีนสมบรูณแ โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59173. นายสมเกียรติ แกวชิงดวง โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59174. นายสุเทพ กระจิบทอง โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59175. นายสุธญัญแ เอี่ยมแสงจันทรแ โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59176. นางกุลทพิยแ ศุภรัตนแธญัญา โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59177. นางทรงพร เลาบญัชาชัย โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59178. นางทวิาทพิยแ เอี่ยมสอาด โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59179. นางนงลักษณแ นุชอินทรแ โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59180. นางนิยม มาลากลุ ณ อยธุยา โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59181. นางพชัรี มูฮําหมัด โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59182. นางวรรดี พพิรณแพงษแ โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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59183. นางสงวน อุทธยาน โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59184. นางสมพร วฒันโสภณ โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59185. นางสาวกนกพร พรประสาตรแ โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59186. นางสาวนันภกา ดํารงคุณาวฒิุ โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59187. นางสาวพรรณทิพาภรณแ จิตตแเมตตา โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59188. นางใสศิริ นิลศรี โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59189. นางอัญชุลี นักฟอูน โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59190. นายเกียรติศักด์ิ อูออน โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59191. นายธรรมรงคแ อิ่มเอิบ โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59192. นายนิวฒันแ บรรจงรักษา โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59193. นายมานิตยแ นิลศรี โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59194. นายอาคเนยแ ชูอรุณ โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59195. วาที่รอยตรีสมเกียรติ โพธิผ์ลิ โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59196. นายอุทยั จงแพ โรงเรียนอัมพวนัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59197. นางอาภรณแ สบายใจ โรงเรียนอาวนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59198. นางสาวสุรัสวดี เกษรัตนแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๐ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

59199. นางสาวภทัรวดี ศรีใหม โรงเรียนกาญจนดิษฐแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59200. นางสาวสุพรนิตยแ เพชรรักษแ โรงเรียนกาญจนดิษฐแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59201. นายอนุรัตนแ โอชา โรงเรียนกาญจนดิษฐแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59202. นางกิจศิลป ฮ่ันโตน โรงเรียนกาญจนดิษฐแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59203. นางปาจะรียแ รัตนเดชากร โรงเรียนกาญจนดิษฐแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59204. นางสัจจะ นิลอรุณ โรงเรียนกาญจนดิษฐแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59205. นางสาวณัฐธกิานตแ เรืองหนู โรงเรียนกาญจนดิษฐแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59206. นางสาวรัชฎาวลัยแ ดานกุลชัย โรงเรียนกาญจนดิษฐแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59207. นางสิริวรรณ ตัณฑศรี โรงเรียนกาญจนดิษฐแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59208. นายถาวร แสงเพชร โรงเรียนกาญจนดิษฐแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59209. นายอมรพจมาน พรหมพฒันแ โรงเรียนกาญจนดิษฐแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59210. นางณิชนันทแ วชกาตแกุล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59211. นางสาววรัญญา จําปามูล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59212. นางสาวโสรยา พฒัทวี โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59213. นางอารี อนันตแศรี โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59214. นายพชิญพงศแ ชาตะกูล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59215. นายเริงชัย ดําสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59216. นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59217. นางสาววนีา ไหมคง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59218. นางจันทรแเพญ็ เชื้อบญุ โรงเรียนเกาะสมุย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59219. นางสาวกรวรรณ ยืนนาน โรงเรียนเกาะสมุย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59220. นางอรัญญา เกื้อสกุล โรงเรียนเกาะสมุย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59221. นางสุจินดา โชคสถาพร โรงเรียนเกาะสมุย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59222. นางดวงกมล นาคทุงเตา โรงเรียนควนสุบรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59223. นางเบญ็จมาพร แกวมณี โรงเรียนควนสุบรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59224. นางปริศนา ศรีหมุดกุล โรงเรียนควนสุบรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59225. นางไรหนับ โกงเหลง โรงเรียนควนสุบรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59226. นางลัดดา ศิริพนัธุแ โรงเรียนควนสุบรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59227. นางสาวบงกช อาศิรพจนแ โรงเรียนควนสุบรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59228. นายพทิกัสันตแ ล่ิมวงษแ โรงเรียนควนสุบรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59229. นายสุทนตแ มณีฉาย โรงเรียนควนสุบรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59230. นายสมพงศแ เรืองศรี โรงเรียนควนสุบรรณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59231. นางปริมภาภรณแ แกวเทวา โรงเรียนเคียนซาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59232. นางสาวปยิะมาศ ชูมณี โรงเรียนเคียนซาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59233. นางสาวอรทยั ชนะกาญจนแ โรงเรียนเคียนซาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59234. นางสาวอมรรัตนแ โสธารัตนแ โรงเรียนเคียนซาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59235. นางอมรศรี เพชรภู โรงเรียนชลธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59236. นางจิราภรณแ ฉิมภกัดี โรงเรียนชัยบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59237. นางปาริชาติ แจวศิริ โรงเรียนชัยบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59238. นางภณิตา ฉิมภกัดี โรงเรียนชัยบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59239. นางฤดี วชิัยดิษฐ โรงเรียนชัยบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59240. นายสมนึก พรหมแกว โรงเรียนชัยบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59241. นายณรงคแศักด์ิ คงสังขแแกว โรงเรียนชัยบรีุพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59242. นายอนุสรณแ แทนออน โรงเรียนชัยบรีุพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59243. นางวาสนา วเิศษ โรงเรียนไชยาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59244. นางสาวพนัธมิา เชาวลิต โรงเรียนไชยาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59245. นายรอโอบ สันหลี โรงเรียนไชยาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59246. นางสาวศรีเพญ็ ชูเรือง โรงเรียนตะกุกใตศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59247. นายเทวญั มินทอง โรงเรียนตะกุกใตศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59248. นางรัชดา ศรีกิ้ม โรงเรียนทาขามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59249. นางอมรศรี สามารถ โรงเรียนทาขามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59250. นายสุรพงศแ ขวญัคีรี โรงเรียนทาขามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59251. นางธนิตา สุขศีล โรงเรียนทาฉางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59252. นางสาวขวญัใจ กัลปสุทธิ์ โรงเรียนทาฉางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59253. นางเกษสุนียแ จันทร โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59254. นางปวณีแกร บวัเพชร โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59255. นางปาณิสรา เภตราใหญ โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59256. นางวราภรณแ บญุเกตุ โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59257. นางสาวจารี สุดจํานงคแ โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59258. นางสาวมณีรัตนแ แกวพา โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59259. นางสุภา พชิิตชลพนัธุแ โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59260. นางหอมหวล สนิทธเิวทยแ โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59261. นางอมรศรี ใสสะอาด โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59262. นายนิสิต ปานกลาง โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59263. นายสิงหแ พชิิตชลพนัธุแ โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59264. นางจิรพรรณแ มุกดารัตนแ โรงเรียนทาชนะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59265. นางนงเยาวแ พรีฉัตรปกรณแ โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59266. นางเพยีงจิตร มาตฒิวฒันแ โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59267. นางวนัเพญ็ สุขเจริญ โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59268. นางสาวรุจิระ ขวญัสกุล โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59269. นางสุนันทา นาคสังขแ โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59270. นางโสภติ อุดมสุขสวสัด์ิ โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59271. นายกฤษณะ มุขประเสริฐ โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59272. นายกิตติ พรีฉัตรปกรณแ โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59273. นายวฒันา นาคสังขแ โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59274. นายสมพร ชุมภนูุช โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59275. นางพรพนา แดงสกล โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59276. นายจรวย พมิาน โรงเรียนทาแซะรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59277. นางชุตินันทแ ราชฉวาง โรงเรียนทาเฟอืงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59278. นางทรงศรี ผองแผว โรงเรียนทาเฟอืงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59279. นางนิตยา ชนะพงศแปกรณแ โรงเรียนทาเฟอืงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59280. นางประภา ศรีทอง โรงเรียนทาเฟอืงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59281. นายสุรชัย ลาชโรจนแ โรงเรียนทาเฟอืงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59282. นายนรินธรณแ เซงลํ้า โรงเรียนทาเฟอืงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59283. นางณัฐกานตแ ศรีเชื้อ โรงเรียนทาสะทอนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59284. นางพงึจิต แพวเิศษ โรงเรียนทาสะทอนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59285. นางสาวชิราวลัยแ เพชรชัย โรงเรียนทาสะทอนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59286. นายอติชาติ ยุวพงศแพพิฒันแ โรงเรียนทาสะทอนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59287. นางวลัชุลี สุวรรณโชติ โรงเรียนทาอุแทพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59288. นางสาวสุมาลี ธนวงศแววิฒันแ โรงเรียนทาอุแทพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59289. นางสุดารัตนแ สุขเขียว โรงเรียนทาอุแทพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59290. นายฉลาด สุขเขียว โรงเรียนทาอุแทพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59291. นายสมพล สุวรรณโชติ โรงเรียนทาอุแทพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59292. นายสมยศ เจริญวลิาศพงษแ โรงเรียนทาอุแทพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59293. นายนิวติั โสกรรณิตยแ โรงเรียนทาอุแทพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59294. นางเพยีงจิตรแ สุขสม โรงเรียนทปีราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59295. นางสาวนรวรีแ รักเถาวแ โรงเรียนทปีราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59296. นางสาวอัญชรียแ มีแสง โรงเรียนทปีราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59297. นายครรชิต แปนูหมึก โรงเรียนทปีราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59298. นายสุนทร เหลาอั้น โรงเรียนทปีราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59299. นางประเกียรติ สวางวงศแ โรงเรียนทุงคาพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59300. นางสาวรัตนา มุจจลินทรแ โรงเรียนทุงคาพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59301. นางโสภฎีา ดําเกล้ียง โรงเรียนทุงคาพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59302. นางกัลยา ดิษฐอาย โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59303. นางจุไรรัตนแ ศรีสุข โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59304. นางศิริวรรณ สงนุย โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59305. นางสาวดําหริ จันทชูโต โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59306. นางสาวรัชฎา เกล้ียงกมล โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59307. นางสาวรัตนา คงแกว โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59308. นางสาวศรินทิพยแ ศิลปประพนัธแ โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59309. นางสาวสินีนาฏ อารียแ โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59310. นางสาวสุทษิา ณ นคร โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59311. นางสุจิตรา ชัยรักษา โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59312. นางพจิิตร ประสูตรสวสัด์ิ โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59313. นายฟู คงเลิศ โรงเรียนบางสวรรคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59314. นางกมลรัตนแ คะตะโต โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59315. นางกัญจนา สมชาติ โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59316. นางจงกล รจนา โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59317. นางจิตราภรณแ ใจแกว โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59318. นางภทัรพร ชวยชนะ โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59319. นางเรณู ผดุงฤกษแ โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59320. นางสาวนริศา บรุะชัด โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59321. นางสาวสงผล ศิริ โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59322. นางสุดา เองฉวน โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59323. นางอรตรี รอดเจริญ โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59324. นายสุนทร เพชรชู โรงเรียนบานตาขุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59325. นางนาตยา ดําพฒันแ โรงเรียนบานนาสาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59326. นางปยิะมาศ ปราสาทกิะพนัธแ โรงเรียนบานนาสาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59327. นางสาวสุชาดา เสวกสูตร โรงเรียนบานนาสาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59328. นางอุรา เชิดเพชรรัตนแ โรงเรียนบานนาสาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59329. นายวนิัย ดําพฒันแ โรงเรียนบานนาสาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59330. นายสุริยา สารทพิยแ โรงเรียนบานนาสาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59331. นางพรรณศรี ยังปใกษี โรงเรียนปะทวิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59332. นางสาวธนัยพร วรรณเผือก โรงเรียนปะทวิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59333. นางเสาวนียแ หตีลําพนู โรงเรียนปะทวิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59334. นายจุลพงษแ มณีศรี โรงเรียนปะทวิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59335. นายพะเนิน อุชุภาพ โรงเรียนปะทวิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59336. นางพศิมัย สุรภกัดี โรงเรียนปากน้ําชุมพรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59337. นางสาวสุดา ทองอินทรแ โรงเรียนปากน้ําชุมพรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59338. นางสุคันธร มณฑิราช โรงเรียนปากน้ําชุมพรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59339. นางจินตนา หวดสวสัด์ิ โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59340. นางวงเดือน ทศันภมูิ โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59341. นางวสิา ลาวลัิย โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59342. นางสัจจา ต้ังอั้น โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59343. นายบนัลือ รัตนบรีุ โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59344. นายประวติั รัตนจันทรแ โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59345. นายวรัิตนแ ขนาบศักด์ิ โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59346. นางสาวจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคก โรงเรียนปากแพรกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59347. นางจุติพร เด็ดรักษแทพิยแ โรงเรียนพนมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59348. นางชาลินี สงแสง โรงเรียนพนมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59349. นางสาวธญัญรัตนแ นุยฉิม โรงเรียนพนมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59350. นางสาวปทมุวนั ดุษฎี โรงเรียนพนมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59351. นางสุนิษา ทองแผน โรงเรียนพนมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59352. นายมนตรี จันทรัตนแ โรงเรียนพนมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59353. นางจรรยา งามประดิษฐ โรงเรียนพระแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59354. นางฑิตถิพชัรแ หลอพนัธแ โรงเรียนพระแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59355. นางสาวสมใจ เพชรชิต โรงเรียนพระแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59356. นางสาวสุภคัสินี ทรัพยแมี โรงเรียนพระแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59357. นางสาวสุภาภรณแ คล้ิงทอง โรงเรียนพระแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59358. นางสุภญิญา ลิปรุิจิระ โรงเรียนพระแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59359. นายชูชีพ แกวสี โรงเรียนพระแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59360. นายวาสนา ทองชาติ โรงเรียนพระแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59361. นางบญุญารักษแ ทาววบิลูยแ โรงเรียนพรุพพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59362. นางสาวปรัชญานียแ ไทยเกิด โรงเรียนพรุพพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59363. นางสาวสุกัญญา คงเพชร โรงเรียนพรุพพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59364. นางสาวหฤทัยรัตนแ เมืองนุย โรงเรียนพรุพพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59365. นางสุธาสินี หนูนาค โรงเรียนพรุพพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59366. นายไมตรี เพง็จันทรแ โรงเรียนพรุพพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59367. นางลักษณา แกวสุวรรณ โรงเรียนพวงพรมครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59368. นางศมณียแ จากระโนต โรงเรียนพวงพรมครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59369. นางฐิติมา นาครพฒันแ โรงเรียนพวงพรมครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59370. นางพรพรรณ รัตนบรรณสกุล โรงเรียนพะโต฿ะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59371. นายชุมพร ฤคดี โรงเรียนพะโต฿ะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59372. นายอนุพงศแ นิพนัธิ์ โรงเรียนพะโต฿ะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59373. นางอุษา ศรีวาลัย โรงเรียนพะโต฿ะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59374. นางจรรยา กุลชาติ โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59375. นางจันจิรา แกวบํารุง โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59376. นางจิราภรณแ สมฤดี โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59377. นางญาณิกา ซัง โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59378. นางรังสิตา ชุมชอบ โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59379. นางลัดดา ชุมจุล โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59380. นางสาววยิะดา วจิารณแ โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59381. นางสาวสารภี พงศาปาน โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59382. นางสาวอุสา บญุเกตุ โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59383. นางสุวรรณา สมหวงั โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59384. นางเสาวภา สมเศรษฐแ โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59385. นางอมรรัตนแ โสกรรณิตยแ โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59386. นางอมรรัตนแ เมตตาจิต โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59387. นางอรุณี สุทธนิิยม โรงเรียนพนุพนิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59388. นางจุฑาทพิยแ จงสําราญ โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59389. นางณัฐนันทแ เครือรัตนแ โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59390. นางรัชชุดา พรหมสนิท โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59391. นางวมิล เชื้อจํารูญ โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59392. นางสาวประภาพร สวสัดิโภชา โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59393. นางสาวราศรี แปะฺปอง โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59394. นางสาววณีินาถ พุมแยม โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59395. นางอุไรวรรณ วงศแประไพ โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59396. นายประสิทธิ์ เชื้อจํารูญ โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59397. นายสมนึก คงหนูเกตุ โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา ๓ สุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59398. นางณัฎฐพร อินทรมณี โรงเรียนมัธยมวภิาวดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59399. นายวริะศักด์ิ จันทรธนู โรงเรียนมัธยมวภิาวดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59400. นางสาวเกษณี สุจจิตรแจูล โรงเรียนมาบอํามฤตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59401. นางสาวอาทติยา สําราญอินทรแ โรงเรียนมาบอํามฤตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59402. นายนิธศิ สันสยะ โรงเรียนมาบอํามฤตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59403. นายสมบรูณแ อุบลกาญจนแ โรงเรียนมาบอํามฤตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59404. นางเกษร ศิลปกุล โรงเรียนมาบอํามฤตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59405. นางกฤตลักษณแ รัตนเหมากุล โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59406. นางนวลจันทรแ นุกูลประทปี โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59407. นางพรสุข ชูทอง โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59408. นางพชิามญชุแ ตันติววิทันแ โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59409. นางสมัย บญุคง โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59410. นางสาวกนกวรรณ โชติรัตนแ โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59411. นางสาวจริยา แกวแดง โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59412. นางสาวทชัชกร วาทรัีกษแ โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59413. นางสาวนพวรรณ ธงศรี โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59414. นางอนงคแนาฏ ทองยวน โรงเรียนเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59415. นางคนึงจิตร ฉิมสะอาด โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59416. นางเชาวแ มณีเสน โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59417. นางทรรศนอร มณีบางกา โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59418. นางนราภรณแ ประทานทรัพยแ โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59419. นางภญิญดา คงบญุรักษแ โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59420. นางสมัย สุวรรณอําภา โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59421. นางสาวจุรีมาศ สุวรกุล โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59422. นางสาวทวิะพร คงบญุมี โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59423. นายพนิิจ กองเจริญ โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59424. นายอัมพร จันทรแมณี โรงเรียนเมืองหลังสวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59425. นางวมิลมณี นาเจริญ โรงเรียนรัชชประภาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59426. นางกรรณิการแ หลอเพชร โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59427. นางจิตติมา มุขพร้ิม โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59428. นางเจริญ แพประสิทธิ์ โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59429. นางสุพฒันี เทพพทิกัษแ โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59430. นางอรพรรณ สุขโข โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59431. นายทวสุีข มีเดช โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59432. นายภริูพฒันแ แกวบญุจันทรแ โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59433. นายยุทธภพ คชโกษยั โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59434. นายวรีะ มณีนวล โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59435. นายสุนทร สงแสง โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59436. นายผดุงรัตนแ ยังผอง โรงเรียนละแมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59437. นางคนึงนิตยแ บญุคง โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59438. นางเปรมทพิยแ รัตนคม โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59439. นางพมิพมาศ พนัธุแอุบล โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59440. นางมยุรี พฒิุกุลบวร โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59441. นางราตรี ขนาบแกว โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59442. นางสมทรง วชิัยดิษฐ โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59443. นางสาววดิา อินทรแจงจิตร โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59444. นางสาวอรสุมา ขานทอง โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59445. นางอมรรัตนแ แจมแจง โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59446. นายนิวฒันแ หสัพนัธแ โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59447. นายปฐมพงศแ ชวาลิต โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59448. นายวนัชัย ตรีสงคแ โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59449. นายสุพศั ศรีทองไหม โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59450. นายอนันตแ สุขุมทอง โรงเรียนเวยีงสระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59451. นางฐิติพร ไกรลาศ โรงเรียนศรียาภยั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59452. นางวภิาวดี ตะเภานอย โรงเรียนศรียาภยั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59453. นางสงวน เสือดารา โรงเรียนศรียาภยั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59454. นางสาวศรินทรา กันนอย โรงเรียนศรียาภยั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59455. นางสาวศรินธร มีเพยีร โรงเรียนศรียาภยั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59456. นายจอม กรองเหน็ โรงเรียนศรียาภยั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59457. นางสาวขวญัยืน คล่ีแกว โรงเรียนศรียาภยั ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59458. นางสาวศศิธร สิตะหรัิญ โรงเรียนศรียาภยั ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59459. นางอาภากร ศรีสุพรรณ โรงเรียนศรียาภยั ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59460. นายสุรจิตร แสงสุวรรณ โรงเรียนศรียาภยั ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59461. นางจิตติมา วรชาติ โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59462. นางจินตนา มณีเสน โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59463. นางเบญจา จิญกาญจนแ โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59464. นางพนิดา พรหมสถิตยแ โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59465. นางวราภรณแ พรมมา โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59466. นางสาวเฉลิมศรี พรหมสถิตยแ โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59467. นางสาวนฤมล ฉิมสะอาด โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59468. นางสาวพรทพิยแ ขําจิตร โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59469. นางสาววนัดี ชุนโป โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59470. นางสาววรีวรรณ มณีนวล โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59471. นางสาวสุดคะนึง ปิๆนจอม โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59472. นางสาวอมรรัตนแ บญุสิน โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59473. นางสิรินทรแนาถ พะลัง โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59474. นางสุทธนิี กายสะอาด โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59475. นางสุธรีา เทยีมศิริ โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59476. นางสุภา วงศแคํา โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59477. นางสุภาพ ลองหลง โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59478. นางสุมลฑา กรองเหน็ โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59479. นางอรอนงคแ จันทระ โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59480. นายจรัญ มณีเสน โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59481. นายสําราญ สมบติั โรงเรียนสวนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59482. นางกรรณทพิยแ ซุยกล่ัน โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59483. นางจีรภา วฒันไชย โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59484. นางจุฑารัตนแ เจริญสุข โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59485. นางชัญญา ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59486. นางธนันญภา คชการ โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59487. นางพลัลภา ขวญัพะงุน โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59488. นางพกิุล ดานสวสัด์ิ โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59489. นางลัดดา รัตนเทพี โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59490. นางวราภรณแ แจงอนันตแ โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59491. นางวไลภรณแ นวลสุวรรณ โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59492. นางสาวปณุภชั สุวรรณ โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59493. นางสาววรรณี เริงศักด์ิ โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59494. นางสาววราลี ทองแกว โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59495. นางสาวสาระกร กองยอด โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59496. นายไพบลูยแ เจริญสุข โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59497. นายภมร มั่นเกษม โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59498. นายวชิัย ดีสมุทร โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59499. นายสมพร รัตนเทพี โรงเรียนสววีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59500. นางกรณี นิพทัธชุติ โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59501. นางแกวตา เสกขพนัธุแ โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59502. นางพวงเพญ็ รติวฒันแ โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59503. นางพมิพแพร แดงโรจนแ โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59504. นางรัตยา สมภเูวยีง โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59505. นางวไิลวรรณ พลรักษแเขต โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59506. นางสาวจุฑารัตนแ จันทรแออน โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59507. นางสาวดุจฤดี มาดี โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59508. นางสาวพรชนก ชวยสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59509. นางสาวลดารัตนแ สงวรรณา โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59510. นางเสริมศรี หนูนอย โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59511. นายถวลิ สมภเูวยีง โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59512. นายนรินทรแ แดงโรจนแ โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59513. นายววิฒันแ ภยัวมิุติ โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59514. นายนันธชัย แยมโสพศิ โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59515. นางจงดี ชูมาลี โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59516. นางจิรสุข คงเหลา โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59517. นางโชติกา จักรานนทแ โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59518. นางณัฐกานตแ พุมพนู โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59519. นางดวงพร รัตตัญโู โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59520. นางธนา ลิมปกรณแกุล โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59521. นางพชัรภรณแ โภชนาธาร โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59522. นางมารศรี ศรีอนรรฆวานิช โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59523. นางเย็นจิต ชวภทัรโสภณ โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59524. นางวรรณภา พงศแพทุธางกูร โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59525. นางวมิลรัตนแ แกวขาว โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59526. นางศิริพร บญุสอาด โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59527. นางสมเพยีง สาโรชวงศแ โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59528. นางสุนันทา สถิตเสถียร โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59529. นางสุภรณแ โชติรัตนแ โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59530. นางสุมนา เร่ิมสุกรี โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59531. นางเสาวภา หฏัฐะสกุล โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59532. นางอริยา มุขดารแ โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59533. นางอังคณา จันทรุจานนทแ โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59534. นายชัยศิษยแ รัตนวฒิุขจร โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59535. นายธรีเดช จูทิ่น โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59536. นายประภาส จันทมา โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59537. นายสัญชัย ศิริสุข โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59538. นายอํามฤต นามนวล โรงเรียนสุราษฎรแธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59539. นางจรัญญา สอนขํา โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59540. นางฐิติมา คงคากุล โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59541. นางบญุญา คุมภริมยแ โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59542. นางมณฑาทพิยแ หยูหนู โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59543. นางรจนา ใจหาว โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59544. นางศรีรัตนแ เนาวแสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59545. นางศุภกิา ชูศรี โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59546. นางสาวบษุกร การอรชัย โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59547. นางสาวพรรณี ศรีแสง โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59548. นางสาววลิาวลัยแ โชคชูลี โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59549. นางสุขจิตตแ มีพฒันแ โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59550. นายคํารณ ฤทธกิัน โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59551. นายจงเจตนแ ศรีขวญั โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59552. นายณัฐพนธแ สงแสง โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59553. นายนิรันดรแ โอทอง โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59554. นายวรวทิยแ ธดากุล โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59555. นายสมเกียรติ จรูญรักษแ โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59556. นายสมมณฑแ หงษแเกิด โรงเรียนสุราษฎรแธานี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59557. นางกรกมล เฉลิมพงศแ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59558. นางกันยพร ณ อุบล โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59559. นางจันทรแจิรา พฒันสิงหแ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59560. นางจินตนา สุพนัทวี โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59561. นางชื่นกมล เพชรนาค โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59562. นางชุติมา ทวสุีวรรณศักด์ิ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59563. นางถนอม ชูเมือง โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59564. นางนฤมล เทโหปการ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59565. นางเพญ็ประไพ จอง โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59566. นางภณิดา พมิพแพงษแ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59567. นางภทัรียา อินทรทอง โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59568. นางรัชดาภรณแ หวงัสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59569. นางวลิาวณัยแ แดงกอเกื้อ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59570. นางศรีสุดา พยัคฆา โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59571. นางศิริวรรณ ตรีพงศแพนัธุแ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59572. นางสาวเฉลิมวงศแ กลับคง โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59573. นางสาวทิพยรัตนแ ทองสาร โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59574. นางสาวธรีะนุช ทปีะปาล โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59575. นางสาวนันทการแ แสงดารา โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59576. นางสาวศิริกัญญา กิตติวฒิุ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59577. นางสาวสุดารักษแ พงศแอภรัิกษกุล โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59578. นางสาวสุธาทพิยแ พาหนะ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59579. นางสุวลี ประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59580. นางอธติา มีสิทธิ์ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59581. นางอัมพร เศรษฐสวสัด์ิ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59582. นางอุบลรัตนแ สุขนาวา โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59583. นายกิตติศิลป สุขสําราญ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59584. นายฟศัูกด์ิ เล่ียมแกว โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59585. นายวรวตั หนีละ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59586. นายจรัล คัมภรีแภทัร โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59587. นางสาวจิณหแจุฑา อินทรแสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59588. นางสาวสุธาทพิยแ หมื่นงาม โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59589. นายพงศแธร นภาพงศแ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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59590. นายสกูล จันทสุวรรโณ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59591. วาที่รอยโทพลากร ประสงคแ โรงเรียนสุราษฎรแพทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59592. นางศิริพร ตันสกุล โรงเรียนเสวยีดวทิยารัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59593. นายธนกร ตันซ่ือ โรงเรียนเสวยีดวทิยารัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59594. นางขวญัเมือง พกิุลเงิน โรงเรียนหงษแเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59595. นางสุจินตนา พรมบญุแกว โรงเรียนหงษแเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59596. นางสุวรรณา เทพเต็ม โรงเรียนหงษแเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59597. นายศักด์ิชาย กิมเซียะ โรงเรียนหงษแเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

59598. นางประทปี สุขสวสัด์ิ โรงเรียนกงหราพชิากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59599. นางสาวอัญชุลี นุยนุน โรงเรียนกงหราพชิากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59600. นางอุรา ศรีทพิยราษฎรแ โรงเรียนกงหราพชิากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59601. นายคํารน ทพิพลชัย โรงเรียนกงหราพชิากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59602. นางเจนจิรา ไวกิจการณแ โรงเรียนกรุงหยันวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59603. นายสุจินตแ วเิชียรฉาย โรงเรียนกรุงหยันวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59604. นางสุพตัรา กาญจนโรจนแ โรงเรียนกรุงหยันวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59605. นางจิตประภา ศักดามาศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59606. นางเจตนา พศิบญุ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59607. นางชไมพร เล่ียมแกว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59608. นางนุชนารถ เปยีแดง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59609. นางบปุผา พกิุลทอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59610. นางประเทอืงทพิยแ บวัจันทรแ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59611. นางปใทมา จรเดน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59612. นางพชัรี ชูกล่ิน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59613. นางมยุรี ถาวระ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59614. นางเรวดี วกิสุวรรณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59615. นางสาคร มะยะเฉียว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59616. นางสาวกัญญา โอมาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59617. นางสาวกาญจนา อิทธคาม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59618. นางสาวนันทนา หวานสนิท โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59619. นางสาวพิชญแรตา ศิวาโมกขแ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59620. นางสาวเรวดี ศรีใหม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59621. นางสาวอารียแ ไชยวรรณแ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59622. นางสุชาดา จิตจํา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59623. นางสุนันทา วงศแเมฆ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59624. นางสุพศิ บญุฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59625. นางสุภางคแ ธรรมชาติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59626. นางสุมณฑา มีสุนทร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59627. นางสุรีพร ทองนุน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59628. นายสมคิด ชูโชติ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59629. นายสมวงศแ ใหมละเอียด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59630. นายสุจินตแ เยาดุสิต โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59631. นายอุทยั ศักด์ิจิรพาพงษแ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59632. นางผกามาส สิงหพนัธุแ โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59633. นางไพจิตร ตันพานิช โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59634. นางรานี เพชรศรีชวง โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59635. นางสาคร เจยทองศรี โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59636. นางสาวปาริฉัตร ทองเล่ียมนาค โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59637. นางสาวเย็นฤดี มากคงแกว โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59638. นางสาวศรีเรือน นารีเลิศ โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59639. นางสาวศิวพร จริตงาม โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59640. นางสาวสุเชาวนี รัตนพนัธแ โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59641. นางสุพฒัตรา แคลวภยั โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59642. นางสุภาวดี ปานมาศ โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59643. นายทศันแพล บญุศรี โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59644. นางสุจิรา รัตนบรีุ โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59645. นายสุเมธ สันติเวชรัศมี โรงเรียนกางปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59646. นางวศิญา ทองเสน โรงเรียนเกาะขันธแประชาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59647. นางศิริธนา พหลเดชา โรงเรียนเกาะขันธแประชาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59648. นางสุนันทา เบญจกุล โรงเรียนเกาะขันธแประชาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59649. นายเกรียงไกร เบญจกุล โรงเรียนเกาะขันธแประชาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59650. นายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขันธแประชาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59651. นางจรัญญา เชื้อพงษแพนัธแ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59652. นางชนกภทัรแ คลายดวง โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59653. นางพศิมัย เชาวลิต โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59654. นางเพชรี นาคแกว โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59655. นางยุพา นาควานิช โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59656. นางรววิรรณ อังคณานนทแ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59657. นางวลิาวณัยแ จันทรักษแ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59658. นางสาววริาสินี กาวศิริรัตนแ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59659. นางสุภาภรณแ ทองใหญ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59660. นายชลอ เชื้อพงษแพนัธแ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59661. นายนิคม ทองใหญ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59662. นายประเวศนแ บญุฤกษแ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59663. นายปยิะ พละคช โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59664. นายสุบนิ แกวเทพ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59665. นางสาววภิาดา ขุนทองจันทรแ โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59666. นายสุนทร เพชรดี โรงเรียนขนอมพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59667. นางจุฑาภรณแ ทองคงแกว โรงเรียนคงคาประชารักษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59668. นางจุไรรัตนแ หมื่นทพิยแ โรงเรียนคงคาประชารักษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59669. นางพรทมิา สุขประจันทรแ โรงเรียนคงคาประชารักษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59670. นางสุนียแ แกวเมือง โรงเรียนคงคาประชารักษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59671. นางเสาวณี รักธรรม โรงเรียนคงคาประชารักษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59672. นายทพิยแพร เกษราพงศแ โรงเรียนคงคาประชารักษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59673. นางคําคม ชาลี โรงเรียนควนเกยสุทธวิทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59674. นางจรรยา คุมไพรัตนแ โรงเรียนควนเกยสุทธวิทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59675. นางสมร สินทวี โรงเรียนควนเกยสุทธวิทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59676. นางสุทธริา เหมทานนทแ โรงเรียนควนเกยสุทธวิทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59677. นางสุนียแ พลูพพิฒันแ โรงเรียนควนเกยสุทธวิทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59678. นางสุประวณีแ ภู โรงเรียนควนเกยสุทธวิทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59679. นางสุภาณี พรหมราช โรงเรียนควนเกยสุทธวิทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59680. นางเขมจิรา ศรีสุวทิยาภรณแ โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59681. นางจันทรแเพญ็ รักชุม โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59682. นางประภา ดวงจันทรแ โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59683. นางพรพมิล ฤทธิเ์ล่ือน โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59684. นางละมาย เพชรนอย โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59685. นางละออง คงฤทธิ์ โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59686. นางสมใจ บวัขาว โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59687. นางสารภี อินทองปาล โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59688. นางสาวจินตนา พรหมยานนทแ โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59689. นางโสพศิ สืบวงศแ โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59690. นางอรพนิ หนูแสง โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59691. นางอังคณา ทองศรีนุน โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59692. นางอุษา จันทรแวงศแ โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59693. นายกิติพงษแ ทปีะปาล โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59694. นายประยูร ชูรักษแ โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59695. นายสนอง หมาดเหล โรงเรียนควนขนุน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59696. นางจุรีพรรณ จิตสวาสด์ิ โรงเรียนควนพระสาครินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59697. นางนุชนาถ สารณะ โรงเรียนควนพระสาครินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59698. นางสาวนิศาชล มัธยม โรงเรียนควนพระสาครินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59699. นางสาวลาวณัยแ ทองปี็ โรงเรียนควนพระสาครินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59700. นางสุกัญญา พงศแนุรักษแ โรงเรียนควนพระสาครินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59701. นายวชิาญ ฤทธเิดช โรงเรียนควนพระสาครินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59702. นายอํานวย ไมตรีจร โรงเรียนควนพระสาครินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59703. นางกนกรัตนแ สิงหแนุย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59704. นางกัลยา รอดผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59705. นางฐิติมา ทพิยแมโนสิงหแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59706. นางทสภร มั่นวงศแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59707. นางเบญจพร คีรีพนัธุแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59708. นางวรรณภรณแ พนัธนียะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59709. นางสาวกรรณิกา แสงระวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59710. นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59711. นางสุชารัตนแ จันทรแดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59712. นางอุไรวรรณ จุลสิกขี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59713. นายถาวร พนัธนียะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59714. นายธวชั ไกรนุกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59715. นายประเชษฐแ จุลศักด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59716. นายพสิษฐแ แสนเสนาะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59717. นายพทิกัษแ เชิญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59718. นายวชิัย ราชธานี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59719. วาที่ ร.ต.จํานงคแ กุญชรินทรแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59720. นายสมทรง ฝใๆงชลจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59721. นางยินดี คิดดี โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59722. นางวนิดา เสกสรรคแ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59723. นางวชิุดา เวชสารศรี โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59724. นางศศิกานตแ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59725. นางอรอุมา เกษรสิทธิ์ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59726. นายภริพงศแ ต้ังมั่น โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59727. นายวทิยา เวชสารศรี โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59728. นายสากล จันทรแแกว โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59729. นางวไิล ภริูวฒันแ โรงเรียนฉวางรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59730. นางสุภาภรณแ ธรฤทธิ์ โรงเรียนฉวางรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59731. นายไกรสิทธิ์ จันทรแสวาง โรงเรียนฉวางรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59732. นายจําเริญ ดีทองแกว โรงเรียนฉวางรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59733. นายพลากร ศิริพงศแ โรงเรียนฉวางรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59734. นางกิ่งดาว บวัรัตนกาญจนแ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59735. นางจุฑามาศ สุคชเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59736. นางธญัรส เหมจินดา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59737. นางนภาพร จงกล โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59738. นางเนตรทพิยแ รอดเหล่ือม โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59739. นางไพเราะ ศรีมีชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59740. นางวาสนา ไชยวรรณแ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59741. นางสวรรยา วงศแววิชิพฒันา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59742. นางสาวกรรณิกา ดุลยแเภรี โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59743. นางสาวนิตยา สุขจอง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59744. นางสาวพมิพา แกวจํานงคแ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59745. นางสาวรัชนี พลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59746. นางสาวสุนา ณ  สุโหลง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59747. นางสาวสุรณาต เพช็รภเูขียว โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59748. นางสาวเสาวนี ลมัยพนัธแ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59749. นางสาวอนงคแนาฏ บญุแกววรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59750. นางสาวอารมยแ วฒันศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59751. นางสุนิสา เชาวลิต โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59752. นายนิเวศนแ เพช็รคงทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59753. นายบญุณรงคแ ขลิบทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59754. นายพงษแศิริ พวงทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59755. นางกาญจนา สวนกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59756. นางวนิดา มากนวล โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59757. นางสาวรัตนาภรณแ เขียวบรรจง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59758. นายณัฐชัย สมจิต โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59759. นางเบญจมาศ มะหแโมดี โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59760. นางประเทอืง ภมุเรศ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59761. นางสายสมร วฒันวถิี โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59762. นางสาวถวลิ แซเด่ียว โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59763. นางเสาวลักษณแ ทองเหลือ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59764. นางอมลพรรณ สามัคคี โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59765. นายจารุพนัธแ บญุฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59766. นายบญุเยี่ยม วเิศษสิงหแ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59767. นายพเิชษฐแ สุขไกรไทย โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59768. นายไรหยาด มะหแโมดี โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59769. นางจรินทรแ ศรีโยธา โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59770. นางกมลทพิยแ นวลเจริญ โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59771. นางกาญจนา คงพวง โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59772. นางกุลวดี จินดาวฒันแ โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59773. นางจิราภรณแ จุติภาค โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59774. นางนฐมน กิติยามาศ โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59775. นางปใญจพร พนอําพน โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59776. นางเปรมปรีดา คีรีเพช็รแ โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59777. นางพชัรี แดงชวง โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59778. นางเยาวนิตยแ นวลละออง โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59779. นางลํายอง ศรีแกว โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59780. นางวลิาศ มีจิตร โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59781. นางสาวสุชาดา แซเล็ก โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59782. นางสาวสุภาพร ศรศิลป โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59783. นางสาวอําไพ คุมภยัรันตแ โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59784. นางสุจิตรา สุวรรณา โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59785. นางสุพศิ พลเกษตร โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59786. นางสุวมิล นพนิช โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59787. นางอุษา จันทรแแจมใส โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59788. นายบญุเสริม คงพวง โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59789. นายสุธี พนัธุแพพิฒันแ โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59790. นายสุเมธ แกวเนิน โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59791. นายไพศาล ปลอดเทพ โรงเรียนชะอวด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59792. นางสายหยุด ปริุนทโกษ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59793. นางสาวภาวณี ดานศิระวานิชยแ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59794. นางสาวสุดารัตนแ แทนเนี่ยว โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59795. นางสาวเสาวคนธแ คงเปยี โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59796. นายวรีะ พเิคราะหแ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59797. นางจรรยพร แจงจุล โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59798. นางจําเนียน เปล่ียนจันทรแ โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59799. นางปราณี โมราศิลป โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59800. นางอรอุมา นิตยแวมิล โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59801. นายวริะ พนูเอียด โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59802. นายสาโรจนแ รัตนคํา โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59803. นางขนิษฐา คงเคลา โรงเรียนชางกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59804. นางจงจิต รุงเรือง โรงเรียนชางกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59805. นางประนัดดา ชัยประพนัธแ โรงเรียนชางกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59806. นางละออ ชนกชนีกุล โรงเรียนชางกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59807. นายกิตติศักด์ิ อุบล โรงเรียนชางกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59808. นายมนตรี รุงเรือง โรงเรียนชางกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59809. นายอมรินทรแ ชัยประพนัธแ โรงเรียนชางกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59810. นางกุษมา ประจงไสย โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59811. นางสาวบศุรา ยกลวน โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59812. นายสานนทแ เลิศวริิยะการณแ โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59813. นายศรีวชิัย คงจันทรแ โรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59814. นางนงเยาวแ สุคตะ โรงเรียนดอนศาลานําวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59815. นางบญุชวย คําเจริญ โรงเรียนดอนศาลานําวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59816. นางอมรรัตนแ บญุประเสริฐ โรงเรียนดอนศาลานําวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59817. นางสาวศุภลักษณแ ถูวะการ โรงเรียนตระพงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59818. นายนพปฎล แสนเรือง โรงเรียนตระพงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59819. นายสมศักด์ิ ดวงศรีทอง โรงเรียนตระพงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59820. นายอนันตแ รักษแศรีทอง โรงเรียนตระพงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59821. นางธนภรณแ ฉายประทปี โรงเรียนตรีนิมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59822. นางเปรมจิต ภริตานนทแ โรงเรียนตรีนิมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59823. นางพวงศรี ชอผูก โรงเรียนตรีนิมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59824. นางวรรณดี ทองนุน โรงเรียนตรีนิมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59825. นางวนัทนียแ รอดสิน โรงเรียนตรีนิมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59826. นายสมโภชนแ สมพงศแ โรงเรียนตรีนิมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59827. นางขวญัชนก มาลยาภรณแ โรงเรียนตะโหมด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59828. นางชออน อภยัจิตตแ โรงเรียนตะโหมด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59829. นางนงเยาวแ คงนาลึก โรงเรียนตะโหมด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59830. นางยุวดี ชูสงคแ โรงเรียนตะโหมด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59831. นางรุงระวี สาเหล็ม โรงเรียนตะโหมด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59832. นางวรมัย องคะลอย โรงเรียนตะโหมด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59833. นางสาวสุพร อิสโม โรงเรียนตะโหมด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59834. นางภทัรา เขียวจีน โรงเรียนตะโหมด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59835. นางจริยา จิตสํารวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59836. นางณัฐธยิาณแ นิยมผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59837. นางธนมน พลานุพฒันแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59838. นางนงคแรัตนแ กัญจนกาญจนแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59839. นางประทมุพร จันทรแภกัดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59840. นางภาวณี รัตนสมบรูณแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59841. นางมณฑา ชินวงศแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59842. นางศุลีพร จันทรมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59843. นางสาวฤทยั สุขเกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59844. นางสาวอญัชลิกร การัยภมูิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59845. นางสาวอุไรรัตนแ ชางทรัพยแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59846. นางสิริภรณแ นวลศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59847. นางสุวมิล ชัยพราหมณแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59848. นางอรัญญา ยกลวน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59849. นายอติชาติ จันทรแภกัดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59850. นางวนัดี ชูประจง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59851. นางดวงดาว ณ พทัลุง โรงเรียนทองเนียนคณาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59852. นางนวลละออ จริงเขาใจ โรงเรียนทองเนียนคณาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59853. นางโสภา ปรีชา โรงเรียนทองเนียนคณาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59854. นางอมรรัตนแ เดชพรหม โรงเรียนทองเนียนคณาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59855. นายแสงอนันตแ สมทรง โรงเรียนทองเนียนคณาภบิาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59856. นางสาวสุดารัตนแ พรหมเดชะ โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59857. นางอุมาพร มีแกว โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59858. นายสุชีพ ปริยานุกูล โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59859. นายสุรพล เต็มภาชนะ โรงเรียนทางพนูวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59860. นางจินตนา วรรคจันทรแ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59861. นางจิราภรณแ บรรณโศภษิฐแ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59862. นางจิราภรณแ สุขสมพร โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59863. นางชญานิษฐแ เสนทองแกว โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59864. นางณัฐปราง สุจารียแ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59865. นางบงกชชนิศา ฉายประทปี โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59866. นางมณฑกานตแ ประทมุมาศ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59867. นางราตรี ทองเมือง โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59868. นางสาวเพญ็ศรี สุทธวิงศแ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59869. นางสาวอภญิญา ชางทรัพยแ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59870. นางสุภาพ รักถิ่นเดิม โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59871. นายสุนทร ทองเอียด โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59872. นางธญัชนก สรอยสุวรรณ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59873. นางนภาภรณแ วจันไพศาล โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59874. นางมัจทรี รอดภยั โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59875. นางรานี รักษาแกว โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59876. นางวณี รอดนวล โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59877. นางศรีเมฆ ตูลารักษแ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59878. นางสาวปานจติตแ สิทธพิงศแ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59879. นางสุชัญสิณี ภกัดี โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59880. นางสุนิสา หมัดอาดํ้า โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59881. นางสุภาณัณ รวมสุข โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59882. นางสุวรรณี สุวรรณ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59883. นายเกษม เศรษฐทวศิานต์ิ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59884. นายศิลปชัย สุหลง โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59885. นายเรืองศักด์ิ สุพงษแวบิลูพนัธแ โรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึ์กษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59886. นางณัฏฐวี ปรีชา โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59887. นางดนิตา ศรีวรานนทแ โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59888. นางดวงแข อภยัพงศแ โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59889. นางธญัญพร นาคินทรแ โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59890. นางนวลอนงคแ เพง็สุวรรณ โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59891. นางพจนาถ บกเขาแดง โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59892. นางรัชนี ตรรกแชูวงศแ โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59893. นางวรรณา สุขจิตร โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59894. นางวลัภา โสภกิุล โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59895. นางวไิลลักษณแ หนูขาว โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59896. นางสาวจุฑารัตนแ ทองเนื้อหา โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59897. นางสาวภรณี จันถิ โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59898. นางสาวสุดา เงินคีรี โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59899. นางสาวหทัยภทัร อําลอย โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59900. นางสาวอรณี ปรีชา โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59901. นางสุทพิยแ นาคดิลก โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59902. นางสุรัสวดี มณี โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59903. นางอารียแ พรหมรักษแ โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59904. นางอุษา ขุนทอง โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59905. นายกิตติศักด์ิ นาคดิลก โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59906. นายทศพร ทองคําชุม โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59907. นายนิยม ปรีชา โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59908. นายอภชิาติ อินทรแสุวรรณ โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59909. นายจีรวทิยแ มั่นคงวฒันะ โรงเรียนทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59910. นางกรณแภัสสรณแ สุขรุงเรือง โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59911. นางกัญญา ทพิยแมณี โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59912. นางจินดา ไตรภมูิ โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59913. นางฐิรกานตแ สุขยา โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59914. นางณิรดา จงจิตร โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59915. นางนัชพร กําเนิดรักษา โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59916. นางพรทพิยแ เชยบวัแกว โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59917. นางเพญ็ศรี หนูหนอง โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59918. นางไพรวรรณ เพชรสงคแ โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59919. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุย โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59920. นางสาวกุลนันทแ ขุนทองจันทรแ โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59921. นางอารี นิยมรส โรงเรียนทุงสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59922. นางปรีดา ดิษฐแสาคร โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59923. นางมณฑา ชูแกวรวง โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59924. นางวารินดา จูหอง โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59925. นางสาวพรทพิยแ รัตนบรีุ โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59926. นางชฎาพร ชาตะรักษแ โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณแ รัชมัคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59927. นางนีรนุช ชางคิด โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณแ รัชมัคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59928. นางวรรณา บํารุงภกัด์ิ โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณแ รัชมัคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59929. นางวพิู ศรีเพิ่ม โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณแ รัชมัคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59930. นางสาวจินดา พราหมณแชู โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณแ รัชมัคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59931. นายทองเพยีน เพนเทศ โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณแ รัชมัคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59932. นางยุพนิ โกมล โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59933. นางรัตติยา ชวยคงคา โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59934. นางวลัยพร ดิษฐาน โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59935. นางสาวรัชฎาภรณแ เครือจันทรแ โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59936. นางสุมิตรา อองหลี โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59937. นางอิงอร บวัพรหม โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59938. นายวนิต หมีรักษา โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59939. นายวนัชัย บญุประสพ โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59940. นายสุวรรณ ดิษฐาน โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59941. นายอํานวย รัตนพนัธแ โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59942. นายวชัรา พรหมศร โรงเรียนทุงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59943. นางรัตนา ดานไชยเพชร โรงเรียนเทพราชพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59944. นางสิริรัฐ แกวคง โรงเรียนเทพราชพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59945. นายภานิวฒันแ ฮ้ันตระกูล โรงเรียนธญัญวดีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59946. นางธนาภรณแ กรรณิการแ โรงเรียนนบพตํิาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59947. นางนิภา ใหมชุม โรงเรียนนบพตํิาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59948. นางสาวมณฑา แกวประวติั โรงเรียนนบพตํิาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59949. นางสุภร กาญจนาภรณแ โรงเรียนนบพตํิาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59950. นายศรีรักษแ เรืองรัตนแ โรงเรียนนบพตํิาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59951. นายอนุวฒันแ แกวเมือง โรงเรียนนบพตํิาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59952. นางสุภาภรณแ พรหมแกว โรงเรียนนบพตํิาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59953. นางระภพีรรณ ขวญัศรี โรงเรียนนาขยาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59954. นายวโิรจนแ พเิคราะหแ โรงเรียนนาขยาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59955. นางเพญ็นภา คูวบิลูยแศิลป โรงเรียนนางเอื้อยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59956. นางรัตนา คะหะวงศแ โรงเรียนนางเอื้อยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59957. นายฐนกรพล บรีุแสง โรงเรียนนางเอื้อยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59958. นางมนทกานติ ยะโก฿ะ โรงเรียนนาบอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59959. นางสักการะ จูซู โรงเรียนนาบอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59960. นางสาวอาพร สวนกูล โรงเรียนนาบอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59961. นางสุนิสา เพง็ชัย โรงเรียนนาบอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59962. นายวนัทยา ชํานาญกิจ โรงเรียนนาบอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59963. นายสมพงษแ ศรีจันทรแ โรงเรียนนาบอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59964. นายอัทธแอากร อศิรางกรู ณ อยธุยา โรงเรียนนาบอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59965. นายอํานาจ ยิ่งคํานึง โรงเรียนนาบอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59966. นายอุดม สุชาติพงศแ โรงเรียนนาบอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59967. นางจําปี คงหนู โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59968. นางจุฑารัตนแ ยังสังขแ โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59969. นางจุลี ศรเพช็รแ โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59970. นางวรรณี พลคง โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59971. นางสาววลัยพรรณ สุพรรณชนะบรีุ โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59972. นางสุมิตรา ชูเกิด โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59973. นางอาจารี ชูยิ้มพานิช โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59974. นายสมศักด์ิ ศรเพช็รแ โรงเรียนนิคมควนขนุนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59975. นางถนอม พนัธรัตนแ โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59976. นางนภสร ขุนเศรษฐแ โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59977. นางนัฐชกมล ฤทธริณ โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59978. นางพนัธแรัตนแ สุขสวาง โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59979. นางมัทนา ศิริรักษแ โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59980. นางวรรณณา ศรียา โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59981. นางวรรณา เมืองแกว โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59982. นางสาวละมัย ไลกสิกรรม โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59983. นางสาวสุปใญญา ทองยก โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59984. นายโชตนแณัฏฐแ เมืองแกว โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59985. นายประเกียรติ สุวรรณโณ โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59986. นายประจวบ นวลมะโน โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59987. นายประเสริฐ ประทมุศรี โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59988. นายอนันตแ ฟองแกว โรงเรียนบางแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59989. นางปยินุช อิ้ววงัโส โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59990. นางพชัราภรณแ คิดเหมาะ โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59991. นางยุพนิ หนูในน้ํา โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59992. นางรพพีรรณ เพช็รสีทอง โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59993. นางวไลลักษณแ ดีทองออน โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59994. นางศิริกาญจนแ จําปา โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59995. นางสาวจินตนา วงศแแกว โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59996. นางสาวพุทธนันทแ ชูกรณแ โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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59997. นางสาววนิัส ชูเกล้ียง โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59998. นางสาวอรวรรณ ศรีสะอาด โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

59999. นายเกษมศักด์ิ หนูชุม โรงเรียนบางขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60000. นางขวญัเรือน มุขดารแ โรงเรียนบานเกาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60001. นางพวงทพิยแ ประจุคมนแผล โรงเรียนบานเกาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60002. นางอิงอร นาคศูนยแ โรงเรียนบานเกาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60003. นางกนกวรรณ แสงระวี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60004. นางกอบกุล ภาติกะโชดก โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60005. นางจารึก มุขดารแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60006. นางจิรายุ สุวรรณา โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60007. นางชุติรัตนแ สุวรรณทพิยแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60008. นางณิชากร ชูมณี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60009. นางตรีชฎา จิตมนัส โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60010. นางทาริกา พทิกัษแวงศแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60011. นางนิตยา วฒันกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60012. นางนิรชร วงศแภคัไพบลูยแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60013. นางปฏมิา สุพงษแวบิลูพนัธแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60014. นางปดิวรัดา ณ  อุบล โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60015. นางปใญจรี วงศแเมฆ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60016. นางปาริชาต เต็มนา โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60017. นางเมตตา วฒิุพงษแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60018. นางวรรณภา ผลอินทรแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60019. นางวารุณียแ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60020. นางสมศรี เรืองแกว โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60021. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุล โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60022. นางสาวจิตติพร คงสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60023. นางสาวชฎากาญจนแ ชูโสด โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60024. นางสาวนงเยาวแ มาศมาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60025. นางสาวบวรเพญ็ ทวีะเวช โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60026. นางสาวศิริพรรณ รัตนะรัต โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60027. นางสาวสุจิตรา คงสถิตยแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60028. นางสาวเสาวลักษณแ กั๋งเซง โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60029. นางสุภา นาวารัตนแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60030. นางสุมาลี ใบธน โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60031. นางสุรัชฎา เนาวแสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60032. นางอารียแ ชนะกาญจนแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60033. นายบํารุง จิรักษา โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60034. นายสถาพร แสงระวี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60035. นายสมพร ผลอินทรแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60036. นายเอกตวนั เลิศไกร โรงเรียนเบญจมราชูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60037. นางจิราภรณแ พรหมเช็ก โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60038. นางยุพดี คงประสม โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60039. นางศิริรักษแ เกิดขุมทอง โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60040. นางสาวผิวพรรณ สังขแแกว โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60041. นายฉัตรชัย พลเพชร โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60042. นายนริศ อินนุรักษแ โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60043. นายสมหมาย กรดเต็ม โรงเรียนประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60044. นางจิตตรี ณ นรงคแ โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60045. นางแชมจันทนแ กาวชู โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60046. นางนุจรี ชายเกตุ โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60047. นางปรียา ชาโนเพญ็ศิริ โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60048. นางศิริวรรณ ขุนรักษแ โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60049. นางสาวจนัทรแจริา ฤทธศัิกด์ิ โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60050. นางสํารวย ทรงกิติพศิาล โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60051. นางสุจิตตรา ล่ิมกุล โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60052. นางสุพตัรา วงศแวชิรา โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60053. นางอาอีฉะ หมานมานะ โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60054. นายชูสิน เดชดี โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60055. นายบญุเลิศ สืบประดิษฐแ โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60056. นายบญุเลิศ อักษรเนียม โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60057. นายวนิิตยแ ศรีทวี โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60058. นายวสุิทธิ์ ทองชวย โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60059. นายอดุลยแ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60060. นางกัลยรัตนแ ชวยสงคแ โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60061. นายเปรียญ ชูทอง โรงเรียนประภสัสรรังสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60062. นางอุไรวรรณ รัตนสิงหแ โรงเรียนประสาธนแราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60063. นายประยูร คงสกุล โรงเรียนประสาธนแราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60064. นางนพวรรณ เชิญดอรแเฟอรแ โรงเรียนปใญญาวธุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60065. นางสองแสง อินทองแกว โรงเรียนปใญญาวธุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60066. นายถนอม แสงแกว โรงเรียนปใญญาวธุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60067. นายพฒันพงศแ พรหมวงษแ โรงเรียนปใญญาวธุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60068. นายวมิล หนูนุม โรงเรียนปใญญาวธุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60069. นางกองกาญจนแ สุทธรัิกษแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60070. นางชนิภา ศรีสังขแทอง โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60071. นางณิชกานตแ อมรลักษณแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60072. นางพวงรัตนแ ถิระโชติ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60073. นางพกิุล เรืองรัตนแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60074. นางพไิลพร ววิงัสู โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60075. นางมารศรี ศรีไชย โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60076. นางราตรี จันทรแนิ่ม โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60077. นางละมาย คงโต โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60078. นางวรณัน ฉิมพลี โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60079. นางวาริธร ราชสังขแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60080. นางศศิ ล่ันซาย โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60081. นางสาวกัลยา สุวพนัธแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60082. นางสาวโกสม สงพุม โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60083. นางสาวจรรยนาถ ชูเสือหงึ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60084. นางสาวจินตนา แปนูคง โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60085. นางสาวจุรารัตนแ คงนุม โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60086. นางสาวนงนุช บญุเรือง โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60087. นางสาวนฤมล นาคปลัด โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60088. นางสาวนวรัตนแ ลีละศุภพงษแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60089. นางสาวบญุญา ขรัวทองเขียว โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60090. นางสาวพรทพิยแ กุศลสนอง โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60091. นางสาวพชัรียแ จันทรแทอง โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60092. นางสาวพชิญา ภูนพกิจ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60093. นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60094. นางสาวละมัย รัตนนิพนธิ์ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60095. นางสาววรวรรณ วชิิตวาที โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60096. นางสาวศมนวรรณ สุขชุม โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60097. นางสาวสายสุดใจ ดําศรี โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60098. นางสาวสุคนฑา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60099. นางสาวอวยพร เผาะชวย โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60100. นางสําอางคแ มีศรี โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60101. นางสุจิตตรา วชิัยดิษฐแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60102. นางสุวนี ศรีชุม โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60103. นางแสงจันทรแ หาญเผชิญโชค โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60104. นางอรพนิทแ ชอบประกอบกิจ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60105. นางอรภกัด์ิ ศรีสุรภานนทแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60106. นายธรีะพนัธแ ฑียาพงศแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60107. นายมนัส เพชรชูชวย โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60108. นายมลรักษแ ฆังมณี โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60109. นายรัฐพร จันทวงศแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60110. นายวสิิทธิ์ ขุนทอง โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60111. นายสมพร ธรรมรัตนแ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60112. นายสาธร พฤกษะศรี โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60113. นายสุวฒันแ งามจรัส โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60114. นายเสกสิทธิ์ เวชสาร โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60115. นายอํานาจ สุขหอ โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60116. นายอิศรายศ เมืองโคตร โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60117. นายอรุณ รอดสันติกุล โรงเรียนปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60118. นางสายตา นําแกว โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60119. นางสาวนาฏยา ทองหนัก โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60120. นางสาวผองศรี บณุยพนัธแ โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60121. นางสาวสุปรียา นะนุย โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60122. นางสุคนธแ สุขพุม โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60123. นางเสาด฿ะ หมีโตะเตะ โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60124. นายพเิชษฐแ เส็นติหย฿ะ โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60125. นายยุทธนา ศรีวโิรจนแ โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60126. นายสมศักด์ิ นําแกว โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60127. นายสุริยา บญุยัง โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60128. นางสาวชมภู อุปการ โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60129. นายสุภาพ ถิ่นกาญจนแ โรงเรียนปากพะยูนพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60130. นางโชติกา ชูแกว โรงเรียนปากพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60131. นางเตือนใจ พลายดวง โรงเรียนปากพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60132. นางพรพศิ ขาวปลอด โรงเรียนปากพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60133. นางศิราวรรณ โชติพนัธแ โรงเรียนปากพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60134. นางสาวศรีสุดา บญุแสวง โรงเรียนปากพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60135. นางสาวอําไพ จันทรแคง โรงเรียนปากพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60136. นางสุภทัรา ทศิพวน โรงเรียนปากพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60137. นายเอกชัย วรรณทอง โรงเรียนปากพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60138. นางจารี บญุราม โรงเรียนปาุบอนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60139. นางสาวติรณันตแ ชูรักษแ โรงเรียนปาุบอนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60140. นางอาภรณแ เศรษฐชวย โรงเรียนปาุบอนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60141. นางอารียแ อุดหลี โรงเรียนปาุบอนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60142. นางอารียแ สาขะมุติ โรงเรียนปาุบอนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60143. นายพชิัย เอียดใหญ โรงเรียนปาุบอนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60144. นายสุคลีบ ครุฑคง โรงเรียนปาุบอนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60145. นายสุธรรม สุธารัตนแ โรงเรียนปาุบอนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60146. นางพรเพญ็ แปวประเสริฐ โรงเรียนปาุบอนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60147. นางเกยูร นุยฉิม โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60148. นางจรวยพร ชุมชู โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60149. นางจินตนา สุพรรณ โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60150. นางฉลอง ศรีกรด โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60151. นางนันทยิา ภกัดี โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60152. นางปยิธดิา อุนปลอด โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60153. นางพรทพิยแ เพชรวา โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60154. นางพรรณี วฒิุพงศแ โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60155. นางเพญ็ศรี เลกากาญจนแ โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60156. นางยุพา กาแกว โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60157. นางยุภา สุวรรณมณี โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60158. นางเรวดี ดีกลอม โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60159. นางวลิาวณัยแ ออนแกว โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60160. นางศิริพร ราชเมืองขวาง โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60161. นางสรัณยา เรืองพฒุ โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60162. นางสาวประทุมทิพยแ หกหนู โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60163. นางสาวพชัราพรรณ เมาน้ําพราย โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60164. นางสําอางคแ รัตนพนัธแ โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60165. นายธรีภชัรแ ชูสงแสง โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60166. นายสุทนิ ขาวเผือก โรงเรียนปาุพยอมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60167. นางชะออน โมฆรัตนแ โรงเรียนพนางตุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60168. นางชุลีพร จิตบรรจง โรงเรียนพนางตุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60169. นางปใญญา หนูราช โรงเรียนพนางตุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60170. นางวไิลวรรณ เทพมาก โรงเรียนพนางตุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60171. นางสมจิตรแ ชูสุวรรณ โรงเรียนพนางตุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60172. นางกุสุมา สุวรรณโณ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60173. นางชนาพร เทพลักษณแ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60174. นางนวยิา จินดาวฒันแ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60175. นางปวติรา สมถวลิ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60176. นางพมิทยั มหาอุป โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60177. นางไพศล โสนารถ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60178. นางวนัทนา บญุละมาย โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60179. นางวลิาศ จันทรแณรงคแ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60180. นางแววตา มฤคี โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60181. นางศิริพร มะเดช โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60182. นางสาวจริาวรรณ ทองศรี โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60183. นางสาวจุรี พลูพพิฒันแ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60184. นางสาวสุจิตรา พนัธนิตยแ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60185. นางโอภา บวัรัตนกาญจนแ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60186. นายประดิษฐแ สุวรรณโณ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60187. นายวรียุทธแ ศิริพรหม โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60188. นายสฤษด์ิ จันทรแณรงคแ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60189. นายสุเทพ สุนทร โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60190. นายสุวฒันแ มะเดช โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60191. นายอนันตแ ปใญญายุทธศักด์ิ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60192. นายอภนิันทแ นิติกิจสัมพนัธแ โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60193. นายส.สมบติั มีสุนทร โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60194. นางภาษติา มาสวสัด์ิ โรงเรียนพรหมพนิิตชัยบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60195. นายกิตติพนัธแ ทองดีเพง็ โรงเรียนพรหมพนิิตชัยบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60196. นายสงบ ศรทอง โรงเรียนพรหมพนิิตชัยบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60197. นางกษมาวดี กําลังเกื้อ โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60198. นางมยุรี สําเภาพล โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60199. นางสาวฐิตกมล สมหมาย โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60200. นางสาวเปมิกา มุสิกวงศแ โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60201. นางอนงคแ ทองนุน โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60202. นายมงคลมณีรัตนแ สําเภาพล โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60203. นางจินดา จันทรแนอย โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60204. นางปภาดา แสงจันทรแ โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60205. นางพทัธมน ชูแกว โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60206. นางมยุรี ศรีทองเทศ โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60207. นางสมใจ พรหมรังษี โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60208. นางสาคร สันสน โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60209. นางสาวปรียฉัตร คงฉิม โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60210. นางสาววรัิญญา สุขมี โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60211. นางสุกัลยา สังฆรักษแ โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60212. นางอนงคแ เอียดคง โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60213. นายกําพล เศรษฐชวย โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60214. นายจุมพล กลับแปนู โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60215. นายประสิทธิ์ จันทรแดี โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60216. นายเริงชัย บวัเนียม โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60217. นายวชิัย หงษแษา โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60218. นายศรันยแ รักบรีุ โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60219. นายสมมาตร เขมะชัยเวช โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60220. นายสุชาติ แกวสุข โรงเรียนพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60221. นางกนิษฐา ธรรมขันธแ โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60222. นางจําลอง ทองทรัพยแ โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60223. นางวไิลวรรณ ทพิยโสธร โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60224. นางสาวชุลีพร สังคานาคิน โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60225. นางสาวณัฐฐธชิา วงศแวชัรมงคล โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60226. นางสาวลักษณี ทองจินดา โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60227. นางสาวสวรรคแ ฤทธศัิกด์ิ โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60228. นางสาวกิา แสงขาว โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60229. นางสุจิตรา นุสุข โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60230. นางหนูพชั หรัิญกร โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60231. นายมงคล พฒันพงศแ โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60232. นายมานิตยแ เนียมรัตนแ โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60233. นายวรีะพงษแ พาหสุกุล โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60234. นายโสภณ อินทรแภกัดี โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60235. นายสุจิน อักษรชู โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60236. นางพนัธติรา เชื้อพลพชิัย โรงเรียนพปินูสังฆรักษแประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60237. นางรัตนา วเิวกรวงทอง โรงเรียนพปินูสังฆรักษแประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60238. นางละไม วรัิตนแ โรงเรียนพปินูสังฆรักษแประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60239. นางวลัิย หตัถิยา โรงเรียนพปินูสังฆรักษแประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60240. นางศิริพร ภตูะมี โรงเรียนพปินูสังฆรักษแประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60241. นางศุภกาญจนแ คงศักด์ิ โรงเรียนพปินูสังฆรักษแประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60242. นางสุมาลี เพชรชนะ โรงเรียนพปินูสังฆรักษแประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60243. นางอภนิันทแ สงแสงรัตนแ โรงเรียนพปินูสังฆรักษแประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60244. นางสาวปนจุสิกฐา ดวงรุง โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60245. นางหวนัสนา จอมประดิษฐแ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60246. นายบวัทอง ผลามิโช โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60247. นางปริญญา สุขะวศิิษฐแ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60248. นางเพญ็ศรี ศิลปะเจริญ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60249. นางสาวรุงฟาู เจริญพานิช โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60250. นางสาวอวยพร ภทัทยิากูล โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60251. นางสุจิตรา บวัสม โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60252. นางสุดาจิตร สกุณา โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60253. นางสุภาภรณแ กาญจนภญิโญ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60254. นางโสภา เสงสุย โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60255. นางอรษารแ เพชรรัตนแ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60256. นางอัมพร ศรีพทิกัษแ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60257. นายจรัส สุขศรี โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60258. นายสมนึก ขวญัทอง โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60259. นายอวยชัย หรัิญกาญจนแ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60260. นางเกวลิน บดินทร โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60261. นางขนิษฐา รอดแกว โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60262. นางธนวรรณ ทองเอียด โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60263. นางนวลรหง หมวดชัยทอง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60264. นางประทมุ อรามศักด์ิ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60265. นางพวงรัตนแ เหลาธนถาวร โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60266. นางพชัรพร นุมทอง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60267. นางพชัรินทรแ วเิชียรกาญจนแ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60268. นางเรไร ดิษฐปาน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60269. นางวรมน โพธิช์าธาร โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60270. นางศรีสุดา แสงแกว โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60271. นางสดใส ศักด์ิจิรพาพงษแ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60272. นางสาวกิตติมา จิ๋ว โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60273. นางสาวณฐมน แตวฒันา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60274. นางสาวอรษา วณิชยแเศรษฐแ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60275. นางสุกัญญา สุวรรณสุข โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60276. นางสุภาณี ศรีลํ้า โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60277. นางอรุณี นวลสุข โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60278. นางอาภรณแ จันทรมงคล โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60279. นางอารี พรมทอง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60280. นายธรีพล เหมือนหาญ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60281. นายพรม ทองราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60282. นายมานิตร จิตจํา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60283. นายสิวาวธุ สุทธิ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60284. นายสุวฒันแ สุทนิ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60285. นายอาทร โสสมัน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60286. นางพมิลรัตนแ รัฐธรรม โรงเรียนโมคลานประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60287. นางเรณู รักษารัตนแ โรงเรียนโมคลานประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60288. นายวรภทัร รักดี โรงเรียนโมคลานประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60289. นายสุรินทรแ ปในตะ โรงเรียนโมคลานประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60290. นางจรัสศรี ล่ิมปรัชญา โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60291. นางจอมนาง เพชรรัตนแ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60292. นางฉววีรรณ มหาสวสัด์ิ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60293. นางชนัฏฐา สังขแทอง โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60294. นางนฤมล ปรุงเสริม โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60295. นางนันทาวดี ปรีชาพร โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60296. นางบชูา กลาปราบศึก โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60297. นางปรียานุช กิจเกตุ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60298. นางปานทพิยแ มีสวสัด์ิ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60299. นางพวงรัตนแ ลอยประเสริฐ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60300. นางพมิพกานตแ รัชทลู โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60301. นางรัตนา รัตนสมบติั โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60302. นางวรรณี ธรรมชาติ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60303. นางวาสนา จาทอง โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60304. นางสาวชอลิดา สุดวไิล โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60305. นางสาววนัทนียแ สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60306. นางสุพตัรา ทพิรัตนแ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60307. นางสุวรรณี คลุมดวง โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60308. นายจตุพร คลุมดวง โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60309. นายทวสิีทธิ์ ดานสุคนธแ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60310. นายดุสิต คงจันทรแ โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60311. นายสมศักด์ิ คงแปนู โรงเรียนโยธนิบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60312. นางจุไรรัตนแ สวสัดิสาร โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60313. นางชปานาฏ พลสวสัด์ิ โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60314. นางนงเยาวแ ศรีเปารยะ โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60315. นางประภานุสรณแ ทองคงใหม โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60316. นางพวงเพญ็ จันทวงศแ โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60317. นางพจิิตรา จิตมาศ โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60318. นางเพญ็นภา คงใหม โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60319. นางวรรณา พรหมชัยศรี โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60320. นางวรรณี อํานักมณี โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60321. นางสาคร จันทรแอุดม โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60322. นายจําลอง สุวรรณบํารุง โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60323. นายณรงคแธรรม สุวรรณปาน โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60324. นายพรีะพงศแ รัตนสุภา โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60325. นายสมเนตร ษารักษแ โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60326. นางจิราภรณแ เมืองแกว โรงเรียนรอนพบิลูยแเกียรติวสุนธราภวิฒักแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60327. นางณัฐรดา เครือยศ โรงเรียนละอายพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60328. นางศิริพร สุวรรณวงศแ โรงเรียนละอายพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60329. นางสาวยุพนิ ศิริรัตนแ โรงเรียนละอายพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60330. นางสาวอภริดี นุนวเิชียร โรงเรียนละอายพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60331. นางอุไรวรรณ นรินทร โรงเรียนละอายพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60332. วาที่ ร.ต.วเิชียรรัตนแ สิขิวฒันแ โรงเรียนละอายพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60333. นายธรีะวฒิุ มีประดิษฐแ โรงเรียนละอายพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60334. นางพชรวรรณ อภยัรัตนแ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60335. นางสุพตัร ทองตง โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60336. นายเจษฎา เล่ียนกัตวา โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60337. นายเอกพล ทองพลาย โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60338. นางจุลาพร สุขรักษแ โรงเรียนศรีบรรพตพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60339. นางเจนจิรา อินมณเฑียร โรงเรียนศรีบรรพตพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60340. นางเยาวพา วฒันานุรักษแ โรงเรียนศรีบรรพตพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60341. นายโสภณ แยมชวย โรงเรียนศรีบรรพตพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60342. นางสาวเรวดี อนุรักษแ โรงเรียนโศภนคณาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60343. นางจาริณี รักอาชีพ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60344. นางจีรภรณแ เพยีรอนุรักษแ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60345. นางประนอม วงษแวจิารณแ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60346. นางพนูสุข รัตนบรีุ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60347. นางแพรวพรรณ ศรทอง โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60348. นางวนิดา วารีรักษแ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60349. นางวสิาขะ บญุปถัมภแ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60350. นางศิริภรณแ ผดุง โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60351. นางสมเจือ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60352. นางสาวสมพร ฉาโยทยั โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60353. นางสิริพงศแ ดวงศรีทอง โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60354. นางสุจิรา รัตนพนัธแ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60355. นางเสริมศรี สอิ้งทอง โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60356. นางโสพศิ พบิลูยแ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60357. นางอินทริา วชัรศิริ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60358. นายจุติ ชนะกุล โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60359. นายวฑูิรยแ ทองอุปการ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60360. นายวสิิทธิ์ กุกแกว โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60361. นายสมเกียรติ คําแหง โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60362. นายณัฐวฒิุ รัตนอรุณ โรงเรียนสตรีทุงสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60363. นางกาญจนา พรหมสุวรรณ โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60364. นางกุศล สังคหะ โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60365. นางจิตปิๆน ทองวจิิตร โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60366. นางปองทพิยแ คงเสง โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60367. นางศิริพร พฒุแกว โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60368. นางสาวมนทพิยแ คงแกว โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60369. นางสาววชัรี หนูพนัธแ โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60370. นางสาวอุไร ดําศรี โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60371. นางสุชาดา ประมุข โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60372. นางอภญิญา เพช็รเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60373. นางอุผา ศรีเจริญ โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60374. นายกรมศิลป ล่ิมประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60375. นายเฉลิม เรืองอราม โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60376. นายชาญณรงคแ แกวชะฎา โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60377. นายเรวตัร รัตนมุณี โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60378. นายวนัชาติ ไชยภู โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60379. นายอํานวย สงทวน โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60380. นางสุวรรณี สุวรรณรัตนแ โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60381. นายมนตแตรี หนูขจร โรงเรียนสตรีปากพนัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60382. นางจงจิตร นิลวงคแ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60383. นางดาวใจ เลียดรักษแ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60384. นางทพิยแวนั สุกดํา โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60385. นางแนงนอย สุวรรณเกษา โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60386. นางประไพ อินถิติ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60387. นางรวมกล่ิน วยัรัตนแ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60388. นางละเมิล เล่ียนกัตวา โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60389. นางวรัญญา เหลืองธรรมชาติ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60390. นางวาสนา พเิคราะหแ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60391. นางสาวกุสุมา เพง็อินทรแ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60392. นางสาวประภาพรรณ รัตนชุม โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60393. นางสุนียแ เนาวแสุวรรณ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60394. นางเสาวภา ชวยจันทรแ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60395. นางอุษา บญุทองคง โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60396. นายจินดา คงเรือง โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60397. นายชาติชาย ชวยจันทรแ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60398. นายบรรชา สําราญดี โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60399. นายประจวบ เกตุนิ่ม โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60400. นายสุรพล เทพขวญั โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60401. นายสาวทิยแ บญุประเสริฐ โรงเรียนสตรีพทัลุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60402. นางวนิดา ยุเหล็ก โรงเรียนสระแกวรัตนวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60403. นางสาวเกษร เชาวลิต โรงเรียนสระแกวรัตนวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60404. นางอุบล ไชยชนะ โรงเรียนสระแกวรัตนวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60405. นายกรีฑาพล เทพแกว โรงเรียนสระแกวรัตนวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60406. นายอรุณ ไชยวรรณแ โรงเรียนสระแกวรัตนวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60407. นายประพฤติ วงศแชนะ โรงเรียนสระแกวรัตนวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60408. นางกันยา นามโชติ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60409. นางจรรยแธน เดชเดโช โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60410. นางจิตรลดา อุนประเดิม โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60411. นางจุลลดา รัตนะ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60412. นางชอทพิยแ ทองไชย โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60413. นางยุพดี กําจรฤทธิ์ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60414. นางระววีรรณ โพธิท์พิยแ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60415. นางวาทนันทแ พรหมดํา โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60416. นางสุรัสวดี เจริญลาภ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60417. นางสุวณียแ นาคเทวญั โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60418. นายจรัส สุขสวสัด์ิ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60419. นายวนิัย กําจรฤทธิ์ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60420. นายเสรี นาคเทวญั โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60421. นางกาญจนา พรหมคีรี โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60422. นางจุติพร ชาญณรงคแ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60423. นางทรงศรี นาคินทรแ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60424. นางทพิวลัยแ นางนวล โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60425. นางบญุสรวง ธารพศุิทธแ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60426. นางปราถนา พรหมกมล โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60427. นางพรทพิยแ วเิชียรรัตนแ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60428. นางพรรณี ชัยฤกษแ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60429. นางพมิพแประไพ จันทรแกลับ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60430. นางรัฏจิตา เหน็พรอม โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60431. นางสาวทวีทรัพยแ แกวเรือง โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60432. นางสาวนราภรณแ ศรีสุชาติ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60433. นางสาววนิิตา ตันติวธิเิวท โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60434. นางสาวอุดมศรี บวัแกว โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60435. นางโสพนิ กาญจนาพงศแ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60436. นางอรชุมา บญุไกร โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60437. นางอรุณี ตันติวธิเิวท โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60438. นางอัจนา ปใจฉิม โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60439. นางอารียแ อุดมดี โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60440. นายจักรแพงคแ ดําเพง็ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60441. นายจิตติชัย ตันติวธิเิวท โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60442. นายทวชัชัย นางนวล โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60443. นายนิคม กาญจนาพงศแ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60444. นายสุมิตร สําแดงสาร โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60445. นายอดิศักด์ิ บญุพศิ โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60446. นายดําเนิน มาทอง โรงเรียนสิชลคุณาธารวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60447. นางกมลทพิยแ ศิริทพั โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60448. นางจารุณี ลีละวฒิุ โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60449. นางนรินทรแสินี สุวรรณชาตรี โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60450. นางนิตยา คงสุข โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60451. นางสาววบิลูยแศรี มีเสน โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60452. นางสิริพร กลับแกว โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60453. นางอภยั จรุงกิจสิทธกิุล โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60454. นายกิตติพงษแ พรหมณะ โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60455. นายสกล จรุงกิจสิทธกิุล โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60456. นายสุรศักด์ิ แสนภกัดี โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60457. นายอภชิัย ณ นคร โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60458. นางพรณียแ ถวาย โรงเรียนสิชลประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60459. นางพชิญาภรณแ กาญจนอุดม โรงเรียนเสม็ดจวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60460. นางพมิพแชนกตแ สัญนุจิตตแ โรงเรียนเสม็ดจวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60461. นางสุจิตตรา จันเอียด โรงเรียนเสม็ดจวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60462. นายจารึก คงกุล โรงเรียนเสม็ดจวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60463. นายปรีชา จันเอียด โรงเรียนเสม็ดจวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60464. นายวชิาญ จินพล โรงเรียนเสม็ดจวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60465. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น โรงเรียนเสม็ดจวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60466. นางสุนิตยแ เล่ืองลือสกุล โรงเรียนเสาธงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60467. นายสมมุง หนูพยันตแ โรงเรียนเสาธงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60468. นางจําปี จันทรแแกว โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60469. นางชาลี คงฤทธิ์ โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60470. นางทพิานัน พรหมมาศ โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60471. นางพเยาวแ คตนวม โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60472. นางยินดี ปรัชญาวรกุล โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60473. นางวรมน เกื้อมา โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60474. นางสาวธดิารัตนแ อินทรโชติ โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60475. นางสาวพวงทิพยแ ทพิยแกองลาศ โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60476. นางสาวพชัรา บญุแกววรรณ โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60477. นางสุภาภรณแ จันทรแจําปา โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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60478. นายโกเวท อัมพกุานน โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60479. นายยุทธนา เจริญสุข โรงเรียนหวัไทรบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60480. นางประภา บํารุงเสนา โรงเรียนหานโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60481. นางมยุรี ฤทธิม์าก โรงเรียนหานโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60482. นางสาวรัตนารมยแ อนุจันทรแ โรงเรียนหานโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60483. นายอภยั พงศแไพบลูยแ โรงเรียนหานโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60484. นางกานติมา ไหมคง โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60485. นางนิยม เดชอุดม โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60486. นางพรสวรรคแ รักมาก โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60487. นางมาลี เพช็รตีบ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60488. นางเยาวลักษณแ บญุยัง โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60489. นางสาวธนวรรณ บานชื่น โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60490. นางสุกัลยา เกษตรกาลามแ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60491. นางอรวรรณ มาทอง โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60492. นางอรอนงคแ สุขรัตนแ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60493. นางอุไรวรรณ ปานสิทธิ์ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60494. นายรงคแ คงร่ืน โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60495. นายวรีะ แสงเพชร โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60496. นายวรีะยุทธ เพชรจํารัส โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60497. นายศุภชัย วจันพสิิฐ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60498. นายสมพงศแ ไฝุฝใน โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60499. นายเอกสัคคแ ประสมสุข โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60500. นางสาวยุวดี วฒันสุนทร โรงเรียนอินทรแธานีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60501. นายไพบลูยแ ยกชม โรงเรียนอินทรแธานีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60502. นายประโยชนแ ชัยณรงคแ โรงเรียนอินทรแธานีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60503. นางละออ วชัราคม โรงเรียนอุดมวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60504. นางเสาวณียแ จันทรแฉาย โรงเรียนอุดมวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60505. นายไพฑูรยแ บญุชิต โรงเรียนอุดมวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60506. นายสุภาพ พงศาปาน โรงเรียนอุดมวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60507. นายพรศักด์ิ จินา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60508. นายวเิชียร ปาณะพงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

60509. นางกุสุมา จงใจ คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60510. นางจิรวรรณ คีรีรักษแ คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60511. นางจุฑารัตนแ ถายงวน คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60512. นางสาวจันทริา แสวงกิจ คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60513. นางสาวลัดดา วงศแสวสัด์ิ คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60514. นางสาวสุกัญญา เรืองเกิด คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60515. นางสาวอมรรัตนแ หลงขาว คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60516. นางสาวอุรา วรรณทอง คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60517. นางสุนียแ เจียมสุขสุจิตตแ คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60518. นางอาภาภรณแ สาคันลัย คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60519. นายประทนิ ทบัไทร คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60520. นายวริิยะ ยศนํา คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60521. นายสมพงษแ ชูมากเล่ียม คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60522. นายปราโมทยแ สุทธรัิกษแ คลองทอมราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60523. นางวรรณนิภา ทองหนัน ตรังรังสฤษฎแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60524. นางวภิาดา จิ้วต้ัน ตรังรังสฤษฎแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60525. นางสาวพนูสุข นุชมวง ตรังรังสฤษฎแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60526. นางสิริเสาวภาคยแ ขวญัเมือง ตรังรังสฤษฎแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60527. นางอาริยา ทองโอ ตรังรังสฤษฎแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60528. นายวชิรพงศแ วชิรธรรมาภรณแ ตรังรังสฤษฎแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60529. นายวสูิตร คงเพิ่ม ตรังรังสฤษฎแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60530. นางพชิญอนงคแ คงนคร โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60531. นางพมิพา พนัธุแลํายอง โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60532. นางมุตตา พลประสิทธิ์ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60533. นางลักขณา ชูเชิดรัตนแ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60534. นางวรรณี ศรีวราพนัธุแ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60535. นางวไิลวรรณ สุขะเกตุ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60536. นางสภาพร รวมเจริญ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60537. นางสายพนิ ปรังพนัธแ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60538. นางสาวชุติมา ณ นคร โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60539. นางสาวสุนันทแ บสุบล โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60540. นางสุดใจ บญุแยม โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60541. นางสุมาลี ทองสุด โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60542. นางอัจฉราพร ชนะภยั โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60543. นางอารี คําหมื่น โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60544. นายปรียะวฒั เลิศภวูวิฒันแ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60545. นายภคพล ปใญจวงศแ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60546. นายวเิชียร ประสิทธิเ์สริฐ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60547. นายสุพร พานิชกรณแ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60548. นายประพนัธแ วงศแอภชิาติ โรงเรียนกันตังพทิยากร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60549. นางสาวกวติา เพง็พาจร โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60550. นางสาวชมพเูนกขแ ชูเชิดรัตนแ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60551. นางสาวชิสา มีพฤกษแ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60552. นางสาวดารัตนแ สุนทรเต็ม โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60553. นางสาววนัดี หวงัโสะ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60554. นางสาวสมร จันทรแรัตนแ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60555. นายฉลอง ภกัดี โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60556. นายประเสริฐ ไชยการ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60557. นายวรีะพล บญุชื่น โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60558. นางณัฐปไาีสรแ จันทแเสถียร โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60559. นางทศันียแ ธรรมทกัษแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60560. นางนัทธมน ณัฏฐเดช โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60561. นางพรทพิยแ คงมาก โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60562. นางพรีะพชิญแ ไพโรจนแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60563. นางสาวยาใจ มาชู โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60564. นางสุภาภรณแ ศรีจันทรแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60565. นายจีรพจนแ ทองขาว โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60566. นายธฤษฎา เมืองสีทอง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60567. นางสาวเปรมศิริ จูหลง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60568. นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเกต็ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60569. นางนันทแนภสั กิติบญุญา โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย กระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60570. นางสาวจริาวรรณ เกิดรักษแ โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60571. นางสาวถนอมวรรณ เต็มราม โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60572. นางสาวรัชฎาภรณแ วฒิุมานพ โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60573. นายชูศักด์ิ สายชล โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60574. นายสุรเชษฐแ สมานสันติ โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60575. นายธนูศักด์ิ พยัฆเนตร โรงเรียนคลองพนสฤษด์ิพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60576. นางสาวกาญจนา ชอบทํากิจ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60577. นางสาวขวญัใจ เจยทอง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60578. นางสาวสินีนาฏ ผุดวฒันแ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60579. นายวรัิช ซ่ือตรง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60580. นายอานนทแ โกยกุล โรงเรียนคลองยางประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60581. นายกีรติ แวหะยี โรงเรียนคลองยางประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60582. นางจรรยภทัรแ จันทโรจวงศแ โรงเรียนคันธพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60583. นางมาลัย ไฉนวงษแ โรงเรียนคันธพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60584. นางสาวนวลละออง เสียมไหม โรงเรียนคันธพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60585. นางสุนิต อนุรักษแ โรงเรียนคันธพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60586. นางอารียแ กังแฮ โรงเรียนคันธพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60587. นายสมศักด์ิ กังแฮ โรงเรียนคันธพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60588. นายอรุณ ทุยอน โรงเรียนคันธพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60589. นายสุมิตร สามหวย โรงเรียนคันธพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60590. นางกาญจนา ขุนเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60591. นางกานตแสินี ฉิมพลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60592. นางเครือวลัยแ ศักด์ิแกว โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60593. นางจุรีพรรณ มุสิกรัตนแธาํรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60594. นางดาวพร มัควลัยแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60595. นางพนัสสา ปลอดภยั โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60596. นางพกิุล งามวริิยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60597. นางเพญ็แข ชุมเชื้อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60598. นางมณฑา จริงจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60599. นางรัศนียา อุดมเจริญศักด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60600. นางศิรีรัตนแ คงชวย โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60601. นางสาวณชมน รุงใสวฒันา โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60602. นางสาวมิ่งขวญั รักยิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60603. นางสาวสมศรี หนูทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60604. นายดํารงศักด์ิ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60605. นายสุทธพิจนแ อุดมเจริญศักด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60606. นายอดิเทพ ปรีดาศักด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60607. นายเชาวแ วารีรัตนแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60608. นายมนอบ อุตตสุรดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60609. นายยงยุทธ ปขูาว โรงเรียนตรังรังสฤษฎแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60610. นางรัชนี ละอองนวล โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60611. นางสาวเบญจวรรณแ เลิศทองคํา โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60612. นางสุนันทา คงทรัพยแ โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60613. นางสุภา จั่นแกว โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60614. นายวรัตนแ หเูขียว โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60615. นายสาคร ขันชู โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60616. นางไชเล แซภู โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60617. นางปใทมา สุนทรนนทแ โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60618. นางเพญ็ศรี พพิฒันแวรสกุล โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60619. นางสาวเบญจวรรณ นะวะกะ โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60620. นางสาวสุปราณี วงษแมาก โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60621. นายจิระศักด์ิ แกวสุด โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60622. นายเบญจรงคแ แสงศรี โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60623. นายไพสิฐ รอดสุด โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60624. นายไฟซอล มูลทรัพยแ โรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60625. นางทศันียแ วรัิชวงศแ โรงเรียนนาโยงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60626. นางธณัชชา อัตบตุร โรงเรียนนาโยงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60627. นางรัตนแสณียแ รักเยา โรงเรียนนาโยงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60628. นางอัจฉรา สุขล้ิม โรงเรียนนาโยงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60629. นางนราวลัลภแ ทองพนัธแ โรงเรียนน้ําผุด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60630. นางเสาวณียแ สุภารัตนแ โรงเรียนน้ําผุด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60631. นายวสิิทธิช์ัย ไกรเทพ โรงเรียนน้ําผุด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60632. นายอนุแสน ใจจอง โรงเรียนน้ําผุด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60633. นางสาคร ยั่งยืน โรงเรียนในเตาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60634. นายอาทร แยมบริบรูณแ โรงเรียนในเตาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60635. นายสมมารถ ผดุงอรรถ โรงเรียนในเตาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60636. นางจรวยพร แซเซียว โรงเรียนบางดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60637. นางพรรณทมุา เขตตะเคียน โรงเรียนบางดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60638. นางวรุณี ศรีทองชวย โรงเรียนบางดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60639. นางสาวบญุศิริ ปานทน โรงเรียนบางดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60640. นายพงศกร ไพทลูยแ โรงเรียนบางดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60641. นายเพลิง ขุนชิต โรงเรียนบางดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60642. นางจงดี ศิริตระกูล โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60643. นางจนัทรแชญานิศ คลายโสม โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60644. นางสาวสุภาณี เสรีวงษแ โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60645. นางอมรรัตนแ แกนจันทรแ โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60646. นายรุงโรจนแ อุตราภาส โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60647. นายวชิาญ แพทยแประสม โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60648. นายอนุสรณแ เพชรรัตนแ โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60649. นางสารพฒันแ รัตนบรุานินทแ โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60650. นายกมลชัย กลางรัก โรงเรียนปลายพระยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60651. นางมณฑา รองเดช โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60652. นางวไิลรัตนแ กังแฮ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60653. นางสุไหวดะ ชายภกัตรแ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60654. นางอุไรวรรณ เลอเลิศวเิชียร โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60655. นายณรงคแ รงรัตนแ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60656. นายพเิชษฐแ สมเขาใหญ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60657. นางยุภา พรเศรษฐแ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60658. นายอาคม โพชสาลี โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60659. นางจิรภทัร บญุพกุคะนะ โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60660. นางณั,ฐกฤตา หลีสันติ โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60661. นางพวงรัตนแ เกกินะ โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60662. นางยินดี ทองสาม โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60663. นางลัดดาวรรณแ เกิดสมกาล โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60664. นางวจิัยยา กล่ินคลาย โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60665. นางสาวกานดา บตุรไกร โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60666. นางสาวจารุ ชุมโรย โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60667. นางสาวปณุญาภกัด์ิ เพชรชนะ โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60668. นางสาวระพพีร สุนทรกุล โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60669. นางสาวโสพศิ คีรีศรี โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60670. นางสิริณัฎฐแ เพชรอาวธุ โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60671. นางอวยพร จันทรา โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60672. นายกฤตภาส หลีสันติ โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60673. นายธวฒันแธเิดช เดชอรัญ โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60674. นายนพพร กาญจนะประยูร โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60675. นายอาหนัด เกกินะ โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60676. นางวรรณดี เกตแกว โรงเรียนพนมเบญจา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60677. นางระพพีร เกาเอี้ยน โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60678. นางรัชนี บมเกล้ียง โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60679. นางวรรณมาลา หลานสัน โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60680. นางสาวศศิธร อินทรแถาวร โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60681. นางสาวอนามิกา อยูเจริญ โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60682. นางสุจิรา ชุมแกว โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60683. นางสุปราณี งดงาม โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60684. นางสุพตัรา ขุนฤทธิเ์อียด โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60685. นางอริศรา สะใบงาม โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60686. นางอรุณวรรณ เองฉวน โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60687. นางอาทติยา รวมชมรัตนแ โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60688. นางอารี พลูศิริ โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60689. นายจํานง ใหมนิ่ม โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60690. นายทมนันทแ สุขะพฒันแ โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60691. นายบญุกรณแ สกุลสวน โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60692. นายธนเพยีร ดวงสุด โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60693. นายวเิชียร เกิดสมกาล โรงเรียนเมืองกระบี่ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60694. นางจารุณี จิตสุภานันทแ โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60695. นางจุรี วนิฉวน โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60696. นางนันทนา สังขมณี โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60697. นางพรทพิยแ จิตบญุ โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60698. นางพรทพิยแ ชั้นรัตนกุล โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60699. นางสุเนตรา โสธารัตนแ โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60700. นางอมรา เพทาย โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60701. นางอรุณรัส คงหนู โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60702. นายพงศกร ตูดํา โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60703. นายเศวตชัย เตียวปยิกุล โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60704. นายเสกสรร เพงพศิ โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60705. นางยุวดี ใจจอง โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60706. นายสุรศักด์ิ ยี่หลัก โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60707. นายอุทยั จั่นจตุรพนัธแ โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60708. นางจินดาวรรณ บญุชากร โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60709. นางดวงรักษแ สามัคคี โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60710. นางปติิ วรตันติ โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60711. นางพรพนิิจ พฒันพงศแ โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60712. นางรมวะดี เขียวจีน โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60713. นางสาวกาญจนา ชาญชัย โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60714. นางสาวทศันียแ เกื้อเสง โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60715. นางสาวพรเพญ็ กี่สุน โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60716. นางสาวสมจิตร ทองพริก โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60717. นางสาวสุดารัตนแ เกียรติกองแกว โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60718. นางสุนียแ รักษแสุวรรณ โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60719. นายณัฐวตัร เอียดทอง โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60720. นายนิกร สุนทรนนทแ โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60721. นายวรีวฒันแ เลิศประสาน โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60722. นายสหสั หนูพทุธิ โรงเรียนรัษฎา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60723. นางนัชญา ศิริมาสกุล โรงเรียนลําทบัประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60724. นางสุรีรัตนแ ดําชู โรงเรียนลําทบัประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60725. นายสรศักด์ิ ทําศรี โรงเรียนลําทบัประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60726. นายอนันตแ ดําชู โรงเรียนลําทบัประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60727. นางสาวเวยีงศิริ ไกรเกตุ โรงเรียนลําทบัประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60728. นางกันยา สุขศรีเพง็ โรงเรียนวงัวเิศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60729. นางดุษฎี นคราวงศแ โรงเรียนวงัวเิศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60730. นางธญัญารัตนแ คงแกว โรงเรียนวงัวเิศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60731. นางนลิน หมุนเเทน โรงเรียนวงัวเิศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60732. นางนวนศรี คงรักที่ โรงเรียนวงัวเิศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60733. นางสาวภทัธริา ภกัดีไทย โรงเรียนวงัวเิศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60734. นางสาวอรทยั จิตรา โรงเรียนวงัวเิศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60735. นายบรรยงคแ หนูเซง โรงเรียนวงัวเิศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60736. นายจักรพงษแ ทองประดับ โรงเรียนวงัวเิศษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60737. นางดารารัตนแ พงคแเกื้อ โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60738. นางธนัยพชัรแ ทยานศิลป โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60739. นางธดิา ศรีวราพนัธุแ โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60740. นางเพลินทพิยแ สงขาว โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60741. นางยุพนิ ลักษณะพร้ิม โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60742. นางวรรณชาติ สิทธชิัย โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60743. นางวไิล ดําจุติ โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60744. นางสาวธรรมชาติ สุขมาก โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60745. นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์ โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60746. นางสาววไิล พงศแภทัรกิจ โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60747. นางอัจฉรียแ สามหวย โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60748. นางอุดมพร มะนะโส โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60749. นายจิรศักด์ิ ชัยเพชร โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60750. นายประจันทรแ หวางสกุล โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60751. นายยุทธชัย แกวสารทอง โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60752. นายสถาพร เพงพศิ โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60753. นายสมคิด ปานทน โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60754. นายสมพร สงคราม โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60755. นายสมศักด์ิ พลอินทรแ โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60756. นายสุเทพ ศรีไตรรัตนแ โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60757. นายสุวทิยแ ดาวงัปา โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60758. พณัณิตา  ัหอธรรม โรงเรียนวเิชียรมาตุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60759. นางนิวนั จันทรแพุม โรงเรียนวเิชียรมาตุ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60760. นางสาวทศันียแ เชื้อเพช็ร โรงเรียนวเิชียรมาตุ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60761. นายสุกิตต์ิ กุมุดา โรงเรียนวเิชียรมาตุ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60762. นางชุติมณฑนแ หมุกรอด โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60763. นางพรพรรณี ปใญจมาตยแ โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60764. นางพนัธแทพิยแ ทพิยแนุย โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60765. นางมาลิน แรทอง โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60766. นางวนัดี แสงดํา โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60767. นางสาวนงเยาวแ จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60768. นางสาวนาฏยา เหลืองประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60769. นางสาวรัตนา สวสัดิมงคล โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60770. นางสุดา หยังหลัง โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60771. นางอุดมศรี กรุณกิจ โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60772. นายมารุตตแ ล่ันเตง โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60773. นายสมยา บญุแกว โรงเรียนสภาราชินี ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60774. นางกนิษฐา ธนถาวรนนทแ โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60775. นางกิตติยา ปราบสงคราม โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60776. นางจิตสุภา ทบัเที่ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60777. นางฐิติมา ศิริธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60778. นางธมลวรรณ ฤทธิห์มุน โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60779. นางนงลักษณแ วนัสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60780. นางประไพ พรหมจํารัส โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60781. นางระภาภรณแ จันทรแเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60782. นางสาวกุมารี ทาจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60783. นางสาวนลินี สวสัดิภาพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60784. นางสาวภภูทัรา สุขณิพทัธแ โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60785. นางสาววนัเพญ็ รําไพรุจิพงศแ โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60786. นางสุดา ศิริมาตยนันทแ โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60787. นายคํานึง จันทรแมา โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60788. นายธนา วาจาสัตยแ โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60789. นายธรีศักด์ิ จีนประชา โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60790. นายมีชัย กิจสมพร โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60791. นายวฑิิตพงคแ พะวงษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60792. นายสัญญา แสงประดับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60793. นายสุภาคินัย จันทรกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60794. นายสุวฒันแ ทองหอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวดัตรัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60795. นายเทยีนชัย แซอิ๋ว โรงเรียนสภาราชิน๒ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60796. นายประเสริฐ รักแกว โรงเรียนสภาราชีน๒ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60797. นายยงยุทธ มณีโชติ โรงเรียนสภาราชีน๒ี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60798. นางลัดดา พฒุนวล โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60799. นางวยิดา ภูอภรัิกษแ โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60800. นางสมบรูณแ เอี้ยวตระกูล โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60801. นางสาวจันทมิา กิตติปใญญโชติ โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60802. นางสาวทัศวรรณ เชื่อเมือง โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60803. นางสาวนิรมล นิลพฒันแ โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60804. นางสาวสุจินดา ชัยทอง โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60805. นางอรสา ธนกิติธรรม โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60806. นางอารอบ แสงหรัิญ โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60807. นายวทิวสั พสิิฐจํานง โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60808. นางมัตณา พุมเลง โรงเรียนสวสัวด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60809. นางสาวพชัรินทรแดา นาคพล โรงเรียนสวสัวด์ิรัตนาภมิุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60810. นางจิรพนัธแ สินไชย โรงเรียนสามัคคีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60811. นางณภทัร ออนชื่นจิตร โรงเรียนสามัคคีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60812. นางยุพนิ บญุมาก โรงเรียนสามัคคีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60813. นางอํานวย ล้ิมฉุน โรงเรียนสามัคคีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60814. นางอุบล มายูร โรงเรียนสามัคคีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60815. นายชูชาติ ชองประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60816. นางประกอบกิจ แหลมมวง โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60817. นางลัดดา ดวดไธสง โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60818. นางวรรณกร กุลศรี โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60819. นางสาวฉันทนา ทองหอม โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60820. นางอัจฉรา สรอยทอง โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60821. นายนิมิตร กิ่งเกาะยาว โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60822. นายประพนัธแ แหลมมวง โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60823. นายสายัณตแ พรหมมี โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60824. นายสถาพร ไทยกลาง โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60825. นางธนิกานตแ โต฿ะระเหม โรงเรียนหนองทะเลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60826. นางเปีๆยมศรี เกี่ยวของ โรงเรียนหนองทะเลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60827. นางรัชนี ทศวชิิต โรงเรียนหนองทะเลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60828. นางสาวสุพรรณี บญุทอง โรงเรียนหนองทะเลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60829. นายบรรเจิด กัลปจารุ โรงเรียนหวยนางราษฏรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60830. นายประเจียบ ปรีชา โรงเรียนหวยนางราษฏรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60831. นายประพศิ วงศแวชิชากร โรงเรียนหวยนางราษฏรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60832. นายโยธนิ เศวตพงศแ โรงเรียนหวยนางราษฏรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60833. นายสมมารถ คิดถูก โรงเรียนหวยนางราษฏรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60834. นางจิตรศิริ ธรรมวานิช โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60835. นางนารีรัตนแ ขวญันุย โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60836. นางเรณู เอือ้ตระกการวิวัฒนแ โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60837. นางวลัย กัลปจารุ โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60838. นางวาสนา ออนพลู โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60839. นางสาวนิรมล ณ พทัลุง โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60840. นางสาววราภรณแ ปลอดปลอง โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60841. นางสาวอารีรัตนแ พฤกษสุวรรณ โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60842. นางสาวอิสสรียา เจริญลีฬหา โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60843. นางฬิลาศนี ศักดามาศ โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60844. นายมณเฑียร วรรณแสงทอง โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60845. นายวรวฒิุ เหล็กเกิดผล โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60846. นายวรีชัย ตรังวชัรกุล โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60847. นายสุทธพิร รัมณะกัจจะ โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60848. นางสาวนนัทรัตนแ ไพรัตนแ โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60849. นายจุมพล ทวตีา โรงเรียนหวยยอด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60850. นางกัญญา รวมเงาะ โรงเรียนหาดสําราญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60851. นางจิตรา ศรีสารคาม โรงเรียนหาดสําราญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60852. นางจินตนา ไทยประดิษฐ โรงเรียนหาดสําราญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60853. นางยุวดี นวลแกว โรงเรียนหาดสําราญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60854. นางสาวปรีดา สารีกามา โรงเรียนหาดสําราญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60855. นางสาวสุภาภรณแ ชูหนู โรงเรียนหาดสําราญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60856. นางอมรรัตนแ คงสะอาด โรงเรียนหาดสําราญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60857. นายฉลอง นวลแกว โรงเรียนหาดสําราญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60858. นางกาญจนา อินทรแแกว โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60859. นางเพญ็ศรี ทบัเที่ยง โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60860. นางรัตนา ตันติปาลีพนัธแ โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60861. นางวภิา ปรสันติสุข โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60862. นางสาวพรทพิยแ ฉวรรณกุล โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60863. นางสิริวรรณ แชมชอย โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60864. นางสุทธนิี แสงศรี โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60865. นายเกียรติกานตแ กองกุล โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60866. นายนริศ บญุเสริม โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60867. นายนิรัติ มากชูชิต โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60868. นายพลูศักด์ิ เดชเจริญ โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60869. นายภญิญา บญุฤทธิ์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60870. นายเริง ชนะสงคราม โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60871. นายสมชัย ตันติปาลีพนัธแ โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60872. นายสวสัด์ิ อาษา โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60873. นายไชยพงษแ ชุมศรี โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60874. นางจริยา รัตนดิลก ณ ภูเกต็ โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60875. นางบําเพญ็ สวสัดี โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60876. นางปานใจ แจมใส โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60877. นางพชัรินทรแ ล่ิมหลัก โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60878. นางมาลา เนียมเกตุ โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60879. นางวนัดี ดวงเกล้ียง โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60880. นางวลิาวลัยแ พรหมแกว โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60881. นางวไิลพร เริงสมุทร โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60882. นางสุนีรัตนแ เจียมสุขสุจิตตแ โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60883. นางอารียแ ใสดํา โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60884. นายนิยม พรหมแกว โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
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60885. นายอภสิิทธิ์ บตุรเหล โรงเรียนอาวลึกประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60886. นางนพวรรณ มะศิริ โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60887. นางนฤพร สมัครแกว โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60888. นางเบญจมาศ ยูถนันทแ โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60889. นางประภาพนัธแ ทองไซร โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60890. นางปิๆนอนงคแ บญุประกอบ โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60891. นางพรรณิภา ธนะเจริญธรรม โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60892. นางศิริลักษณแ ชวยคํ้า โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60893. นางสายพนิ ศรีสุขใส โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60894. นางสาวฐปะนียแ กี่บตุร โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60895. นางสาวสารภี กิตติธรกุล โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60896. นางสาวโอปอลแ จันทรัตนแ โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60897. นางสํานวน พวงจันทรแ โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60898. นางสุทรรศนี เจยทองศรี โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60899. นางอมราภรณแ นวลออน โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60900. นางอาภร จันทรแปาน โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60901. นายเจริญ ทองแกว โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60902. นายพนั สอาดเอี่ยม โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60903. นายสมเกียรต์ิ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60904. นายอภชิาต ลองลอย โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60905. นายศรัล สังขแขาว โรงเรียนอํามาตยแพานิชนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60906. นายกรุณพล พราหมเภทยแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60907. นายปฐม ภาโอภาส สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60908. นายบญุพฤกษแ มะศิริ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60909. นายสุชีพ นวลออน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓

60910. นางจิดาภา อาวธุเพชร โรงเรียนกระบรีุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60911. นางผองฉวี ปาละมุล โรงเรียนกระบรีุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60912. นางศิริพร ชัยภธูนะ โรงเรียนกระบรีุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60913. นางสาวนภสักร โลหะ โรงเรียนกระบรีุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60914. นางสาวบญุจาย พนูชุม โรงเรียนกระบรีุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60915. นายวรรณศักด์ิ เนาวพลชัยรัตนแ โรงเรียนกระบรีุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60916. นายสุริยัน ชูประดิษฐแ โรงเรียนกระบรีุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60917. นายสุวชิา อักษรศรี โรงเรียนกระบรีุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60918. นายชํานาญ นวลคลาย โรงเรียนกระบรีุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60919. นางธนูศร สุวรรณหงษแ โรงเรียนกะทูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60920. นางนิภา ตระหงาน โรงเรียนกะทูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60921. นางนิภาพร ศรีนาค โรงเรียนกะทูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
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60922. นางสาวจิตรา ศรีเกตุ โรงเรียนกะทูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60923. นางสาวปทติตา กนกกช โรงเรียนกะทูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60924. นางสาวพนิดา ดําแกว โรงเรียนกะทูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60925. นางสาวรววิรรณ จันทระ โรงเรียนกะทูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60926. นางสาวสุภากาญจนแ รักษาวงศแ โรงเรียนกะทูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60927. นางสาวนภาพร นวลแกว โรงเรียนกะปงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60928. นางจิราภรณแ ขันอาษา โรงเรียนกะเปอรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60929. นางแนงนอย เกตุสิงหแ โรงเรียนกะเปอรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60930. นางภทัรภร พทุธรัตนแ โรงเรียนกะเปอรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60931. นางรัตนกานตแ นิรัตติมานนทแ โรงเรียนกะเปอรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60932. นางสุธา วเิชียรเพชร โรงเรียนกะเปอรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60933. นางโสรัจจแ จึ่งสกุล โรงเรียนกะเปอรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60934. นายนภดล ศิริธวชั โรงเรียนกะเปอรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60935. นางขวญัตา เรืองเนตร โรงเรียนคุระบรีุชัยพฒันาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60936. นายกําแหง จันทรแเขียว โรงเรียนคุระบรีุชัยพฒันาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60937. นางวลัดี คําเล้ียง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60938. นางสายชล จันทรกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60939. นางสาวปใญจพร กรุณา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60940. นางสาววรรดี เค่ียมการ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60941. นางสาววไิลลักษณแ ถิ่นพงัไกร โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60942. นางสาวสุปราณี รอดเซ็น โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60943. นางสาวสุภรี เมฆบตุร โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60944. นางสาวอัจฉรา ขาวพุม โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60945. นางสุคนธแ คงนคร โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60946. นางอัญชลี สุทธสุิวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60947. นายดําเกิง สุทธสุิวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60948. นายปรีชา หลักบาน โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60949. นายอมร ปกติง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ภเูกต็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60950. นายปใญญา หตัถิ โรงเรียนเชิงทะเลวทิยาคม จุติ - กอง อนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60951. นางจริยาวดี เวชจันทรแ โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60952. นางดรุณี ใสขาว โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60953. นางละเมียด ชามะสนธิ์ โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60954. นางวนัเพญ็ บญุศาสตรแ โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60955. นางสาวแจมศรี อินทรักษแ โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60956. นางสาวชนิกานตแ สวสัด์ิวงคแ โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60957. นางสาวดาววภิา ทองศรี โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60958. นางสาวราศรี อนันตมงคลกุล โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
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60959. นางสาวสุมณฑา นาวงศแ โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60960. นางสุทาพร ยอยพระจันทรแ โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60961. นางสุภาพร บญุนัดดา โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60962. นางสุมณฑา อินทรักษแ โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60963. นายบญุเลิศ เมตตาวมิล โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60964. นายเพลิน โอรักษแ โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60965. นายแวอุมา อาแว โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60966. นายอรรถวฒิุ หลีนอย โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60967. นายวฒันา จินดาพล โรงเรียนดีบกุพงังาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60968. นางจงดี วชัรปยิานันทนแ โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60969. นางนฤมล หนูขวญั โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60970. นางพรธดิา ลือเกียรติไพศาล โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60971. นางพมิพแมาศ ทพิยแเดช โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60972. นางมาลี ทองเสน โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60973. นางยุพา เกื้อสกุล โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60974. นางรัชณี กูแร โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60975. นางรุงเรือง แสงทอง โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60976. นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบรูณแ โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60977. นางสุวดี วงศแพานิช โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60978. นางอนัญญา โลหกุล โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60979. นายปรารถนา แปนูลาภ โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60980. นายวทิยา อุทยั โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60981. นายสุเมธ อังสานาม โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60982. วาที่ร.ต.ลิขิตร มณีไชย โรงเรียนตะกั่วปาุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60983. นายเลิศธไิกร ภริมยแ โรงเรียนตะกั่วปาุ "เสนานุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60984. นางกรองทอง กังแฮ โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60985. นางชูศรี บญุทอย โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60986. นางณัฐจงรัตนแ แสงสุรินทรแ โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60987. นางนงนุช ผลทวี โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60988. นางบงัอร ผลากิจ โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60989. นางพสัดา ทบัทมิทอง โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60990. นางศิริกุล จีระพงศแ โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60991. นางสาวณิชา ประกอบทรัพยแ โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60992. นางสุมาลี สําแดงพนัธแ โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60993. นางอรนุช ชุมพงษแ โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60994. นายทวสิีน ผลทวี โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60995. นายสมคิด กะเต้ืองงาน โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
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60996. นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60997. นายอุบล เจริญฤทธิ์ โรงเรียนทบัปดุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60998. นางเรณู กูเขียว โรงเรียนทายเหมืองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

60999. นางภษูา ยกเชื้อ โรงเรียนทุงโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61000. นางสายใจ สงวนทรัพยแ โรงเรียนทุงโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61001. นางสาวนลินี โลสกุล โรงเรียนทุงโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61002. นางสาวอรุณี ทองมังกร โรงเรียนทุงโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61003. นายพสิิษฐแ สงวนทรัพยแ โรงเรียนทุงโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61004. นายสุทศันแ นนทวฒันแ โรงเรียนทุงโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61005. นายเอนก เขตพบิลูชัย โรงเรียนทุงโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61006. นางทพิวรรณ พลพนัธแ โรงเรียนทุงมะพราววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61007. นางสาวสุพรรณี ภกัดี โรงเรียนทุงมะพราววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61008. นายวรานนทแ มงคลจามร โรงเรียนทุงมะพราววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61009. นางวรนุช ศานติประพนัธแ โรงเรียนปากจั่นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61010. นางศรีญา ปวฒัพนัธแ โรงเรียนปากจั่นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61011. นางสิริพร พทิกัษแธรรมณี โรงเรียนปากจั่นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61012. นางสุธดิา หนูทอง โรงเรียนปากจั่นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61013. นางอุไร วงศแหงษแ โรงเรียนปากจั่นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61014. นายวรีะศักด์ิ ภูขันเงิน โรงเรียนปากจั่นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61015. นางปาริชาต พรหมประทานกุล โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61016. นางรองริน ประศาสนแเศรษฐ โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61017. นางลัดดา รุงเรืองพนัธแ โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61018. นางสาวปราณี ชมภชูะนะ โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61019. นางสาวรัตนาภรณแ กาญจนาภรณแ โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61020. นางสาววรรณี สุขกุล โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61021. นางสาวอมรพรรณ พชิัยภาพ โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61022. นางสุดารัตนแ หลิมไชยกุล โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61023. นายกลยุทธ ยกยอง โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61024. นายวนัชัย ภูทอง โรงเรียนพชิัยรัตนาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61025. นางจิราภรณแ ศักด์ิแกว โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61026. นางศุภลักษณแ จิตนันทแ โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61027. นางสาวจินดา ชุมแกว โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61028. นายธรีะชัย รัตนรังษี โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61029. นายมนัส ปลิดโรค โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61030. นายสนิท รอดเซ็น โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61031. นายอดุลยแ บญุประสิทธิ์ โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61032. นางณัฐญาพร เสวตานนทแ โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
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61033. นายวชิัย สุริพล โรงเรียนภเูก็ตวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61034. นางกันยา แสงนาค โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61035. นางกัลยา ประดับลาย โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61036. นางฑิตฐินันทแ ขุนจันทรแ โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61037. นางดุษฎี ศิริกิจวฒันา โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61038. นางเรณุกา พชิัยรัตนแ โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61039. นางเลิศลักษณแ ชุมรักษแ โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61040. นางสาวทณัฑิกา เทพศิริอํานวย โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61041. นางสุวรรณา นึกความหลัง โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61042. นายจรุง สังขรักษแ โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61043. นายถนอมเกยีรติ งานสกุล โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61044. นายนพชัย ล่ิมไทย โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61045. นายอาคม สุวรรณบํารุง โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61046. นางรุงนภา แซสอ โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61047. นายสมชาย บญุรักษา โรงเรียนเมืองถลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61048. นางสาวรัตนาภรณแ เธยีรธรีศานตแ โรงเรียนละอุนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61049. นางนริสา ยมโดย โรงเรียนวรีสตรีอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61050. นางยุริน ล่ิมวนั โรงเรียนวรีสตรีอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61051. นายมนูธรรม สําราญ โรงเรียนวรีสตรีอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61052. นายมานะ สามเมือง โรงเรียนวรีสตรีอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61053. นายเสถียร พลเยี่ยม โรงเรียนวรีสตรีอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61054. นางกิ่งกนก ยิ่งวฒิุวรกุล โรงเรียนสตรีพงังา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61055. นางชูศรี ภูทอง โรงเรียนสตรีพงังา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61056. นางอุไรวรรณ สระกระวี โรงเรียนสตรีพงังา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61057. นายผดุง ละเอียดศิลป โรงเรียนสตรีพงังา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61058. นางกลีบแกว ขอถาวรทรัพยแ โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61059. นางกิรณา ยุตตานนทแ โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61060. นางจุติรัตนแ ขามคํา โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61061. นางทศัณียแ นวลกุง โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61062. นางปิๆนทพิยแ กรณี โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61063. นางเพญ็สิณี ไผทรัตนเศรณี โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61064. นางรัตยา แกวทวี โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61065. นางรานี สมรักษแ โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61066. นางวนิิตตา วงัเมือง โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61067. นางสาวพรรณทิภา ทองนวล โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61068. นางสาวพรศรี ณ นคร โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61069. นางสาวพมิระวี อาจารีกุล โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
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61070. นางสาวมณฑา คงสอง โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61071. นางสาวมลฤดี แสงมณี โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61072. นางสาวเย็นใจ ทองภญิโญชัย โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61073. นางสุกัญญา วลัยะเพช็รแ โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61074. นายศุภมิตร ศันติวชิยะ โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61075. นายสมบติั มณีรวม โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61076. นายอิลมี มะกูวงิ โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61077. นายกิตติ พฤฒิสืบ โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61078. นายณัฐวฒันแ ไผทรัตนเศรณี โรงเรียนสตรีภเูก็ต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61079. นางจินดาภทัรแ ทองจันทรแแกว โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61080. นางนภสักร สังขแสี โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61081. นางประทปี ชูแกว โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61082. นางพรพมิล คํานวณศิลป โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61083. นางรัตนา ศรียาเทพ โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61084. นางรัตนา พลเมืองดี โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61085. นางวราภรณแ ภูทอง โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61086. นางวจิิตรา รัตนเทพี โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61087. นางสวนียแ ผิวนวล โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61088. นางสาวทศัณียแ ไทยเจริญ โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61089. นางสาวนงลักษณแ สวสัดีรักษา โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61090. นางสาวพดัชา ชวยปลอด โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61091. นายกําพล พนัธุแลํายอง โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61092. นายทวเีกียรติ ดําเหล่ือม โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61093. นายรนนทแ นุนสิงหแ โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61094. นายเสนหแ อัมพรวรรณ โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61095. นายเอกชัย ภผูา โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61096. นางศวติา แสงเพชร โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

61097. นางบญุเรือน หนูนุม โรงเรียนกาบงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61098. นางรูฆาย฿ะ มะยีแต โรงเรียนกาบงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61099. นางสาวมายีดะหแ เง฿าะเห฿าะติ โรงเรียนกาบงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61100. นางสาววนิดา ทมุมุนตรี โรงเรียนกาบงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61101. นายภาสกร แกววชิิต โรงเรียนกาบงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61102. นายอํานาจ ทองเชื้อ โรงเรียนกาบงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61103. นางสาวจริพรรณ ไชยโยธา โรงเรียนกาบงัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61104. นางเครือพไิล ไชยคีรี โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61105. นางเพลินพศิ พรอมญาติ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61106. นางเพลินศรี กานตแชนาพงศแ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
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61107. นางภารดี จันทรจุติ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61108. นางภริูชญา ชูมณี โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61109. นางรุงทพิยแ คงเกิด โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61110. นางรุงนภา วชัรปยิานันทแ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61111. นางรุจิรา เอี่ยวสกุล โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61112. นางศิรินทรแทพิยแ ทองวเิศษ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61113. นางสาวชุติมา ศิริรักษแ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61114. นางสาวณชนก สุวรรณหล่ิม โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61115. นางสาวภศิูริ ภทัรพงศแพนัธแ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61116. นางสาวสุดา แกวสุณียแ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61117. นางอนงคแ โรหติธาดา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61118. นางอริศรา กาฬมณี โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61119. นางเอมอร แกลวสงคราม โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61120. นายปพนพชัรแ สุทธชิาเจริญพงศแ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61121. นายอํานาจ อุนอก โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวดัยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61122. นางสาวณัฐน(ีกวนิทิพยแ) เจนธนวจิิตร โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61123. นางสาวสารีพดั สะอุ โรงเรียนจันทรแประภสัสรแอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61124. นางขนิษฐา ไชยสวสัด์ิ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ  ยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61125. นางยุพดี นาคนวล โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ  ยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61126. นางสาวสาแลฮะ ดีซะเอ฿ะ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ  ยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61127. นางสาวอาปซีะ อุเซ็งดานุง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ  ยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61128. นางสุธดิา อินทรัตนแ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ  ยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61129. นายดุลลาภ ตาเล฿ะ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ  ยะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61130. นางกนกพร ดุลยรักษแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61131. นางกฤษนันทแ ศรีธรรมกุล โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61132. นางกุลวรา เต็มรัตนแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61133. นางธติีมา มูรติการ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61134. นางนงเยาวแ ทองแดง โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61135. นางนาตอนงคแ แกวทอน โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61136. นางนิ่มนวล สัจจาภรณแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61137. นางผองศรี สุทธโิชติ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61138. นางมนรวี พละพนัธแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61139. นางรําพนั จันทรแทอง โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61140. นางววิรรณ สัจจยานุกูล โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61141. นางสาวจริญญา สันตตินบวีงศแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61142. นางสาวจุฑารัตนแ ธนูรัตนแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61143. นางสาวปานวลัย วสุนธรากานตแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
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61144. นางสาวพรรณี สกนธวฒิุ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61145. นางสาวเพลินตา วงศแสนิท โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61146. นางสาวสดใส พนัธกิจไพบลูยแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61147. นางสาวสาธนา พงษแธญัญะวริิยา โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61148. นางสาวสุรียแ ปติิเจริญกิจ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61149. นางสุดา นิลวสุิทธิ์ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61150. นางสุพชัตรา พุมเจริญ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61151. นางสุภาภรณแ จิราวนิชพนัธแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61152. นายกฤษณพงศแ วทิยปรีชากุล โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61153. นายเทยีม แดงมะแจง โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61154. นายบรรจง สระทอง โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61155. นายพศิิษฐแ สุวรรณจันทรแ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61156. นายวศิาล จันทรศิริ โรงเรียนเดชะปใตตนยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61157. นางนภาเพญ็ ทองจินดา โรงเรียนตากใบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61158. นางพเยาวแ ประสิทธชิัยวฒิั โรงเรียนตากใบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61159. นางมลิวรรณ สุขเพช็รแ โรงเรียนตากใบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61160. นางสมทรง เดิมราช โรงเรียนตากใบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61161. นางสาวลออ คงบตุร โรงเรียนตากใบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61162. นายคง แดงเต้ีย โรงเรียนตากใบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61163. นายจินดา คงเจริญ โรงเรียนตากใบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61164. นายวสิิทธิ์ ทองจินดา โรงเรียนตากใบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61165. นางนาญีเร฿าะ โซะ โรงเรียนทาขามวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61166. นางฟาราหแนัส กาซอ โรงเรียนทาขามวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61167. นายพยูร บณัฑิศักด์ิ โรงเรียนทาขามวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61168. นายภวูดล เภาอินทรแ โรงเรียนทาขามวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61169. นายอับดุลกาแม อาแว โรงเรียนทาขามวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61170. นายประสพ ชนามุยา โรงเรียนทาขามวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61171. นายล่ิม แกวลายพรหม โรงเรียนทาขามวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61172. นางรอสมียะหแ สาเระ โรงเรียนทุงยางแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61173. นางโนรซาลีฮา เจ฿ะมิ โรงเรียนนราธวิาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61174. นางพพิศิพร โอภาศรีโรจนแ โรงเรียนนราธวิาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61175. นางสาวกนกวรรณ วงคแวชัระบตุร โรงเรียนนราธวิาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61176. นางสาวมะลิ แววทองคํา โรงเรียนนราธวิาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61177. นางสาววิลัยวรรณ ศรีสุวรรณ โรงเรียนนราธวิาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61178. นางสาวอารียแ หนอแดง โรงเรียนนราธวิาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61179. นางอาซีมะ รอเซะ โรงเรียนนราธวิาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61180. นายธรรมศักด์ิ จันทรแทอง โรงเรียนนราธวิาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕



1655

61181. นายสิน ไกรนอย โรงเรียนนราธวิาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61182. นางกนกพร ศรีสุวรรณ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61183. นางกมลวรรณ แสงอรุณ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61184. นางจินตนา สุระกําแหง โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61185. นางมลิวลัยแ แซฮอ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61186. นางรูลฮายยะหแ บากา โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61187. นางสมสนิท อินทรสุวรรณ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61188. นางสาวจินตนา ชูกิตติวบิลูยแ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61189. นางสาวณัฐวรา อาแวเลาะ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61190. นางสาวนิบรอซุลฮูดา หะยีมะเย็ง โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61191. นางสาวปณิษตา สายแกว โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61192. นางสาวมารูวยีะหแ อาแว โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61193. นางามลี เจียรวณิชชา โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61194. นายจักรกฤษ จุลยานนทแ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61195. นายนิบสัลาน นิเซ็ง โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61196. นายมาหะมะมุกตา ดือราวี โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61197. นายวรปรัชญแ ลาวณัยแวไิลวงศแ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61198. นายอนัส บนิอาแซ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61199. นายอัสฮารแ อัสมะแอ โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61200. นางสาวรอปฮีะ ซีอูเซง โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61201. นายพนา อรัญภาค โรงเรียนนราสิกขาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61202. นางสาวรัชดา นิลกมล โรงเรียนนิคมพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61203. นายสุลกิฟลี โสพนัธแ โรงเรียนนิคมพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61204. นางพไิลลักษณแ สุขเทพ โรงเรียนนิคมพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61205. นายอุมา สาเร็ง โรงเรียนบาเจาะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61206. นางสาวสุชญา บตุรราษฎรแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ  จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61207. นางกนกพร สุขเสริม โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61208. นางกญัจนลักษณแ ชนามุยา โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61209. นางทรงศรี กาญจนานันทแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61210. นางนารี สังขรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61211. นางนิตยา เสาะสมบรูณแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61212. นางปรารถนา รักประเทศ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61213. นางเพลินจิต เกียรติสุต โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61214. นางภริูชา บญุชะนะ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61215. นางรสสุคนธแ อักษรแกว โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61216. นางศุภศรี นิกูโน โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61217. นางสายจิต บญุอินทรสุข โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
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61218. นางสาวละใม ทองมี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61219. นางเสง่ียม ไชยศิลปสังขแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61220. นางอรสินี ปรีชาหาญ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61221. นางอรทพิยแ เจียรนัย โรงเรียนเบญจมราชูทศิจังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61222. นางจรรยา ชาปาน โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61223. นางจุฬารัตนแ กาญจนมณี โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61224. นางธมนวรรณ ทฬัหกิจ โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61225. นางธานยิา (วราภรณแ) มณีเพช็ร โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61226. นางปญุชรัศมิ์ วฒันศิริภาวงศแ โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61227. นางพรเพญ็ จันทรประภา โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61228. นางพชันี พลูศรี โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61229. นางมาลี พสิิฐนรชัย โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61230. นางสาวกรองแกว บาฮา โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61231. นางสาวธนัยมัย แซกํา โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61232. นางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61233. นางสาวโนรี สะมะแอ โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61234. นางสาวศทดิา มณีวรรณแ โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61235. นางสาวสุภารัตนแ กล่ันศิริ โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61236. นางสุธมิา ซียง โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61237. นางสุประวณีแ สกุลชัยแกว โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61238. นางอรวรรณ ปรียวาณิชยแ โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61239. นายกรกช จันทรแบญุพทิกัษแ โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61240. นายคึกฤทธิ์ ณ ปใตตานี โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61241. นายชิษณุชา หมั่นถนอม โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61242. นายณัฐนันทแ แดงดี โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61243. นายวธิรู กิจสวสัด์ิ โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61244. นายศรีไพร พสิิฐนรชัย โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61245. นางสุกัลยา โลประคอง โรงเรียนเบตง "วรีะราษฎรแประสาน" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61246. นางเดือนเพญ็ อองทวสุีข โรงเรียนปทมุคงคาอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61247. นางปฐมพร เบญจกุล โรงเรียนปทมุคงคาอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61248. นางสาวดรุณี แกวแสงออน โรงเรียนปทมุคงคาอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61249. นางสาวมณี มะมิง โรงเรียนปทมุคงคาอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61250. นางสาวอัสณี อาแค โรงเรียนปทมุคงคาอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61251. นางอุไรวรรณ วงคแจินดา โรงเรียนปทมุคงคาอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61252. นางขวญัเรือน ราชโรจนแ โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61253. นางนภาพนัธแ ตันธวิฒิุ โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61254. นางปาจารียแ แวจิ โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
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61255. นางมลฤดี นาคแกว โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61256. นางยินดี เพชรนุย โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61257. นางสาวสมศรี สามัญ โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61258. นางสุจินตแ แกวประสิทธิ์ โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61259. นางสุธารัต สาธะวงคแ โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61260. นางสุธดิา พรหมไชย โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61261. นางโสภา นิคม โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61262. นางอารี วนัทอง โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61263. นายผนึก ขุนเมือง โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61264. นางสาวกัลยาณี เรืองเพง็ โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61265. นายสนิท จองเดิม โรงเรียนโพธิคี์รีราชศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61266. นางปาตีเม฿าะ หะยีลาเต฿ะ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61267. นางพชัรีพรรณ หวดัเพช็ร โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61268. นายโชคชัย หวดัเพช็ร โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61269. นายปฐม ปริปนุณังกูร โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61270. นายสันติ รักการงาน โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61271. นางปราณี เล่ียมทอง โรงเรียนไมแกนกิตติวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61272. นายดนัย ยอดตีบ โรงเรียนไมแกนกิตติวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61273. นางนิตยา กฤตศิลป โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61274. นางสาวเสาวนิตยแ ทวสัีนทนีนุกูล โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61275. นายศิริ เอียดตรง โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61276. นางสาวครองทพิยแ ออนทอง โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61277. นายประจวบ นิคม โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61278. นายสมพงคแ สัจจาภรณแ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61279. นางพรทพิยแ พรหมแกว โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61280. นางละออ สืบประดิษฐแ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61281. นางสุลาลีวลัยแ ใหมเจริญ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61282. นางแสงรวี นาวาทอง โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61283. นางอรวรรณ จันทรแสุวรรณรัตนแ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61284. นางอําภา เหมวขัรสุวรรณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61285. นายจรัญ ปล้ืมใจ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61286. นายรพี สาแม โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61287. นางสาวฟาซีหยะ จะปะกียา โรงเรียนวงักะพอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61288. นางไอนิง เจ฿ะเหลาะ โรงเรียนวงักะพอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61289. นายเสรี ยีดอรอแม โรงเรียนวงักะพอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61290. นางขนิษฐา มะลี โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61291. นางจุฑาทพิยแ ไกรทอง โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
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61292. นางเปาสีเยาะ เกียรติอนุรักษแ โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61293. นางมยุรี แสงสวาง โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61294. นางสุจิน สีแดง โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61295. นายจุฑาศิษฏแ นิติภาค โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61296. นายสุรนันตแ เจะมะ โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61297. นายอานูวา มามะ โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61298. นายเมธา สุเมธาววิฒันแ โรงเรียนเวยีงสุวรรณวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61299. นางไรตง มามะ โรงเรียนศิริราษฎรแสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61300. นางสาวมัสสนา กาซอ โรงเรียนศิริราษฎรแสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61301. นางกันยา ตอแลมา โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61302. นางจุฑามาส อินทรสกุล โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61303. นางชุลีวรรณ แกวเรือง โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61304. นางซากีเราะ เจ฿ะเล็ม โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61305. นางซีตีรอฮานี ไชยบญุมา โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61306. นางนันทพิฒันแ รัตนบญุ โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61307. นางนันทยิา แวโน฿ะ โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61308. นางพรรณี อุนอก โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61309. นางมูรนียแ สะบดิูง โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61310. นางยินดี ทองโรย โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61311. นางยุพดี เลนุกูล โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61312. นางรัตติยา ยะขุ โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61313. นางสมหมาย มุณีรัตนแ โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61314. นางสวนิตยแ ศิวาธรณิศร โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61315. นางสาวจนัทนแยา ศรีแกวออน โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61316. นางสาวจิราพร ทะริทอง โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61317. นางสาวธรีาพร พอคา โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61318. นางสาวยามีลาหแ กรียอ โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61319. นางสาวเรวดี เกษตรเจริญ โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61320. นางสาวสุไวบ฿ะ อิเรฮิง โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61321. นางสาวฮาสหม฿ะ อับดุลเล฿าะ โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61322. นางอามีเน฿าะ โตะเย็ง โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61323. นายกิตติศักด์ิ เทพเสารแ โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61324. นายวรีเชฐ นิสสระ โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61325. นายสุระพงศแ ไชยคีรี โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61326. นางสาวอนุช เพชรเรือง โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61327. นายสิทธชิัย เลนุกูล โรงเรียนสตรียะลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61328. นางโฉมเฉลา ดาราโอ฿ะ โรงเรียนสวนพระยาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
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61329. นายซายูตี ดาราโอ฿ะ โรงเรียนสวนพระยาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61330. นางกาญจนา อินกะโผะ โรงเรียนสายบรีุ "แจงประชาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61331. นางพายีย฿ะ วามะ โรงเรียนสายบรีุ "แจงประชาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61332. นางรักนา รัตนพนัธแ โรงเรียนสายบรีุ "แจงประชาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61333. นางอัสนะ หมีบู โรงเรียนสายบรีุ "แจงประชาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61334. นายอบัดลเหล฿าะ หมีบู โรงเรียนสายบรีุ "แจงประชาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61335. นางสาวสุพศิ มุสิกะชะนะ โรงเรียนสายบรีุ "แจงประชาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61336. นางฉัตรพร ไชยบญุแกว โรงเรียนสุวรรณไพบลูยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61337. นางมัยยุรียแ ปาแน โรงเรียนสุวรรณไพบลูยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61338. นางเมษณีิ อีแมลอดิง โรงเรียนสุวรรณไพบลูยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61339. นางเอื้อมเดือน วงศแสาโรจนแ โรงเรียนสุวรรณไพบลูยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61340. นายนพเกา ศิลปเจริญ โรงเรียนสุวรรณไพบลูยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61341. นายสันติรักษแ ไชยเอียด โรงเรียนสุวรรณไพบลูยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61342. นางรววิรรณ ชูนุย โรงเรียนสุไหงโก-ลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61343. นางสาวบุศรินทรแ วภิภูญิโญ โรงเรียนสุไหงโก-ลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61344. นางปฐาวรรณ อาจณรงคแ โรงเีรยนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61345. นายพภิพ รุงโรจนแรังสรร โรงเีรยนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61346. นางอาภรณแ รัตนไพบลูยแ โรงเีีรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัปใตตานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕

61347. นางประนอม ประยูร กระแสสินธุแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61348. นางสาวอรพนิ เรืองศรี กระแสสินธุแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61349. นางอรชุรียแ พูประเสริฐศักด์ิ กระแสสินธุแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61350. นางอรทยั คงสุวรรณ กระแสสินธุแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61351. นายไพศาล คงสุวรรณ กระแสสินธุแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61352. นางตรีทพิ เพิ่มพนูผล กอบกุลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61353. นางลัฐิกา พบิลูยแ กอบกุลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61354. นางศิริวรรณ แกวทอง กอบกุลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61355. นางสาวนันทนิี จูนิพทัธแ กอบกุลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61356. นางโสภา พลันสังเกตุ กอบกุลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61357. นายอาลี หวงัแอ กอบกุลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61358. นางจิรา หสัมา กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61359. นางนริศรา หยีมะเหร็บ กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61360. นางนิศาชล ชัยแกว กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61361. นางปาลิตา อาดุลเบบ กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61362. นางมารีเยาะหแ โอมณี กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61363. นางยุพา เพชรอินทรแ กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61364. นางยุวดี โอมณี กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61365. นางเรณู ตระกูลดิษฐแ กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61366. นางศิราพร สันหลี กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61367. นางศิริมา รัตนชูศรี กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61368. นางสาวนาถวดี เจยจู กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61369. นางอารียา เพช็รรัตนแ กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61370. นางฮตีลา เกปใน กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61371. นางปณิตา สฤษฎพีรีพนัธุแ กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61372. นายเกษม ทองปใญจา กําแพงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61373. นางถนอม สิทธโิชติพงศแ เกาะแตวพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61374. นางวฒันาพร เพชรรัตนแ เกาะแตวพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61375. นายอุดม ศรีนุน เกาะแตวพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61376. นางกรรณิกา รัตนะพงคแ เขาแดงกุศลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61377. นางผะอบ สุวรรณรัตนแ เขาแดงกุศลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61378. นางสาวชนกานตแ ขุนแกลว เขาแดงกุศลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61379. นางสาวสิริมนตแ ประดับ คลองแดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61380. นางสํารวม แกวคง คลองแดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61381. นางสุพศิ จันมิตร คลองแดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61382. นายสุทศันแ พูประเสริฐศักด์ิ คลองแดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61383. นางวริศรา แสงขํา ควนกาหลงวทิยาคม "นิคมวฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61384. นางแววตา เกษตรชีวากรณแ ควนกาหลงวทิยาคม "นิคมวฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61385. นางสนธยา สัญญา ควนกาหลงวทิยาคม "นิคมวฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61386. นางสิทธนิี ศรีสงคราม ควนกาหลงวทิยาคม "นิคมวฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61387. นางสุชะฎา ศรีอําภรณแ ควนกาหลงวทิยาคม "นิคมวฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61388. นางสุดารัตนแ นวลสงคแ ควนกาหลงวทิยาคม "นิคมวฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61389. นางจินตนา หมาดทิ้ง ควนโดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61390. นางสารอ แซะอาหลี ควนโดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61391. นางหสัราษ มัสตัน ควนโดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61392. นางฮาบบี฿ะ เสมอภพ ควนโดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61393. นายไพศาล ลายู ควนโดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61394. นายอภสิิทธิ์ ดํายูโซ฿ะ ควนโดนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61395. นางกัลยา เอียดวาโย ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61396. นางชลธชิา ธรฤทธิ์ ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61397. นางบญุยรัตนแ พงศแจรัส ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61398. นางพไิลรัตนแ จันทระ ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61399. นางราตรี จันทศรี ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61400. นางลําใย พฒันศิริพงศแ ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61401. นางสาวลัดดา ฆังคะมะโน ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61402. นางสาววนิดา วงคแราชสีหแ ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖



1661

61403. นางสาววรรณา คีรีธาร ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61404. นายกมล ทพิยแสงคราม ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61405. นายชูศักด์ิ อุบลสิงหแ ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61406. นายถวลัยแ หนูศรีคง ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61407. นายมนตรี ธรรมธาดา ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61408. นายวรีะ เสนาวรรณ ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61409. นายสมมาตร อุตพรณแ ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61410. นายสําเนียง รักภกัดี ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61411. นายพชิิต ศรีรัตนแ ควนเนียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61412. นางวชัรี มีประดิษฐแ คูเตาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61413. นางสาวปราณี ดําสองสี คูเตาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61414. นายฉา อําไพ คูเตาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61415. นายสมศักด์ิ เบญจสุขสวสัด์ิ คูเตาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61416. นางทบัทมิ ศรีชวย จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61417. นางนิยมาส ปานเพชร จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61418. นางบตุรี จันทลิกา จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61419. นางพลูสิน ถิ่นจะนะ จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61420. นางสาวมยุรี มะสมาน จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61421. นางสาวสายทิพยแ มียิ้ม จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61422. นางสุกัญญา ละสุสะมา จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61423. นางสุธนิาญ แกวเรียง จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61424. นางหนึ่งฤทยั สุวรรณะ จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61425. นายนิเวศนแ อะหวงั จะนะชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61426. นางจีรวรรณ จันทรแจิตร จะนะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61427. นางรัตนา กล่ินวาระ จะนะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61428. นายวชิิต ประยูรชวย จะนะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61429. นางกนกกาญจนแ ดําคง จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61430. นางจินตนา อังคณานุเคราะหแ จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61431. นางทวพีร หนูสวสัด์ิ จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61432. นางนิตชรา ชฎากรณแ จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61433. นางปราณี แกวทอง จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61434. นางพนิดา วทิยะพงศแ จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61435. นางสุพชีา แกวเพชร จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61436. นางอาทพิยแ จันทอง จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61437. นางอาภรณแ แกววชิิต จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61438. นายพเิชษฐแ บําบดัทกุขแ จะโหนงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61439. นางคนึงนิตยแ ไชยมณี จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61440. นางทพิวรรณ ธงัดิน จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61441. นางนิศาชล เอียดดี จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61442. นางปรีดา ผลาสิงหแ จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61443. นางมลิวลัยแ ปาณะศรี จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61444. นางยินดี ชูนวล จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61445. นางสาวจันทรวรณ พนัธแสุริยแฉาย จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61446. นางสาวปวนัพัสตรแ เซงศรีสง จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61447. นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61448. นายดนุรุจ สามัญ จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61449. นายวจิิตร นิยมเดชา จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61450. นายอนัน จันทรัตนแ จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61451. นายสมพร ทศิเมือง จุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61452. นางบตุสรินทรแ วงคแวลิาส ชะแลนิมิตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61453. นางวาณี หลีแจ ชะแลนิมิตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61454. นางสุดใจ สังขรัตนแ ชะแลนิมิตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61455. นางอุมาพร พงศแประยูร ชะแลนิมิตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61456. นายทวศัีกด์ิ นวลประดิษฐแ ชะแลนิมิตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61457. นายสมคิด ทองมาก ชะแลนิมิตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61458. นางณัฐรักษแ ชุมแดง ตะเครียะวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61459. นางสาวละออ นิลพงศแ ตะเครียะวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61460. นายจรูญ ศรีกอเกื้อ ตะเครียะวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61461. นางประภาพรรณ พรหมมณี ทบัชางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61462. นางสาวมนทพิยแ นกแกว ทบัชางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61463. นางสุรภี เด็นจิ ทบัชางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61464. นางอุษณียแ รอดทอง ทบัชางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61465. นายอํานวย สังราชกิจ ทบัชางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61466. นางวนิดา แดงคง ทาแพผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61467. นางสาวจรัญญา รักรณรงคแ ทาแพผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61468. นางสาวเหรียม อะหมาด ทาแพผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61469. นางสาวฮัจยะ มาลินี ทาแพผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61470. นางสุจินันทแ มุกดา ทาแพผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61471. นายตอเหลบ ปอหรา ทาแพผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61472. นายปราโมทยแ มุกดา ทาแพผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61473. นายวรัิช พพิฒันแวรสกุล ทาแพผดุงวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61474. นางวนิดา พรหมจันทรแ ทาศิลาบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61475. นางสาวอัมพวาณี แดงนุย ทาศิลาบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61476. นายสวสัด์ิ สวาหลัง ทาศิลาบํารุงราษฎรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61477. นางกิ่งกาญจนแ สุวรรณโณ ทุงหวาวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61478. นางฉลวย หมีนหา ทุงหวาวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61479. นางรานี สาโส฿ะ ทุงหวาวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61480. นางสาวดรุณี ชารัญจา ทุงหวาวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61481. นางสาวนฤมล สังขไพฑูรยแ ทุงหวาวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61482. นางสาวพชัรา นิมิตรถวลิ ทุงหวาวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61483. นายเอกลักษณแ หลอสุพรรณพร ทุงหวาวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61484. นางศิริณาฐ คงชวย เทพพทิยาภานุมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61485. นายปรีชา เพช็รจรูญ เทพพทิยาภานุมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61486. นางจํารวย ทองสินธุแ เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61487. นางจิตติพร จันทรัตนแ เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61488. นางจินตนา ปริศวงศแ เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61489. นางจิราภรณแ เกื้อเสง เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61490. นางปราณี ชูมณี เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61491. นางภคมน ทองเสง เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61492. นางรัชนี พชิญานุรักษแ เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61493. นางสาวจินดา บญุพพิฒันแ เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61494. นางสาวศุทธษิา หมัดสุสัน เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61495. นางสาวสุรัสสา จิตรแขันติ เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61496. นางสุกัลญา ธนามิตตแ เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61497. นายทนงศักด์ิ ทองสินธุแ เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61498. นายบวร ปริศวงศแ เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61499. นายวนิัย พรหมสมปาน เทพา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61500. นางณัฐนันทแ เครือเพยีกุล ธรรมโฆสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61501. นางมณฑา วรรณสุวรรณ ธรรมโฆสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61502. นางมณีรัตนแ มานะพงศแ ธรรมโฆสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61503. นางศรีสุคนธแ หนอศรี ธรรมโฆสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61504. นายชัยพฤกษแ จันทองพนู ธรรมโฆสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61505. นายณรงคแ ฉลาด ธรรมโฆสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61506. นายอรุณ วงษแพานิช ธรรมโฆสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61507. โกศล สุวรรณมณี ธรรมโฆสิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61508. นางกุลภสัสรแ เพชรฤทธิ์ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61509. นางจรีรัตนแ วฒันเจริญ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61510. นางเฉลา รัตนะ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61511. นางฐานิดา สุวรรณโชติ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61512. นางประคอง บญุรัตนัง นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61513. นางประจวบ ชูโรจนแ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61514. นางพรธนียแ ผองอําพรรณ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61515. นางเพญ็ศิริ ปานรังศรี นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61516. นางยุพนิ เหมือนกู นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61517. นางศิริพรรณ รักรวม นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61518. นางสาวกาญจนา กาญจนเพญ็ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61519. นางสาวตรีชฎา ใหมวดั นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61520. นางสาวนงเยาวแ บญุสุข นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61521. นางสาวมุกดา เสาวภาคยแ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61522. นางสาวรัตนา สมจารี นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61523. นางสาวสุอังคณา บลัลพแวานิช นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61524. นางสาวเสาวลักษณแ พนิธวุงศแ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61525. นางสาวอาภรณแ กิ้มเอา นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61526. นางสุนียแ ธรรมหเิวศนแ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61527. นางสุพรรณี ศิริกุล นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61528. นางสุพกัตรแ ทองเรือง นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61529. นางอนงคแ ณะนวล นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61530. นางอาภรณแ แซมมณี นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61531. นายนุสรณแ ดุริยาฤทยั นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61532. นายประวติร ศรีสุวรรณ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61533. นายประสิทธิ์ พศิคํา นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61534. นายพงศแศักด์ิ นนทกิาล นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61535. นายไพบลูยแ เมงชวย นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61536. นายวทิยแ บญุชวย นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61537. นายสุเทพ จารุวรรณโน นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61538. นายอดุลยแ สีหมัด นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61539. นายเจษฏา กองสวสัด์ิ นวมินทราชูทศิ ทกัษณิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61540. นางถนอม เพชรมณี นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61541. นางผการัตนแ แกวขาว นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61542. นางยุพา ชาลีผล นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61543. นางละออง รัตนชล นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61544. นางวชิชุตา หอมอุทยั นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61545. นางสาลี เสียมใหม นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61546. นางสาวภานุมาศ นิคมรัตนแ นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61547. นางสาวสุวมิล จันทรแขาว นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61548. นายฉลอง คชพลายุกตแ นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61549. นายพยุง จันทรัตนแ นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61550. นายลิขิต เทพศรี นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61551. นายวสิน พรหมทอง นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61552. นายวชิัด ลังคง นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61553. นายวมิล จําปา นาทววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61554. นางสาวนวลศรี ถนอมศรีมงคล บางกลํ่าวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61555. นางสุมาลี บวัศรี บางกลํ่าวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61556. นายสาคร ศรีทวปี บางกลํ่าวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61557. นายสุชาติ วไิลรัตนแ บางกลํ่าวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61558. นางธาดา ปานแกว ปากจาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61559. นางนันธชา โชติระโส ปากจาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61560. นางผาด เตชะนิยม ปากจาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61561. นางสาวอาพร สุวรรณประไพ ปากจาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61562. นางสมจิตร สาหลํา ปาดังติณสูลานนทแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61563. นางสาวกมลวรรณ ธาราเวลา ปาดังติณสูลานนทแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61564. นางไหมสาเราะ หมัดหดั ปาดังติณสูลานนทแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61565. นายจรินทรแ ยิ้มขาว ปาดังติณสูลานนทแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61566. นางจิราพร ทองซวน ปาลแมพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61567. นางอุษา วาทรัีกษแ ปาลแมพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61568. นายจําลอง หวงัแดง ปาลแมพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61569. นายสุชีพ พรหมอินทรแ ปาลแมพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61570. นายกระจาย หนูคงแกว ปาลแมพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61571. นายไสว อินยอด ปาลแมพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61572. นางจิราภรณแ พนัธแอุบล พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61573. นางณัฐชยา ภริูปใญญานนทแ พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61574. นางณิชาภา หนูคง พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61575. นางนทสรวง โพธพิงศา พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61576. นางประภาพร อุไรรัตนแ พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61577. นางยุทนิ รัตนพรหม พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61578. นางวมิล ชอชู พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61579. นางสาวประกอบ จินดาดํา พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61580. นางสาวเพียงเพ็ญ เพช็รขาว พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61581. นางสาวโสรยา ชุมประมาณ พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61582. นางสิริมา ชัยกูล พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61583. นางโสพศิ นวนดํา พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61584. นางอภญิญา บญุวรรโณ พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61585. นายชํานาญ พฤกษแเมธากุล พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61586. นายทนงศักด์ิ พอดี พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61587. นายทํานอง ชอชู พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖



1666

61588. นายธรีณัฏฐแ ดํานิล พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61589. นายภกัดี กั๋งเซง พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61590. นายสุชาติ ศิริสภาภรณแ พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61591. นายหรัิญ เพชรรัตนแ พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61592. นายไพฑูรยแ พทิกัษแปใทมกร พะตงประธานคีรีวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61593. นางจรัสศรี ไชยกุล พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61594. นางจรียะ หมันใจดี พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61595. นางจุรินทรแ เพง็จันทรแ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61596. นางเจ฿ะโสม ขุนฤทธิ์ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61597. นางฉววีรรณ ตอวงศแ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61598. นางฐิติชญา ชูหะรัญ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61599. นางณัฎฐา กั่วพานิช พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61600. นางนันทแนภสั ประสิทธิช์ัยชาญ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61601. นางนิตยา กั่วพาณิช พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61602. นางปยิะนุช พนักาแด พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61603. นางพรยมล วงษแพนัธแ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61604. นางรุจรวี มณีแนม พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61605. นางวาสินี ขจีรัมยแ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61606. นางศลิษา มูสิกวงศแ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61607. นางสนธยา มาวงศแ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61608. นางสายใจ ชุมแกว พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61609. นางสาวสุนทรี ศุทธวิรรณรักษแ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61610. นางสาวสุภาพร ละอองวจิิตร พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61611. นางสาวเอื้อมพร แววสงา พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61612. นางสิริลักษณแ ดวงตา พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61613. นางสุดสวาท กุมารจันทรแ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61614. นางสุดา ทามตระกูล พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61615. นางสุวมิล ประกอบชัยชนะ พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61616. นางเสาวคนธแ มนธรรมสกุล พมิานพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61617. นางกฤติยาณี ทะสะระ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61618. นางกุลางกูร สุทธลัิกษณแ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61619. นางเครือวลัยแ มานะชํานิ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61620. นางชยุตรา โชติประดิษฐแ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61621. นางทศันียแ ลักขณา มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61622. นางทพิยา พรหมวจิิต มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61623. นางนาถนารี ชนะผล มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61624. นางประไพ จิรานุกรม มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61625. นางพชัรี สวสัดีรักษา มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61626. นางมนชนก ทองศรี มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61627. นางรุงฤดี พุมพวง มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61628. นางรุจิราพร โบพรหม มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61629. นางเรณู ชุมจันทรแ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61630. นางเรณู ทองหลอ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61631. นางวจันา ศรีสุวรรณ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61632. นางวไิล ไชยออนแกว มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61633. นางสมบรูณแ มุณีแนม มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61634. นางสารี เอียดทอง มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61635. นางสาวจรรยา จันทะโฆษ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61636. นางสาวจันทมิา จันทรแแกว มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61637. นางสาวชุติมา ศิริวงศแ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61638. นางสาวธัญลักษณแ ธรรมเจริญ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61639. นางสาวปนัดดา หสัปราบ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61640. นางสาวสาวติรี พนาวสันตแ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61641. นางสาวสุพร หนูประสงคแ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61642. นางสุนัยนา ดวงประเสริฐ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61643. นางอําภา ศรีอาราม มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61644. นายจักรินทรแ ทะสะระ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61645. นายธนัญเชิญ เหมะรักษแ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61646. นายบรรจบ พสุิทธพินัธุแ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61647. นายวนิัย วเิศษสินธุแ มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61648. นายเสนอ ใหมจุย มหาวชิราวธุ จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61649. นางชุติมา มั่งทองคํา มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61650. นางนิตยา เจยาคม มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61651. นางปณัตษวลัยแ บญุขวญั มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61652. นางลดาวลัยแ มะเด่ือ มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61653. นางสมใจ สินสโมสร มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61654. นางสาวเยาวพา ถาวระ มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61655. นางสาววนีัส พพีะระพรรณ มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61656. นางสุภาพรรณแ สุวรรณโณ มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61657. นางสุรีพร ชิตมณี มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61658. นายทศพร ชิตมณี มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61659. นายเที่ยงทอง ไชยสวสัด์ิ มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61660. นางฐิวชิญา มีชูวรพงศแ มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61661. นางศรีวรรณ คูนิอาจ มัธยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61662. นางฉลวย คงแปนู ระโนด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61663. นางบญุตา คะหะวงศแ ระโนด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61664. นางสาวสมพร ชวยแทน ระโนด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61665. นางสาวสมยิน เพชรรัตนแ ระโนด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61666. นายวรัิช ทองแกมแกว ระโนด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61667. นางจุไรรัตนแ คําลือ ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61668. นางสันติยา ทองนอย ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61669. นางสาวกาญจนา ปิๆนทอง ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61670. นางสาวพชิานัน รักทรัพยแ ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61671. นางสาวศจีรัตนแ ธรีะกุล ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61672. นางสาวสุพศิ ปานรังษี ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61673. นางสาวสุภาพ สุวรรณโณ ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61674. นางสาวอุไร สันหมาน ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61675. นางสุจิณ พงศแไพบลูยแ ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61676. นางอุบล เจือสนิท ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61677. นายพฤฒพงศแ สุวรรณรักษา ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61678. นายวฒันา ถนอมศักด์ิ ระโนดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61679. นางสําอาง ไชยกะโผะ รัตนพลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61680. นางสุภวรรณ ทองคโชค รัตนพลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61681. นางทศันภร สมพงคแ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61682. นางเพญ็พชิชา สังขะชาติ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61683. นางไพศรี ชิตณรงคแ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61684. นางมะลิ ล่ิมมณีธร รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61685. นางวาณี ระสุวรรณ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61686. นางวมิล พรมโพธิ์ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61687. นางวลิาวรรณ เมืองทงั รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61688. นางศิริพร เหมหมี รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61689. นางสมฤทยั ชูทพิยแ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61690. นางสาวกาญจนา แกวมูณี รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61691. นางสาวจินดา รัศมี รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61692. นางสาวปรีดา ปลองออน รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61693. นางสุขุมาลยแ ชิตานนทแ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61694. นางสุดโสภา วงษแชนะ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61695. นางสุพรรณี เจริญมาก รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61696. นางสุภาณี วจิะสิกะ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61697. นางอรวรรณ พานิช รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61698. นายชาญชัย วจิะสิกะ รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61699. นางถนอมทรัพยแ นูนนอย รัตภมูิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61700. นางขวญัลักษณแ ศิริคะรินทรแ ละงูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61701. นางสายใจ เบญ็หมัด ละงูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61702. นางสาวโนรี หมีนหวงั ละงูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61703. นายมานิช แดงนุย ละงูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61704. นายสาโรจนแ บชูารแลี ละงูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61705. นายอาซีซัน เกปใน ละงูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61706. นายสมาหรา หมันเล฿ะ ละงูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61707. นางจําเนียร กาญจนอารี วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61708. นางธรีารัตนแ ทนินิมิตร วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61709. นางยุวรัตนแ อินทรัตนแ วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61710. นางรัตนา บญุทอง วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61711. นางวนัวสิาขแ โรจนแสุวรรณ วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61712. นางสายน้ําผ้ึง ประสานสงคแ วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61713. นางสุฐิยา เพชรวงษแ วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61714. นางสุพรรณี บญุสนอง วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61715. นายประพจนแ จูเซงเจริญ วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61716. นายเรวติั เนื่องอุดม วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61717. นายสุวฒันแ โรจนแสุวรรณ วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61718. วาที ่ร.ต.ประสาน โรหโิตปการ วรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61719. นางกชกร สุวรรณมณี สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61720. นางจันทนียแ เนาวรัตนแ สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61721. นางฐิตินันทแ สนิทวงศแ สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61722. นางธญัณี สันตะการ สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61723. นางเพญ็ศรี ศักด์ิวเิชียร สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61724. นางรัฐวรรณ พงัประไพ สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61725. นางสาวนงเยาวแ งามไตรไร สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61726. นางสาวนงลักษณแ พฒันโชติชวง สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61727. นางสาวสุดา มณีนิล สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61728. นางสาวองัคณา โฆษิตธาตรี ชูจันทรแ สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61729. นางสาวอุทมพร รัตนมณี สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61730. นางสุดารัตนแ นิลพงศแ สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61731. นางอาภรณแ ประทมุวลัยแ สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61732. นายพภิาค ประทมุวลัยแ สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61733. นายมานพ บญุสิทธิ์ สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61734. นายอภญิญา ภูเพชร สงขลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61735. นางวไิล หนูคงแกว สตูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61736. นางสาวปยินันทแ บบุผะโก สตูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61737. นางสาวสุกัญญา อนันธขาล สตูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61738. นางอาบบี฿ะ ดาหมาด สตูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61739. นายญาณกวี แกววงศแ สตูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61740. นายทวศัีกด์ิ แกวสลํา สตูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61741. นางสาวมุกดา ธรรมเจริญ สทงิพระชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61742. นางสาวอิสราภรณแ นอยผา สทงิพระชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61743. นางอภญิญา ไชยวรรณ สทงิพระชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61744. นายมนูญ เทพทวี สทงิพระชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61745. นายสถาพร สักโก สทงิพระชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61746. นายชูสิน วรเดช สทงิพระชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61747. นางวรุษา นพสุวรรณแ สทงิพระวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61748. นางสาวธญัญาภรณแ หมื่นเมือง สทงิพระวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61749. นางสาววภิารัตนแ ทองขวดิ สทงิพระวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61750. นางสาวสุดา พนัธรัุตนแ สทงิพระวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61751. นางอรุณรัตนแ สุวรรณรัตนแ สทงิพระวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61752. นายเจริญชัย มานะพฒันพงศแ สทงิพระวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61753. นายระเบยีบ คงทอง สทงิพระวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61754. นางกฤษณา จันทนะ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61755. นางกัลยา วรกุลชัยวฒันแ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61756. นางขัตติยา ตนยะแหละ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61757. นางดวงพร ประชุมวรรณแ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61758. นางทศันี สะอาดใส สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61759. นางบญุมา ภูแดง สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61760. นางปณิุกา รวมบวั สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61761. นางมุกดา เบญ็หมัด สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61762. นางรอมีอ฿ะ หวนัเต฿ะ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61763. นางรัชนี วนาพทิกัษแวงศแ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61764. นางละออง บณุยปราการ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61765. นางละเอียด อินทวงัโส สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61766. นางวภิารัตนแ เอี่ยววฒันา สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61767. นางสาวกนกพร ดิลกอุดมชัย สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61768. นางสาวจรวยพร ประชุมวรรณแ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61769. นางสาววรรณา บางเสน สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61770. นางสาวสุภาณี หมอเต฿ะ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61771. นางสาวสุมดี บญุประกอบ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61772. นางสาวเสาวนียแ พงษแลิมานนทแ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61773. นางสาวฮูดา หมูดเส็ม สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61774. นางสุรียแ แซะอาหลํา สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61775. นางสุหริ ชูโตชนะ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61776. นางเสาวณี สุวลักษณแ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61777. นางอารม พรหมรักษแ สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61778. นายธวชัชัย อาทรธรรมสาร สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61779. นายบญุมา กัติยัง สะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61780. นางชิษณุช ชาตะพล สะบายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61781. นางฟารีดา บลิยะหมี สะบายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61782. นางเรวดี แกววชิิต สะบายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61783. นางสาวพาตีต฿ะ เลาะสุหลง สะบายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61784. นางสาวพชิญแสินี แกววชิิต สะบายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61785. นางอนงคแพร มณีออน สะบายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61786. นางอรนุช สงแกว สะบายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61787. นายกิตต์ิภมูิ คงศรี สะบายอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61788. นางศิริรัตนแ สันโด สาครพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61789. นายสมาแอ็น ยาประจันทรแ สาครพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61790. นายเสรี บสินุม สาครพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61791. นางสาวสุคนธแ กําเหนิดดี สามบอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61792. นางสาวอบุลรัตนแ ชูศรี สามบอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61793. นางสุมาลี ซุนสุวรรณ สามบอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61794. นายวรีพล วงศแพทัธยากร สามบอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61795. นายศังกร รักชูชื่น สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๖ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61796. นางวรพรรณ สุวรรณนิมิตร สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๖ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61797. นางจีรนลยแ สังขแแกว หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61798. นางจุรีรัตนแ มูลติไชย หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61799. นางรักษณิาภรณแ เพชรรัตนแ หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61800. นางวรวรรณ พทุธศุกรแ หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61801. นางสุภาพ สังขแสงฆแ หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61802. นางอมร ฉายหอง หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61803. นางอาภร ทนินิมิตร หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61804. นายรอเก็ม ทวโีสะ หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61805. นายวนิิจ เสงเสน หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61806. นายสิโรตมแ เกิดทพิยแ หาดใหญเจริญราษฎรแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61807. นางกฤษณา ทรัพยแศิริ หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61808. นางจรัสศรี จันทรทอง หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61809. นางนงลักษณแ แกวสุวรรณแ หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61810. นางนิตยา ผลดี หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61811. นางนิรมล คุมเค่ียม หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61812. นางเพญ็ณภทัร ธรรมโชติ หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61813. นางยุพา รอดอยู หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61814. นางวรรณา ไชยภกัดี หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61815. นางสาววลิาวลัยแ แกวส้ินสุด หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61816. นางสาวอาจินตแ บญุสราง หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61817. นางอรวรรณ สะตะพนัธแ หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61818. นางอํานวย สายพรม หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61819. นายประวทิยแ หมีอะดัม หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61820. นายมนิตยแ สินยัง หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61821. นายวฒันา ผลดี หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61822. นายสมใจ ศรีสะกุล หาดใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61823. นางชัชนิตยแ กิ่งแกว หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61824. นางณัฐวดี ประทมุวนั หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61825. นางธารทพิยแ บญุประเสริฐ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61826. นางปยิาภรณแ สวางเพชร หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61827. นางพชัรี ดวงสุทธิ์ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61828. นางเพญ็ญา มูเก็ม หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61829. นางเพญ็ศรี กล่ินจันทรแ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61830. นางภริตพร อุระพํานัก หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61831. นางวรรณรัฐ ฤทธิเ์ทวา หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61832. นางวรัทยา สุวฒันะ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61833. นางวไลวรรณ ไพศาล หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61834. นางวภิาดา หมัดอะดัม หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61835. นางสาวฉันทนา พรหมรักษแ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61836. นางสาวเฉลิมศรี หนอแกว หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61837. นางสาวนิสา ชอบกิจ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61838. นางสาวมุยรี เหมมาน หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61839. นางสาววาสนา แกวสมบรูณแ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61840. นางสาวศิวนาถ จินตวาณิชกร หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61841. นางสาวอํานวยพร จันทรแชม หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61842. นางสาวอําไพ อรุณพนัธุแ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61843. นางสุจิตรา ศรีเมือง หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61844. นางสุนีรัตนแ พรหโมปกรณแ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61845. นางอมราวดี รัตนพนัธแ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61846. นางอังคณา หิ้นนุกูล หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61847. นางอุไรวรรณ สุขทาน หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61848. นายนรินทรแ สุขทาน หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61849. นายบญัชา เทพี หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61850. นายพงษแไทย ชาลีผล หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61851. นางสาวเนตรทราย คงอนุวฒันแ หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61852. นายเจะหมัน บลิหรอหมี หาดใหญรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61853. นางกริณา ศรีไสว หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61854. นางกอบกาญจนแ เพชรบางโกระ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61855. นางกาญจนา ตุละ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61856. นางจันทรแเพญ็ บญุรัศมี หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61857. นางจิราวรรณ ยอดเจริญ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61858. นางจุฬาลักษณแ ยางทอง หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61859. นางชนิดาภา ผองแผว หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61860. นางชูศิลป ทรัพยแเลิศทวี หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61861. นางถวลิ สาสุธรรม หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61862. นางนงเยาวแ นิลประเสริฐ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61863. นางนิภา พลอยนิลเพชร หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61864. นางนุช นีรนาทรังสรรคแ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61865. นางเบญจวรรณ ปใงเอี้ยน หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61866. นางเบญจา ปานดํารง หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61867. นางประคอง บลิหรอหมี หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61868. นางปราณีต มากชูชิต หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61869. นางพอตา สิงหแเกล้ียง หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61870. นางภทัรา แกวประดิษฐแ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61871. นางมาลัย ลักษณะถาวร หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61872. นางเยาวแผกา แกวขาว หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61873. นางลดารัตนแ เมฆทนัตแ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61874. นางลักษมี มณีโชติ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61875. นางวภิาวรรณ ทองเกล้ียง หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61876. นางศิริพร จินดาราม หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61877. นางสาวนันทภทัร แกวสุวรรณ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61878. นางสาวปณิตา พชิญาวตัร หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61879. นางสาวมยุรี เพช็รมาลัย หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61880. นางสาวศันต์ิสนยีแ นาพนิิจ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61881. นางสาวศุภณัฐกานตแ ดํามณี หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61882. นางสุภา อุนเรือน หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61883. นางสุภาพ สิทธศัิกด์ิ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61884. นางสุวดี เทพเกื้อ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61885. นางอทติยา ศรีวรัิตนแ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61886. นางอมรรัตนแ เจริญมาก หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61887. นางอมรรัตนแ มีสุขศรี หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61888. นายเจียร สําราญ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61889. นายณรงคแ บญุวรรโณ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61890. นายทรงยศ จิระพนัธุแ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61891. นายนุกูล ทองรักษา หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61892. นายประเสริฐ พจนเวท หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61893. นายปานมนัฎ เหลาจันทรแ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61894. นายสมมาส ตุงแกว หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61895. นายสมหมาย จันทรแงาม หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61896. นายสมุทร สุวรรณชาตรี หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61897. นายอนุชิต อักษรทอง หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61898. นายอุทศิ อนุภาพ หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61899. นายณรงคแ แปนูเกล้ียง หาดใหญวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61900. นางจริยา ยี่สุนแกว หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61901. นางจันทรแเพญ็ เหมือนยอด หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61902. นางจารี พทิกัษแสุข หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61903. นางจุฑามาศ พรหมจินดา หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61904. นางชมัยพร จันทวดี หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61905. นางณัฐชา คงเพชร หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61906. นางณิชกานตแ สุสานนทแ หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61907. นางทศันียแ ผองแผว หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61908. นางนวรัตนแ แกวยอดทอง หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61909. นางนิภา ทองมั่นคง หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61910. นางปใณณวชิญแ ศรีระนํา หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61911. นางพชัรี เจริญสุข หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61912. นางพชัรี อัมโร หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61913. นางพนูศรี วสุนธร หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61914. นางมนชยา ขําออน หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61915. นางเรวดีศิริ ออนรักษแ หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61916. นางศลักษณแภร พลอยวงศแ หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61917. นางสาวนิศากร ทองสังขแ หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61918. นางสาวเพญ็ศรี นวลมาก หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61919. นางสาวอบุลพรรณ สุวรรณเกลา หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61920. นางสุปรรณา จันทวงศแ หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61921. นางเสง่ียม บบุผะโก หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61922. นายคงศักด์ิ ขําออน หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61923. นายธนัช ประดับศรี หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61924. นายธวชั เคลาดี หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61925. นายนพฤทธิ์ อัมโร หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61926. นายนวพล สังขแแกว หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61927. นายนิกร แสงชวง หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61928. นายภธูร จันทวดี หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61929. นายสมบรูณแ ไชยมาลีอุปถัมภแ หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61930. นายสมศักด์ิ ณ พทัลุง หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61931. นายสันธนะ ชนะศรี หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61932. นายสุรินทรแ อัมโร หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61933. นางสาวผาสุขสันตแ ไหมทพิยแ หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61934. นายอุดม สุขมี หาดใหญวทิยาลัย ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61935. นางกุญชแฐานิฏฐแ สมิทธโิสภณ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61936. นางจินตนา ทองไทย หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61937. นางฐิติญาณแ ยืนนาน หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61938. นางณัฐกฤตา จาริยะ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61939. นางนรารัตนแ บหูสั หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61940. นางนวมนตณแ มากมี หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61941. นางปนัดดา ธานีรัตนแ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61942. นางผิวพรรณ โกมลตรี หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61943. นางเพชรี รัศมี หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61944. นางเพญ็ศรี ศรีมณีรัตนแ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61945. นางยุวนิต พงศแประยูร หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61946. นางลักฆณา อินทะโชติ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61947. นางลาวลัยแ ธรรมพานิชยแ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61948. นางวรรณพร ศกุนตะฤทธิ์ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61949. นางวรรณเพญ็ จงรักษแศาสตรแ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61950. นางวชันี ใจแกว หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61951. นางวนัทา เจะแหละหมัน หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61952. นางวรัิตนแ เสรีประเสริฐ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61953. นางศิริพร พานชวบษุป หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61954. นางสมร บริสุทธิ์ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61955. นางสาวมาลินี วริิยะสมบติั หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61956. นางสาวรุจิกร ชาวนา หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61957. นางสาววรียา แกวคํา หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
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61958. นางสุธรรมา เจริญวฒันแ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61959. นางสุนันทแ จันทนา หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61960. นางสุวรรณา สฤษฎแพงศแทรีฆ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61961. นางสุวรรณี หวงัศุภดิลก หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61962. นางโสภานนทแ สาราลักษณแ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61963. นายจรัส พยัคฆศิรินาวนิ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61964. นายธรีวฒันแ ดุลยคุปตแ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61965. นายธรีศักด์ิ ชนะสกุล หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61966. นายสัมพนัธแ จันทนา หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61967. นายอาวธุ ธานีรัตนแ หาดใหญวทิยาลัยสมบรูณแกุลกันยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

61968. นายถนอม ทนิกระโทก โรงเรียนเกาะกูดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61969. นางดวงมาลยแ สุขเกษม โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61970. นางพวงเพญ็ ไทยบํารุงววิฒันแ โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61971. นางวนัเพญ็ ตันกูล โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61972. นางสาวจารุวรรณ วองไวลิขิต โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61973. นางสาวจริาภรณแ จันทกิจ โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61974. นางสาววราภรณแ กระทอง โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61975. นางสาววารุณี ศศะนาวนิ โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61976. นางสาวศิรญะภา กิจอักษร โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61977. นางสาวสายพินทิพยแ บญุมาตรแ โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61978. นายศิริพงศแ พงษแดี โรงเรียนขลุงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61979. นางกัญญาภคั ทองศรีสมบรูณแ โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61980. นางนภาพร ล้ีนาวามงคล โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61981. นางวารุณี จุลเจริญ โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61982. นางสาวธดิา หาดอาน โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61983. นางสาวปใทมา อนันตแ โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61984. นางสาวปาริชาต สุทธวิารี โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61985. นางสุภาภรณแ ทวผีล โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61986. นายวาทนิ สิทธถิาวร โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61987. นายสรรพสิทธิ์ โกศล โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61988. นายอรรถพล ศรีสถานนทแ โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61989. นายรักพงศแ จุลเจริญ โรงเรียนเขาสมงิวิทยาคม "จงจินตแรุจิรวงศแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61990. นางพาณิภคั เกตุคง โรงเรียนคลองพลูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61991. นางสาวกุลวดี กลสิทธิ์ โรงเรียนคลองพลูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61992. นางสาวสายใจ ตะพองมาตร โรงเรียนคลองพลูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61993. นางสาวมัทรี ขนรกุล โรงเรียนคลองใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61994. นางกัญจนแรัตนแ สินธรัุตนแ โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
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61995. นางปยิะพร การสมเนตร โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61996. นางภาวณีิ เกษศิริ โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61997. นางมินทแมันตา เลิศโชติพนัธุแ โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61998. นางลัดดา ชลายนวฒันแ โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

61999. นางสาวเยาวลักษณแ กระจางศรี โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62000. นางสาววรรณภา ฐานธรรม โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62001. นายชัยยา เปรมภกัด์ิ โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62002. นายกมล ชลายนวฒันแ โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62003. นายอุกฤษฏแ จรูญชัย โรงเรียนคิชฌกูฏวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62004. นางอรุณี จีระประดิษฐแ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพยีรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62005. นางอารียแ สามัญ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพยีรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62006. นายศานิตยแ สามัญ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพยีรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62007. นางสุกัญญา ภูมณี โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพยีรอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62008. นางตรึงใจ สุขโข โรงเรียนตกพรมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62009. นางสาวชมภนูุช โพธจิักรแ โรงเรียนตกพรมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62010. นางศิริรัตนแ ปานสุวรรณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62011. นางสาวธนพร วงัเรียง โรงเรียนตราดสรรเสริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62012. นางสาวนนทพร อุทยัไขย โรงเรียนตราดสรรเสริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62013. นายสมบติั สังขแสูงเนิน โรงเรียนตราดสรรเสริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62014. นางสาวกาญจนา จินตกานนทแ โรงเรียนตราดสรรเสริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62015. นางวรรณวไิล แดงเพง็ โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62016. นางวรางคณา รัตนคุณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62017. นางวาสนา ภาชื่น โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62018. นางสาวลําใย อภบิาลศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62019. นางสาวสุนิสา รุงเรือง โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62020. นางสาวอรพรรณ เทยีนคันฉัตร โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62021. นางสาวอุษา โลกันภยั โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62022. นางเสาวนียแ ชางเหลา โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62023. นางอารีวรรณแ โหระโช โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62024. นางสาวกมลวรรณ อนันตแ โรงเรียนตราษตระการคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62025. นางแตงออน สมบติันิมิตร โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62026. นางนฤมล สุทธฉิันทแ โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62027. นางนิตยา อานามนารถ โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62028. นางประนอม กาญจนพนัธแ โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62029. นางปใญจรัตนแ แสนสุข โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62030. นางพกิุล ธาราพรรคแ โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62031. นางวนัทนา วรารักษแ โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
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62032. นางสมพร วโิรจนแสกุล โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62033. นางสาวรัชนี ชาวสวน โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62034. นางสาววรรณพร แกลวกลา โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62035. นายจารึก ฐานธรรม โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62036. นายวธญัโู ประทมุชาติ โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62037. นายวทิยา ไทยตรง โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62038. นายสุรพล ศรีศุภลักษณแ โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62039. วาที่รอยตรีดุษฎี การบญุ โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62040. นางสาวศิรดา พรมเทพ โรงเรียนทาใหม "พลูสวสัด์ิราษฎรแนุกูล" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62041. นางบงัอร เซงฮวด โรงเรียนทุงขนานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62042. นางสาวเพญ็ศรี พงษแสวสัด์ิ โรงเรียนทุงขนานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62043. นางสาวลาวณัยแ เจริญกิจ โรงเรียนทุงขนานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62044. นางสาวอาภาภร วรรณสุทธิ์ โรงเรียนทุงขนานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62045. นางสุภจารี เทพสุนทร โรงเรียนทุงขนานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62046. นางคัณฑิกา ต้ังจิต โรงเรียนนายายอามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62047. นางสาวเปรมฤดี ปธานราษฎรแ โรงเรียนนายายอามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62048. นางสาวสมฤทยั รอดดี โรงเรียนนายายอามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62049. นางสาวอรัญญา ผลจิตตแ โรงเรียนนายายอามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62050. นางสาวอุษณียแ บวัศิริพนัธุแ โรงเรียนนายายอามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62051. นายสงัด ไตรพรม โรงเรียนนายายอามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62052. นายศุภศิลป กระแสสินธุแ โรงเรียนนายายอามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62053. นายสุริยา จันดาหงสแ โรงเรียนบอไรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62054. นางสาววรรณวิภา บวับก โรงเรียนบอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62055. นางสุวรรณา ชูเกียรติ โรงเรียนบอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62056. นางกฤษณา เทยีนศรี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62057. นางกัลยา คงขวญั โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62058. นางจารุวรรณ พงษแพรต โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62059. นางจุฑาภรณแ บวัตูม โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62060. นางเฉลย อุทยัผล โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62061. นางประภสัสร ไขแสง โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62062. นางปรินดา อินทสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62063. นางวรรณา เข็มทอง โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62064. นางวรรณี ฉัตรเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62065. นางสาวณัฐชยา จิตรสมาน โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62066. นางสาวธญัญธร อนันตแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62067. นางสาวธารดี กล่ินสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62068. นางสาวนายิกา สันทารุนัย โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
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62069. นางสาวบญุจีรา แทนนิกร โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62070. นางสาววรรณี ศริดี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62071. นางสาวสุริยา โชติพงษแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62072. นางสาวโสภา พานิชรัตนแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62073. นางสาวอรุณวรรณ รัตนสรอย โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62074. นางสําเนา เจริญพงษแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62075. นางสุชาดา คุมพวงดี โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62076. นางสุภกานตแ ธนวชิญกุล โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62077. นางออยทพิยแ ตอสุวรณ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62078. นางอิชยนิติ มูลชอบ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62079. นางอุราวรรณ เรืองจรูญ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62080. นายชัยวฒันแ คมขํา โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62081. นายนัครินทรแ เหมกิตติวฒันแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62082. นายสุวทิยแ โพธจิักรแ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62083. นางพรรณธภิา ชางนาค โรงเรียนเบญจมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62084. นายเชิดชาย สารจันทรแ โรงเรียนเบญจมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62085. นางสาวเบญจพร สาคเรศ โรงเรียนประณีตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62086. นายนราวชิญแ สีสุราช โรงเรียนประณีตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62087. นายเทยีนชัย ธรรมสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวดัเขาสุกิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62088. นางสาววไิลลักษณแ บํารุงเวช โรงเรียนวดัคลองสน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62089. นางสาวศุเมษา ถาวรวงษแ โรงเรียนวดัคลองสน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62090. นางกฤษณา วงษแสําราญ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62091. นางนลินทพิยแ เพชรวงษแดี โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62092. นางผองศรี เกล้ือนรัตนแ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62093. นางพชัมณ บญุนาศักด์ิ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62094. นางยุพา ศรีสมพงษแ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62095. นางรัศมี เนตรสมานนทแ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62096. นางสมทรง พงษแเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62097. นางสาววารินทรแ พลูกิจ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62098. นางสาวสุกัญญา หอมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62099. นางสาวสุนันทา โภชเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62100. นายจักรกฤษณแ วรรณพยัญ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62101. นายจักรินทรแ บานเนิน โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62102. นายณรงคแชัย สิทธปิใญญา โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62103. นายธนาชัย บญุนาศักด์ิ โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62104. นายพรชัย ผูชวย โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62105. นายวฒิุนันทแ สัจจวาที โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
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62106. นายกฤตภคั จันทเหี้ยม โรงเรียนศรียานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62107. นางถัมภกา ผองสวสัด์ิ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62108. นางบบุผา อุปเวช โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62109. นางสมถวลิ ถาวรวงษแ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62110. นางสมพธิ ติวสันตแ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62111. นายเบญจพนัธุแ ผองสวสัด์ิ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62112. นายวสันตแ กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62113. นายธณวชิัย สายสถิตยแ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62114. นางมณีรัตนแ ปาทงจอม โรงเรียนสอยดาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62115. นางลําดวน จันทรารักษแ โรงเรียนสอยดาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62116. นางวารี บรรพปกรณแ โรงเรียนสอยดาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62117. นางสมใจ ไชยโกฏิ โรงเรียนสอยดาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62118. นางสาวขวัญเรือน ปร่ิมกมล โรงเรียนสอยดาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62119. นางสาวโสภา พมุมา โรงเรียนสอยดาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62120. นายโกมล จันทรารักษแ โรงเรียนสอยดาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62121. นายวริะชัย เรืองชอ โรงเรียนสอยดาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62122. นางสาวอัมพาพันธแ คุมทรัพยแ โรงเรียนสอยดาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62123. นายประวทิยแ นิยมนา โรงเรียนสะตอวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62124. นายประสพโชค บตุรไชย โรงเรียนสะพานเลือกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62125. นายไพโรจนแ เจริญทรัพยแ โรงเรียนหนองตาคงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62126. นางสาวปิยวรรณ รัตนสรอย โรงเรียนหนองบอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62127. วาทีร่อยตรีหญิงจนิตนา สีบตุร โรงเรียนหนองบอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62128. พ.อ.อ.ไชยันตแ สุดสุริยะ โรงเรียนแหลมงอบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62129. นางนันทวรรณ นามวงษแ โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62130. นางบษุบา แยมศรี โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62131. นางปยิะวดี ใจคง โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62132. นางพฤดี เนียมฤทธิ์ โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62133. นายนิเวศ แยมศรี โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62134. นายไพฑูรยแ เจริญพวก โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62135. นายยงยุทธ บญุเกตุ โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62136. นายสามารถ สุพรรณสุด โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62137. นายสิทธชิัย อินทปุระภา โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62138. นายสําเริง ศรีสิทธชิัยสกุล โรงเรียนแหลมสิงหแวทิยาคม "อาทรสังขะวฒันะ ๔ อุปถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62139. นางสาวสุวมิล เดชกลาหาญ โรงเรียนอาวใหญพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62140. นางเสาวนียแ สุขกสิ โรงเรียนอาวใหญพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62141. นายธนู กระตายจันทรแ โรงเรียนอาวใหญพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

62142. นางชูจิตร ผิวเผ่ือน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๗ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
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62143. นางประคอง โสภาพ คลองกิ่วยิ่งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62144. นางฐิตินันทแ เอี่ยมรัศมี จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62145. นางสาวนาฏยา หอยสังขแ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62146. นางสาวพรปวณีแ ทนสูงเนิน จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62147. นางสาวเพญ็สุดา วเิศษนันทแ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62148. นางสาววฒันา แกนเมือง จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62149. นางสาวศิริลักษณแ เนื่องจํานงคแ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62150. นางสาวสายใหม ภารประดับ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62151. นางเอมอร ทองอินทรแ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62152. นายไพฑูรยแ กองคํา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62153. นางสาวมนตแรวี บรรจงจิตตแ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ  ระยอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62154. นางนภสัภรณแ เจียมวรัชสกุล ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62155. นางปารณียแ บญุจริง ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62156. นางสาวแกนจันทรแ การววิฒันแ ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62157. นางสาวสายสุณี โพธิธ์านะ ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62158. นางสาวสุจิตตา แกวปราณี ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62159. นางอนุตรา บญุเพช็ร ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62160. นางอัจฉญา จูเจริญ ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62161. นายชมพู ศรียันตแ ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62162. นายชํานาญ คงมั่น ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62163. นายภคัวฒันแ บญุจริง ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62164. นางนภสัสร บรุารัตนวงศแ ระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62165. นางวไิลพร จันเสง่ียม โรงเรียนเกาะจันทรแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62166. นางสวาง ลิมปนะสุวรรณแ โรงเรียนเกาะจันทรแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62167. นางสาวพทัธานันทแ แกวโต โรงเรียนเกาะจันทรแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62168. นางสุวกิรานตแ เจียมจันทรแ โรงเรียนเกาะจันทรแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62169. นายชินกร สุวรรณเวยีง โรงเรียนเกาะจันทรแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62170. นายภมูินทรแ รักษาวงศแ โรงเรียนเกาะจันทรแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62171. นางปฏญิญา บญุผอง โรงเรียนเกาะโพธิถ์วยงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62172. นางสาวดารณี สนิทใจรักษแ โรงเรียนเกาะโพธิถ์วยงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62173. นางสุภพีรรณ ใจอารี โรงเรียนเกาะโพธิถ์วยงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62174. นายกิตติศักด์ิ ใจอารี โรงเรียนเกาะโพธิถ์วยงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62175. นายไชยงคแ เพิ่มพงษแ โรงเรียนเกาะโพธิถ์วยงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62176. นายไพทรูยแ กาญจนะประยูร โรงเรียนเกาะโพธิถ์วยงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62177. นางเสาวภา บรูณเจริญกิจ โรงเรียนเกาะโพธิถ์วยงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62178. นางสาวทิพยแวรรณ สังขแนัครา โรงเรียนเกาะสีชัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62179. นางสาวพรพนิิจ นาเมืองรักษแ โรงเรียนเกาะสีชัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62180. นายไพฑูรยแ วชิราพบิลูยแ โรงเรียนเกาะสีชัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62181. นายอภสิิทธิ์ อภญิ โรงเรียนเกาะสีชัง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62182. นางกาญจนา จิตรเอื้ออารียแกุล โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62183. นางจิ้มล้ิม คมขํา โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62184. นางยุพนิ เอมเจริญ โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62185. นางสาวธัญญารัตนแ เพช็รบดี โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62186. นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62187. นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62188. นางสาววภิาวดี เต็มพรอม โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62189. นายเฉลย บญุชวยเหลือ โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62190. นายทรงชัย เย็นสนาน โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62191. นายทศพร พทิกัษแ โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62192. นายประโยชนแ เกิดโพธิช์า โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62193. นายยิ่งยศ เร่ิมศรี โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62194. นายวษิณุ กุณฑลบตุร โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62195. นายศมานนทแ ปาลสุทธิ์ โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62196. นายอิทธพงษแ เอกวงษา โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62197. นายเอกรัฐ เอมเจริญ โรงเรียนแกลง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62198. นายทวี พรมจันทรแ โรงเรียนแกลง"วทิยสถาวร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62199. นางสาวพรทพิยแ ประทมุภา โรงเรียนเขาชะเมาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62200. นางสุภารัตนแ ตันจงนาวนิ โรงเรียนฃลราษฎรอํารุง๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62201. นางกฤษณา นันทพิฒันพงศแ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62202. นางธนัสถา สมบติับรูณแ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62203. นางศิริลักษณแ พนมเวช โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62204. นายประสิทธิ์ ฮาตระวงั โรงเรียนคลองกิ่ีวยิ่งวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62205. นางกุหลาบ สําราญสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62206. นางจินตนา สังขแเกษม โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62207. นางพชัชา อนุกูลเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62208. นางพชันินันทแ เชยชิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62209. นางเพญ็ศรี สมบรูณแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62210. นางศศิธร กงแกว โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62211. นางสายสุณียแ หงษแสาคร โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62212. นางสาววนินา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62213. นายชาตรี ถนอมวงษแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62214. นายธรีะพงศแ ออนอก โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62215. นายไมตรี สมบรูณแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62216. นายสนใจ ดานปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62217. นางรัศมี รักษาวงคแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ระยอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62218. นางสาวกัลยกร สุปง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ระยอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62219. นางสาววรรณา พทิกัษแวงศแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ระยอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62220. นางสุทนิ เวทวงษแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ระยอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62221. นายวชิัย ยิ่งประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ระยอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62222. นายวรัิช เปยะกัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ระยอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62223. นายบริุนทรแ บํารุงรักษแ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ระยอง ในพระราชูปถัมภแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62224. นางชณิชา เพชรปฐมชล โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62225. นางชื่นชม อมรพนัธุแ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62226. นางชุติมา สังขวดี โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62227. นางบญุญาดา อิ่มสวาสด์ิ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62228. นางปทติตา เกตุประยูร โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62229. นางพชิญแพสุิทธิ์ เมนวงัแดง โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62230. นางเพญ็พรรณี เพญ็โชติรส โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62231. นางรววีรรณ นุชปาน โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62232. นางราณี มงคลดาว โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62233. นางวาณี ใจใหญ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62234. นางศิริรัตนแ ศศิวเิชียรพจนแ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62235. นางโศภนิ ดวงนิล โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62236. นางสาวกิตติยา ตันติรักษแโรจนแ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62237. นางสาวจําเนียร ต่ันไพบลูยแ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62238. นางสาวชื่นกมล กมลานนทแ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62239. นางสาวสุภาพ แปนูดี โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62240. นางสาวสุภาภรณแ ชื่นสวสัด์ิ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62241. นางสาวสุมณฑแ เสมอวงคแ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62242. นางสาวสุรียแพร สําราญรณศักด์ิ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62243. นางสาวอังคณา ธรรมวริิยสติ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62244. นางสุทธกิาญจนแ เรืองแสง โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62245. นางสุมลรัตนแ สรรพศรี โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62246. นางแสงจันทรแ พลอยสมบรูณแ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62247. นางอรัญญา เตียวสามารถ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62248. นายทองใบ กุศล โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62249. นายนิรันดร อมรพนัธุแ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62250. นายวชัราวฒิุ อุนจิตตแ โรงเรียนชลกันยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62251. นางบศุกร พนมจันทรแ โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62252. นางผาณิตดา ภานุพนิทุ โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62253. นางวนิดา กํามเลศ โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62254. นางสาวสิวนิียแ พรหมบตุร โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62255. นางสาวอุทมุพร นามพนู โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62256. นางสุนิสา วรรัตนแ โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62257. นายบญุสืบ มะปรางหวาน โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62258. นายพงษแศักด์ิ ขอจงดี โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62259. นายพชิิต กล่ินทอง โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62260. นายภราดร มีรักษแ โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62261. สิบเอกจิรวฒันแ อินทรนอย โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62262. นางสาวกาญจนา แสงสารพนัธแ โรงเรียนชลกันยานุกูล  แสนสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62263. นางแนงนอย เรืองรักเรียน โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62264. นางปราณี ศรีเจริญ โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62265. นางเพชรา เนียนทะศาสตรแ โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62266. นางเรืองไร ขจรไชยกูล โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62267. นางวราภรณแ พงษแพานิช โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62268. นางศิริพร ชลพทิกัษแพงษแ โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62269. นางสาวกนกกาญจนแ แสงทอง โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62270. นางสาวกาญจนา พยุงสุวรรณ โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62271. นางสาวเกศกาญจนแ วรีะชัยเจริญ โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62272. นางสาวบรรจง จดแตง โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62273. นางสาวปรียาภรณแ เกลาเกล้ียง โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62274. นางสาวศิริกุล นาวาเจริญ โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62275. นางสาวสมจิตร นุชปาน โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62276. นางสาวสุชาดา สุทธธิาทพิยแ โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62277. นางสาวโสภา เชื่อมทอง โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62278. นางสุจิตรา แสงโนรี โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62279. นางอัชณา นรพลัลภ โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62280. นายขุนศึก สวนมวง โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62281. นายพนิิจ สังสีมา โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62282. นายวรวฒิุ รัตนกรี โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62283. นางสาวนันทนา เจริญสุข โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62284. นางสาวพรทพิยแ สระบงกช โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62285. นายอักษร มากพนู โรงเรียนชลบรีุ "สุขบท" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62286. นางกรรณิการแ หงษแเจ็ด โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62287. นางกันสินียแ โกรัตนะ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62288. นางจันทรแดา ศรีเรือง โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62289. นางชูพรรณ วงศแวฑุฒิ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62290. นางฐนษร นรินทรางกลู ณ อยธุยา โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62291. นางนงลักษณแ กังสดาร โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62292. นางบญุธดิา จูสิงหแ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62293. นางเยาวลักษณแ บวัศรีใส โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62294. นางวราภรณแ จิรวฒันแ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62295. นางวสิชา พนภยัพาล โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62296. นางวชัรี ทองเนียม โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62297. นางวลัภา เจียมจุย โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62298. นางศรีประไพ เลิศฤทธิม์หาชัย โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62299. นางสาวกัลยา อัมพชุินีวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62300. นางสาวปติิมน วยิะรันดรแ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62301. นางสาวยุพนิ อธคิมกมลาศัย โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62302. นางสาวละเอียด คชวฒันแ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62303. นางสาวสุมนา อัศวปยุกตแกุล โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62304. นางสุภกัด์ิ พอคาพานิช โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62305. นายจิตบณุยแ กุลสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62306. นายธนายุต จันทราเขต โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62307. นายปรีดา อนถาวร โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62308. นายไพบลูยแ อุนทสูรยแ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62309. นายวทิยา ตันติตยาพงษแ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62310. นายสาทพิยแ สีทอง โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62311. นายสารวชิ สิงหแคราม โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62312. นายสุพล อุยศรีธนาภริมยแ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62313. นางปยิวรรณ หอมเอนก โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62314. นายบญุเสริม มงคลดาว โรงเรียนชลราษฎรอํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62315. นางนุษณี อิ่มกมล โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62316. นางวรรณี บญุไทร โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62317. นางสาวภทัรา ยอดยิ่ง โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62318. นายกฤตวรุตมแ วระโพธิ์ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62319. นายอดุลยแ บรรพสุวรรณ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62320. นางคะนึงนิตยแ เอี่ยมสังขแ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62321. นายชัยยันตแ ยะวญิชาญ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62322. นางมาลี กิจกาวหนา โรงเรียนชลราษฎรอํารุง๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62323. นางสาวกาญจนา แพรงศิริ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62324. นางสาวลักษณา ศรีแพง โรงเรียนชลราษฎรอํารุง๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62325. นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู โรงเรียนชําฆอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62326. นางสาวอรชุมา วงศแชาง โรงเรียนชําฆอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62327. นางกานตแสิรี มาตยแวเิศษ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62328. นางจันทรแฉาย ศรีขวญั โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62329. นางดวงกมล โพธอิินทรแ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62330. นางธนนแภทัรแ วงศแวโิรจนแ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62331. นางนิตยา อภญิ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62332. นางศศธร ทองจันทรแ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62333. นางสาวจงจินตแ บวัเผ่ือน โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62334. นางสาวใจภกัด์ิ ไชยวฒันแ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62335. นางสาวปฏมิา สุขบรรเทงิ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62336. นางสาวปใทมา ภูระหงษแ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62337. นางสาวลาวณัยแ เอี่ยมจํารัส โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62338. นางสาววราลักษณแ เต็มขันทแ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62339. นายคํานวน วงศแจันทรแ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62340. นายราชัย แกวยศ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62341. นางธนพร ขุนเที่ยง โรงเรียนทงเหยีงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62342. นางวาสนา เกษี โรงเรียนทงเหยีงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62343. นางสาววริมน ปใญญาวชัรคุณ โรงเรียนทงเหยีงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62344. นางกัลยาณี อนะมาน โรงเรียนทุงศุขลาพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62345. นางจิราพร สุริยะจันทรแ โรงเรียนทุงศุขลาพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62346. นางพจนียแ พรมคําบตุร โรงเรียนทุงศุขลาพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62347. นางศิวลัิย ศรีสุวรรณ โรงเรียนทุงศุขลาพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62348. นางสาวคีรีบลู ทองแยม โรงเรียนทุงศุขลาพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62349. นายสุเทพ พงษแพลู โรงเรียนทุงศุขลาพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62350. นางประนอม ศรีสมพงษแ โรงเรียนทุงศุขลาพทิยา  "กรุงไทยอนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62351. นายพรชัย อนะมาน โรงเรียนทุงศุขลาพทิยา  "กรุงไทยอนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62352. นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62353. นางกรรณิกา เตียงทอง โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62354. นางนาทนภา แสนศิริ โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62355. นางสายฝน แกวธรรมมา โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62356. นางสาวสุพตัรา วงษแสุวรรณ โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62357. นางสุกฤตาพร วดัวงั โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62358. นางสุภาพร เศรษฐไตรรัตนแ โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62359. นางอํานวยพร สืบเสนาะ โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62360. นายภญิญงคแ รัตนมงคล โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62361. นายศุภชัย เชี่ยวชาญ โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62362. นางสุภาวดี ปติิทานันทแ โรงเรียนนิคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62363. นางจีรภรณแ อึงเสง่ียมธนากร โรงเรียนบอทองวงษแจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62364. นางสรัลลักษณแ กุลจิราธนวตั โรงเรียนบอทองวงษแจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62365. นางสาวทิพวรรณ วภิาตผลิน โรงเรียนบอทองวงษแจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62366. นายดุจฉัตร ดวงศิริ โรงเรียนบอทองวงษแจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62367. นายจํานง ยินดี โรงเรียนบอทองวงษแจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62368. นายทวศัีกด์ิ บงัคม โรงเรียนบอทองวงษแจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62369. นายอดุลยแ สุขเจริญ โรงเรียนบอทองวงษแจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62370. นางพรียา แจมใส โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62371. นางวาสนา วงษแวฒันพงษแ โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62372. นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62373. นางสาวฐนิชา สาครสุคนธแ โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62374. นางสาวรัชเกลา ประสังสาสกุล โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62375. นางสาววรรณทนา สุจริต โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62376. นางสาวสุขศรี ฉ่ําสุวรรณวฒันา โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62377. นางสาวแสงศรี ฉายวงศแศรีสุข โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62378. นางสาวอนงคแ นวมนวม โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62379. นางสาวอุษารัตนแ ปวีเิศษ โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62380. นางสุดฤทยั ราษฎรศักด์ิ โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62381. นางอัญชลี ภมุิปใญญานําสกุล โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62382. นายจักรรินทรแ แจมใส โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62383. นายธานันตแ ตันดี โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62384. นายอัฐฐา พรชัยวฒันากร โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62385. นายเกียรติศักด์ิ คําทอง โรงเรียนบางละมุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62386. นางพชัรินทรแ ศรัณยุตมแ โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62387. นางรงคแรุจา พรหมบบุผา โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62388. นางวภิาภรณแ หริิโอตัปปะ โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62389. นางศุภรัตนแ สะสม โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62390. นางสาวณรงคแ จันทรมหา โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62391. นางสาวรัตนา ถาวร โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62392. นางสาวสิริกัญญา สาธกิวทิยา โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62393. นางสาวอําไพ พนภยัพาล โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62394. นายเฉวก ซ่ือตรง โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62395. นายธนวรรณ สุระธรรมนิติ โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62396. นายเผด็จ หริิโอตัปปะ โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62397. นายสุชาติ อัมฤทธิ์ โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62398. นายพรียุทธ ชื่นฉ่ํา โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62399. นายสวงษแ รักษาวงคแ โรงเรียนบานคาย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62400. นางกนิษฐา ทาสระ โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62401. นางโชติกา ประทมุวงิ โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62402. นางดวงใจ กล่ินระร่ืน โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62403. นางบวัหลัน กั๊กสูงเนิน โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62404. นางลําไย รัสมี โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62405. นางวนวรรณ ไชยชนะ โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62406. นางวไิลวรรณ ชุติมานุกูล โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62407. นางศิริรัตนแ ปานสังขแ โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62408. นางสาวศิรพรรณ ปรัุมภะเว โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62409. นางสุมารินทรแ ยามสุข โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62410. นางอําพร โพธิข์าว โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62411. นางอําพนั สัจกุลชัยเลิศ โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62412. นายประยูร คําภา โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62413. นายวฒันชัย ชํานาญชานันทแ โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62414. นางรุงรัตนแ ไตรวาส โรงเรียนบานบงึ "มนูญวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62415. นางสาวฉววีรรณ ธนเจริญวชัร โรงเรียนบานบงึ "มนูญวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62416. นางศศิพร บรีุรักษแ โรงเรียนบานบงึ"มนูญวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62417. นางสาวสุมลรัตนแ ทองเจือ โรงเรียนบานบงึ"มนูญวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62418. นายปณชัย วฒันะแสง โรงเรียนบานบงึ"มนูญวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62419. นางนงนุช วชิาจารยแ โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62420. นางบษุบา มานิตยแ โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62421. นางพรทพิยแ ววิฒันแศิริกุล โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62422. นางสาวสมนึก โรจนจิรพงศแ โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62423. นางสาวสายพณิ ทองเย็น โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62424. นางสาวสุนียแ รัตนสกุลชล โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62425. นางสาวสุปราณี กาญจนศร โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62426. นางสาวเสาวนียแ สุขทนารักษแ โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62427. นางสิริกร เกรียงสกุล โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62428. นางสุวรรณา อักษรศิลป โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62429. นายเชิงชาย วรรณบบุผา โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62430. นายพนิิต สิงหแทอง โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62431. นายวรวธุ ภริมยแภกัด์ิ โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62432. นายวชิญแพล นิธปิระภาวฒันแ โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62433. นายสงศักด์ิ เฉลิมราษฎรแ โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62434. นายสมพงษแ ววิฒันแศิริกุล โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62435. นายสิทธศัิกด์ิ ขุนนาแกว โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62436. นายสุพจนแ จันทรแภกัดี โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62437. นายสุพจนแ วรสุข โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62438. นายอนุสรณแ กองอรรถ โรงเรียนบานบงึ"อุตสาหกรรมนุเคราะหแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62439. นางกุลวดี พงษแพทิกัษแ โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62440. นางประคอง สุทธมิูล โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62441. นางรัตนา อติเรกวฒิุ โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62442. นางวาสนา วสิาโรจนแ โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62443. นางศศิธร อัจจิมาธร โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62444. นางสาวศนิชา บวรสุนทร โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62445. นางสาวสุดา ธนพบิลูกุล โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62446. นางสาวสุภาภรณแ ภทัรพศิาล โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62447. นางสาวอัจฉรา กระสานต์ิกุล โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62448. นางสิริกาญจนแ กุลประยงคแ โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62449. นางอรุณี ต๊ันงาม โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62450. นางอุทยัวรรณ ชาติน้ําเพชร โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62451. นายกมล นาวาเจริญ โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62452. นายปรีชา พลูทวี โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62453. นายชาลี สดใส โรงเรียนบานสวน(จั่นอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62454. นางกรรณิการแ นักพณิพาทยแ โรงเรียนบงึศรีราชาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62455. นางใกลรุง โสมเมา โรงเรียนบงึศรีราชาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62456. นางบปุผา พุมเจริญ โรงเรียนบงึศรีราชาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62457. นางประทนิ เกิดผล โรงเรียนบงึศรีราชาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62458. นายนวทรัพยแ รุงสิริวานิช โรงเรียนบงึศรีราชาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62459. นายวนัชนะ ศรีพุม โรงเรียนบงึศรีราชาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62460. นายประพณณแศักด์ิ ออมทรัพยแ โรงเรียนบงึศรีราชาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62461. นางขวญัชนก บญุเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62462. นางจนัทรประภา สิงหแดอนแกว โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62463. นางนาตยา ลอมวงษแ โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62464. นางนิตยา เดิมบางชัน โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62465. นางรุงนภา ศรีวสุทธิ์ โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62466. นางละไม พนัธุแจอย โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62467. นางศรีวไิล เพยีรพทิกัษแ โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62468. นางสาวกันทมิา พบจันอัด โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62469. นางอริศรา วรรณราศรี โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62470. นางอาภรณแ นาถาพนัธแ โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62471. นายเดชา ลอมวงษแ โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62472. นายบญุเชิด เกตุพกุ โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62473. นายประทวน บญุเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62474. นายพนม รมเย็น โรงเรียนปลวกแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62475. นางพกิุล ไชยโสดา โรงเรียนผินแจมวชิาสอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62476. นางอุษณียแ มัตนาวี โรงเรียนผินแจมวชิาสอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62477. นายจักกฤษ อุทยักลม โรงเรียนผินแจมวชิาสอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62478. นายรัฐพล ถมยางกูร โรงเรียนผินแจมวชิาสอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62479. นางเข็มเพชร มานะประดิษฐแ โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62480. นางจรินทร จิตโอภาส โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62481. นางนงลักษณแ สุขสวาง โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62482. นางนิภาพร ประเสริฐศรี โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62483. นางมัณฑนา ร่ืนจิตรแ โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62484. นางวนัทนา ผสมทรัพยแ โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62485. นางวลิาวณัยแ รัตนติกุล โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62486. นางสมใจ เปีๆยมศรี โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62487. นางสมพร ศัพทแพนัธุแ โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62488. นางสาวบญุเจือ ทรัพยแทวผีลบญุ โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62489. นางสาวพชัฎา วะไลใจ โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62490. นางสาวเรณู โพธนิิยม โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62491. นางสาวศุภลักษณแ ทองสนธิ โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62492. นางสาวเสาวลักษณแ สนธวิงศแเวช โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62493. นางสุวรรณา ปติิทรัพยแสกุล โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62494. นางเสาวลักษณแ จันทนาคา โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62495. นางอัมพร บบุผา โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62496. นายจตุพล สมทวศิีลป โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62497. นายชาติชาย เอกรังษี โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62498. นายสมพงษแ ปติิทรัพยแสกุล โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62499. นายสุพฒันแ จิตโอภาส โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62500. นายอนันตแ สุขสวาง โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62501. นายอําพล หรัิญลักษณแสุต โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62502. นายเสรี เกิดสวาง โรงเรียนพนัสพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62503. นางณัฎฐแชญาดา แวววฒิุนันทแ โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62504. นางพฤติพร ชัยเสนหาญ โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62505. นางพชัรินทรแ จึงสวาง โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62506. นางร่ืนฤทยั วชิกูล โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62507. นางสาวนฤมล ติยะวสุิทธิศ์รี โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62508. นางสาวพรพรรณา โปรยานนทแ โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62509. นางสุภทัรา ประดับผล โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62510. นางอรุณี ศิริวรรณ โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62511. นายเพทาย นิ่มนวด โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62512. นายภคะภณ แหยมต้ัง โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62513. นายสุรินทรแ บญุฤทธิ์ โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62514. นายอวยชัย รักษาสุข โรงเรียนพานทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62515. นางเกศเกลา อธคิมภาษติ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62516. นางจารุนันทแ ศรีสุริยจันทรแ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62517. นางสาวจรรยา ชินวฒิุ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62518. นางสาวสมถวลิรัตนแ อาษาดี โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62519. นางสาวอัมภา วรกลีบ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62520. นางสุกัญญา ทพิยแธารา โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62521. นายธนิศ วงศแเสถียร โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62522. นายประกัน เหลืองออน โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62523. นายบญุลักษณแ ศัพทแพนัธุแ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62524. นายปยิะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62525. นายกอเกียรติ ไชยเฟืๆอง โรงเรียนเพรักษมาตาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62526. นางกิ่งอุบล ชํานาญ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62527. นางขนิษฐา ศรีกะกูล โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62528. นางบญุชู บญุกอ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62529. นางรัตนา พลูสวสัด์ิ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62530. นางลิขิต เชื้อชูชาติ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62531. นางสาวกษมา ทองนุช โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62532. นางสาวเบญจมาศ ศิริวฒันแ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62533. นางสาวศิริพรรณ บญุถึง โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62534. นางสาวสายฝน ผมหอม โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62535. นางสาวสุภลักษณแ สีใส โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62536. นางสาวอรสา อังคะนาวนิ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62537. นางสุภทัรวดี ศรีนามบรีุ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62538. นางอมรรัตนแ ฤทธไิทยสงคแ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62539. นางอัญชลี เดวสัิน โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62540. นายณรงเดช ทฆีะนาม โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62541. นายประเสริฐ ศรีวเิศษ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62542. นายไพบลูยแ เลิศลํ้าวาณิช โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62543. นายอรรณพ มหาสวสัด์ิ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62544. นางสาวสายฝน ทบัทมิเทศ โรงเรียนโพธสัิมพนัธแพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62545. นางจิรนาฏ สรรเสริญ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62546. นางนฤมล ไกรพงษแ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62547. นางปวริศา คําแหง โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62548. นางสาวภทัรภร ชนะผล โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62549. นางสุธาทพิยแ เกษมพณิ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62550. นางหฤทยั อนุกูลวงษแ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62551. นายวสุิทธิ์ กลาหาญ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62552. นายโนชญแ ชาญดวยกิจ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62553. นางกัญชลิกา บญุญาศิริวฒันแ โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62554. นางจิราภรณแ ภูสิงหแ โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62555. นางณิชา สันติมุนินทรแ โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62556. นางผกามาศ แกวเหล็ก โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62557. นางรงคแวดี รัตนากร โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62558. นางรัชดาวลัยแ หรัิณยากาศ โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62559. นางสมปอง เวณุนันทนแ โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62560. นางสาวกนก คําแดง โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62561. นางสาวปราณี เตียหกุล โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62562. นางสุภาภรณแ ยาพรหม โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62563. นางอภชิา พทุธรักษา โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62564. นายไชยนิเวศนแ ยิ้มขาว โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62565. นายบรรหาร ยิ่งประยูร โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62566. นายพษิณุ พลูกิจ โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62567. นายพฒิุพงศแ บญุคง โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62568. นายวลัลภ พงษแศิลา โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62569. นายสุจินตแ ตรีพนัธแ โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62570. นางกฤตติกา เบญจมาลา โรงเรียนมาบตาพดุพนัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62571. นางกาญจนา ชมเกษร โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62572. นางจําเนียร วงศแสุทธิ์ โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62573. นางนุชากร คําประดิษฐแ โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62574. นางภาลัย สิรีสี โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62575. นางสาวปติญา ศิลาแลง โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62576. นางสาวพนิดา สาครเสถียร โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62577. นางสาวสุดใจ กิจสําเร็จ โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62578. นางสาวเสาวลักษณแ โรมา โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62579. นางสาวโสมวรรณ พนัธุแสกุล โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62580. นางสุจิตรา สระมณี โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62581. นางสุเนตรา ศรีสุข โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62582. นางอรอนงคแ พฤกษา โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62583. นางอาทยา ธนชัยศักด์ิ โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62584. นายกังวาฬ ยมจินดา โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62585. นายชนะ โชคสกุล โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62586. นายปรีชา ราชวฒันแ โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62587. นายปยิบตุร เอมโอฐ โรงเรียนระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62588. นางวรางคณา ชุมเสน โรงเรียนระยองวทิยาคม นิคมอุตสาหกรรม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62589. นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล โรงเรียนระยองวทิยาคม นิคมอุตสาหกรรม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62590. นางสาวเรณู พฒันะแสง โรงเรียนระยองวทิยาคม นิคมอุตสาหกรรม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62591. นางสิริพร ศึกษากิจ โรงเรียนระยองวทิยาคม นิคมอุตสาหกรรม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62592. นายจรัญพฒันแ ศึกษากิจ โรงเรียนระยองวทิยาคม นิคมอุตสาหกรรม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62593. นายปราโมทยแ กอบพมิาย โรงเรียนระยองวทิยาคม นิคมอุตสาหกรรม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62594. นางพณัณแชิตา สุขคุม โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62595. นางสาวดุษฎี สุประดิษฐ โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62596. นางสาวสมนาถ ยอดมณี โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62597. นางอรปภา สงวนกิจ โรงเรียนระยองวทิยาคมปากน้ํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62598. นางกนกวรรณ เสือศิริ โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62599. นางนันทนา เพยีรพจิิตร โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62600. นางวจิิตตแ สุทธิ โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62601. นางสมหมาย ไชยวศิาล โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62602. นางสาวกรรณิการแ ดาวธง โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62603. นางสาวกรองทพิยแ เพยีรพจิิตร โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62604. นางสาวทิพยแวรรณ ทพักรุง โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62605. นางสาวมาณี คุสิตา โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62606. นางสุวรรณา วงศแนาค โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62607. นางอรอนงคแ เพชรอุราสินธุแ โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62608. นายณรงคแฤทธิ์ สมนึก โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62609. นายทววีฒันแ เบญจมาศ โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62610. นายวทิยา รัตนอราม โรงเรียนวงัจันทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62611. นางนันทแดาวินทรแ หาญมนตรี โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62612. นางนิศารัตนแ รัตนสรอย โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62613. นางสาวกนกรัตนแ ศรลัมภแ โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62614. นางสาวจันทนา อัศวเสถียร โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62615. นางสาวดรุณี บญุวงคแ โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62616. นางสาวดวงนภา อินทรศรี โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62617. นางสาวเบญจมาศ อุบลประเสริฐ โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62618. นางสาวภคภทัร อิทธศุิภกุล โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62619. นางสาวภณัฑิลา วถิีธรรม โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62620. นางสาวสดายุรัตนแ รามัญวงษแ โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62621. นางสาวสุทธิรักษแ ถมยาศิริกุล โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62622. นางสาวเสาวลักษณแ สกุลรักษา โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62623. นางสาวอรพนิ ปณุวฒัโฑ โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62624. นางสิริกัญญา สมพงษแ โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62625. นางสุชวดี เจริญวงศแ โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62626. นางเสาวณียแ วงศแออย โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62627. นายณัฏฐแ สาแกว โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62628. นายเดนชัย วงศแบานดู โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62629. นางศรีประภา มีมงคล โรงเรียนวดัปาุประดู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62630. นางคนึงนิจ สรรพศรี โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62631. นางชวนพศิ ประสมศรี โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62632. นางชุติมา อินสุข โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62633. นางชุติมา หาญเอี่ยม โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62634. นางฌิชกานตแ เจียมศิริ โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62635. นางดรุณี อัตธรรมรัตนแ โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62636. นางนิศานาถ วงศแภูดี โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62637. นางปราณี นุชเจริญผล โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62638. นางพรรณภทัร พานทอง โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62639. นางเพญ็ศรี เสตะจิต โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62640. นางลัดดา ธาราศักด์ิ โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62641. นางศรีสุคนธแ ใบบวั โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62642. นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62643. นางสาวนิตยา ทองมีหลาก โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62644. นางสาวสงกรานตแ มีเจตนา โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62645. นางสาวสมศรี ศรีวลัลภ โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62646. นางสาวสิริวรรณ ภาษานนทแ โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62647. นายฉลอง วทิยารุงไพบลูยแ โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62648. นายพชิัย ชลสีมัธยา โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62649. นายสมใจ ประเสริฐศรี โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62650. นางสาวสุพนิ ชัยชาญ โรงเรียนศรีราชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62651. นางสาวกชนุช นางาม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62652. นางสาวบปุผา ทบัศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62653. นางสาวภรดา ศิริวงคแมณี โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62654. นางสาวยุพาภร สุขสาม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62655. นางสุวพร วรรณบบุผา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62656. นางอรวรรณ สอนเผือก โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62657. นายสุริยา เดชเลยแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย ชลบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62658. นางเกื้อกูล แสงพร้ิง โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62659. นางจุฑารัตนแ สาคร โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62660. นางเฉลิมศรี เปยีปาน โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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62661. นางทศันพร ถนอมจิตร โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62662. นางเบญจภรณแ คําออน โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62663. นางประภาศรี โมรากุล โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62664. นางพชิญศิณี ขจรวฒันากุล โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62665. นางพมิพแลักษณแ ออนวงศแ โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62666. นางรําไพ ภถูาวร โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62667. นางวลัยแลิกา คงสวสัด์ิ โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62668. นางสาวกุลธดิา จารุสภา โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62669. นางอุบลรัตนแ สัมปใตติกร โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62670. นายเตรียมพล ขอดคํา โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62671. นางสาวศรีเพญ็ วรวาส โรงเรียนสัตหบีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62672. นางกัญญา ฟองวารี โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62673. นางจันทรแศรี รัตนโชติ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62674. นางทองดี จุลไชย โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62675. นางปวณีา พนัทอง โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62676. นางพรทพิยแ ชีวะการ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62677. นางพชัมณฑแ บวัรอด โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62678. นางพชัรี คลองเชิงสาร โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62679. นางรัชนี ทมุวงศแ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62680. นางรัตนา รัตนบนัดาล โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62681. นางวรรณี ปาณะลักษณแ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62682. นางสาร่ี หะรารักษแ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62683. นางสาวคัทลียา คํามุงคุณ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62684. นางสาวนิ่มนวล โมกขศักด์ิ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62685. นางสาวสมพร ถนอมรอด โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62686. นางสาวอรทยั นารถอุดม โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62687. นางสาวอาภาจุฬา นิลศักด์ิ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62688. นางสุพัชรกาญจนแ ศิริเขต โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62689. นางสุมามาลยแ สัมมาเมตตแ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62690. นางสุรียแ คารวะวฒิุกุล โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62691. นางสุวนิจ ศรีสุวรรณ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62692. นางออมจิตตแ นุนสังขแ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62693. นางอาภรณแ อินทรเกษม โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62694. นางอารีรัตนแ เธยีรประมุข โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62695. นายเกษม นุชพงษแ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62696. นายปใญญา ปิๆนโฉมฉาย โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62697. นายสมศักด์ิ แกวประดับ โรงเรียนสิงหแสมุทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘



1696

62698. นางจุไรรัตนแ บญุชวยเหลือ โรงเรียนสุนทรภูพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62699. นางชนันดา นิสัยมั่น โรงเรียนสุนทรภูพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62700. นางไพลิน สุวรรณโชติ โรงเรียนสุนทรภูพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62701. นางสาวพชันี ควรหา โรงเรียนสุนทรภูพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62702. นางสาววไิล จรุงพนัธแ โรงเรียนสุนทรภูพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62703. นางสาวอัจฉรา ควรหา โรงเรียนสุนทรภูพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62704. หมอมหลวงมารศรี ชาวสวนทพิยแ โรงเรียนสุนทรภูพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62705. นางสมใจ สุขไมตรี โรงเรียนสุรศักด์ิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62706. นางสํารวย อรรคบตุร โรงเรียนสุรศักด์ิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62707. นางอรพรรณ รักกล่ิน โรงเรียนสุรศักด์ิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62708. นายชัยโรจนแ วสุิทธิอ์ัมพร โรงเรียนสุรศักด์ิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62709. นางสาวเนาวเรศรแ อยูพุม โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวสัด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62710. นางสาวอังคะณา จันทะเรือง โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวสัด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62711. นางสาวอุษา รุงมโน โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวสัด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62712. นางสาวสุขเกษม ทกัษณิสัมพนัธแ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวสัด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62713. นางขวญัใจ นาคเสวี โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62714. นางพรจันทรแ ภทูองวจิิตร โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62715. นายพนิิจ ตันหยง โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62716. นายอวะสัน บรรจงปรุ โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62717. นางศิริอัจฉรา กลาหาญ โรงเรียนหวยยางศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62718. นายพรอินทรแ บรุารัตนวงศแ โรงเรียนหวยยางศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62719. นายพรีะวฒันแ โชติกนกรัตนแ โรงเรียนหวยยางศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62720. วาที่ ร.ท.สมชาติ เครือวลัยแ โรงเรียนหวยยางศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62721. นางกุหลาบ มุกดาหาร โรงเรียนอุทกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62722. นางบรรทม ตุมปีๆสุวรรณ โรงเรียนอุทกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62723. นางสมนึก สังขแทอง โรงเรียนอุทกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62724. นายสมศักด์ิ ทองเนียม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๘ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62725. นายสุรชาติ มานิตยแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๘ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

62726. นางกนกพร ศรีภธูร โรงเรียนกุดดินจี่พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62727. นางกมลกานตแ บวัพา โรงเรียนกุดดินจี่พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62728. นางนันทนา ก่ําเกล้ียง โรงเรียนกุดดินจี่พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62729. นางนิภาภรณแ สระแกว โรงเรียนกุดดินจี่พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62730. นางมยุรี เพยีแกน โรงเรียนกุดดินจี่พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62731. นางวงเดือน พลบรูณแ โรงเรียนกุดดินจี่พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62732. นางสาวสมยง พวงมาลัย โรงเรียนกุดดินจี่พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62733. นางอุทศิพร ทองทพิยแ โรงเรียนกุดดินจี่พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62734. นางปริญญา จันทรแยิ้ม โรงเรียนกุดดูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
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62735. นางพลูศรี นามบญุลือ โรงเรียนกุดดูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62736. นางมัทนพร เพชรนก โรงเรียนกุดดูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62737. นางสมบรูณแ ฮวดหลี โรงเรียนกุดดูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62738. นางสาวละเอียด เบื่อขุนทด โรงเรียนกุดดูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62739. นายอธกิ อินจันทรแ โรงเรียนกุดดูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62740. นางสาวเยาวเรศ ปราเมต โรงเรียนกุดสะเทยีนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62741. นายฐิติพงษแ บญุประคม โรงเรียนกุดสะเทยีนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62742. นายกิตติชัย การโสภา โรงเรียนกุดสะเทยีนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62743. นางพรทพิยแ อามาตมุลตรี โรงเรียนเขาแกววทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62744. นายปรีชา นามนนทแ โรงเรียนเขาแกววทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62745. นายพรีภาส อามาตมุลตรี โรงเรียนเขาแกววทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62746. นายสุวรรณ ไชยคีนี โรงเรียนเขาแกววทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62747. นายอัศราวฒิุ จันทรแมา โรงเรียนเขาแกววทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62748. นายภควตั เทศนแธรรม โรงเรียนเขาแกววทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62749. นางฐิติกานตแ เอกทศันแ โรงเรียนเขาหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62750. นางปริยามญชุแ สรรพการ โรงเรียนเขาหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62751. นางยุพนิ เทพา โรงเรียนเขาหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62752. นางยุวดี สิงหแสุวรรณ โรงเรียนเขาหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62753. นางสาวธดิารัตนแ พจนธารี โรงเรียนเขาหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62754. นางอิสรียา พจนธารี โรงเรียนเขาหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62755. นางสาวพิรุณพรรณ เต็มวงษแ โรงเรียนคอนสาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62756. นางหยาดฟาู วชิาพร โรงเรียนคอนสาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62757. นายกําจร นุชมา โรงเรียนคอนสาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62758. นายรณภพ ลิสุวรรณ โรงเรียนคอนสาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62759. บญัชา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนคอนสาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62760. นางสมใจ แวนศิลา โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62761. นางสาวลักษณาวรรณ ภกัดีพนัดอน โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62762. นางสาวสุภาพร นอยบุงคา โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62763. นางสาวอุไร ทพัทะมาตร โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62764. นางเสง่ียม อินทสิทธิ์ โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62765. นางเสง่ียมจิต โพธิอ์อน โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62766. นายจิระเดช เหตุเกษ โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62767. นายสังคม อุนจิต โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62768. นายสุวรรณ อินทสิทธิ์ โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62769. นายอนนทแ ฤาชัยลาม โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62770. นายอาทร สอนสุภาพ โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62771. นายเฉลิมพล ชนะพาล โรงเรียนคําแสนวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
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62772. นางนพมาศ ไทยภกัดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62773. นางน้ําทพิยแ ศรีแกว โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62774. นางน้ําผ้ึง สุพรมอินทรแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62775. นางเพชราภรณแ โสลําภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62776. นางสาวดารณี ไชยเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62777. นางสาววิมลมาลยแ แกววมิล โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62778. นายดาวเดน เหลาผา โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62779. นายทนงเกียรติ พลไชยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62780. นายประทดั ผาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เลย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62781. นางจตุพร อินทรแพมิพแ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ หนองบัวลําภู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62782. นางนิตยา สหายฟาู โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ หนองบัวลําภู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62783. นางสาวกุลธดิา พฒันา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ หนองบัวลําภู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62784. นางสาวนงคแใย สุดตา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ หนองบัวลําภู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62785. นายเอราวณั เจริญยุทธ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ หนองบัวลําภู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62786. นางลัดดาวลัยแ ล้ิมปรารถนาศักด์ิ โรงเรียนเชียงคาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62787. นางสาวจันสุดา ศรีหาลา โรงเรียนเชียงคาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62788. นางสาวมาลีวรรณ มินดาทอง โรงเรียนเชียงคาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62789. นางสาวรัชณี โกษาจันทรแ โรงเรียนเชียงคาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62790. นางสุจิตรา ประภาวฒิุ โรงเรียนเชียงคาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62791. นายธรรมรัตนแ จิตรประเสริฐ โรงเรียนเชียงคาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62792. นายปฏณิญา โคตรวงศแ โรงเรียนเชียงคาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62793. นายพเิชษฐแ โพนสิม โรงเรียนเชียงคาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62794. นายยอด กามล โรงเรียนเชียงคาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62795. นางพรตวนั พมิเหม็ โรงเรียนเซไลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62796. นายวกิจ บญุอินทรแ โรงเรียนเซไลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62797. นางปราณี ชัยยันตแ โรงเรียนเซไลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62798. นางปยินุช แสนอามาตยแ โรงเรียนดงมะไฟวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62799. นายเจตนแสฤษฎิ์ แสงจันทรแ โรงเรียนดงมะไฟวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62800. นางดุจฤดี อวนคํา โรงเรียนทาล่ีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62801. นางนัทธมน ศีรีมังคละ โรงเรียนทาล่ีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62802. นางประไพรัตนแ ชาวเชียงตุง โรงเรียนทาล่ีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62803. นางสาวสุเมษา จํารูญศิริ โรงเรียนทาล่ีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62804. นางสาวอรญา จันทะมีเจริญกิจ โรงเรียนทาล่ีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62805. นางสุกัญญา เกษดา โรงเรียนทาล่ีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62806. นางสุพตัรา ไชยจันหอม โรงเรียนทาล่ีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62807. นางฉววีรรณ มณีกุล โรงเรียนทาล่ีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62808. นางวรรณพร จันทรแเขียว โรงเรียนนาแกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
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62809. นายบญุลวน มารศรี โรงเรียนนาแกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62810. นางนิตติยา แนนอุดร โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62811. นางปยิะนุช ฉิมพา โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62812. นางภทัรา คําสีทา โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62813. นางวารุณี ประฮาดไชย โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62814. นางศิริพร แสนบดุดา โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62815. นางสาวชุติมันตแ จินตเมธาพรพงศแ โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62816. นางสุภาพร พเิมย โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62817. นางสุภษูณี พรมกัลยา โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62818. นายบญุรัก ประฮาดไชย โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62819. นายสยาม พรมกัลยา โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62820. นายอไนทแ แนนอุดร โรงเรียนนาดวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62821. นางพานิช เกลียวทอง โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62822. นางเฟื็องคํา พลประเสริฐ โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62823. นางสาวฉันทนี คงแถลง โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62824. นางสาวนัฐกานตแ ชาวเหนือ โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62825. นางสาวไพรรินทรแ นาหวันิล โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62826. นายจตุพล ยุระศรี โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62827. นายเจียมพล บญุประคม โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62828. นายถนอมศักด์ิ ชารัมยแ โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62829. นายนนทวชั วรรณชัย โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62830. วาที่ ร.ตไพโรจนแ พนัธรุะ โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62831. นายสุรพล วฒิุจิรพงศแ โรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62832. นางรัชนีวรรณ นามกันยา โรงเรียนนาแหววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62833. นางสาวศิริพร สิงหแภา โรงเรียนนาแหววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62834. นางสาวสุดาวดี ดาวงัปา โรงเรียนนาแหววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62835. นายสมปอง นักการรอง โรงเรียนนาแหววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62836. นายสหรัฐ เต็มวงษแ โรงเรียนนาแหววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62837. นางบวัสวรรคแ จันทะแพน โรงเรียนนาออวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62838. นางบําเพญ็พร ดวงอุปะ โรงเรียนนาออวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62839. นางสาวสุกัญญา กองมณี โรงเรียนนาออวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62840. นางสาวสุวมิล ศรียงคแ โรงเรียนนาออวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62841. นางอุทยัวลัยแ จันทะคําแพง โรงเรียนนาออวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62842. นายพชิิต ดาวงษา โรงเรียนนาออวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62843. นางอาภารัตนแ ราชพฒันแ โรงเรียนนาออวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62844. นางสาวบญุถิ่น อินทรแวเิศษ โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62845. นางสาวลัดดา อุบลชัย โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
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62846. นายจุลจักร วงศแหาจักร โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62847. นายถวลิ ศรีภธูร โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62848. นายธรีพงษแ อาษารินทรแ โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62849. นายวรพงศแ ประดาศรี โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62850. นายสําราญ ทองเดช โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62851. นายอาคม ปอูงเรือ โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62852. นายธรีะพงษแ ศรีภธูร โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62853. นายสมคริต เตชะ โรงเรียนโนนสังวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62854. นางสาวพนิดา พนัชะโก โรงเรียนบานขามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62855. นางชุลีพร ราชพฒันแ โรงเรียนผานอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62856. นางปราณี พทุธสิม โรงเรียนผานอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62857. นางพมิพกานตแ สัตตาคม โรงเรียนผานอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62858. นางสาวสุนทรินทรแ ทองอินทรแ โรงเรียนผานอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62859. นางสาวอัญชลี อธสุิมงคล โรงเรียนผานอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62860. นางเสาวนียแ แสงชมภู โรงเรียนผานอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62861. นางศิรประภา วไิลปทมุ โรงเรียนฝใๆงแดงวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62862. นางสาวดอกไม พรมสาหงิ โรงเรียนฝใๆงแดงวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62863. นายณัฐวชัร กองพล โรงเรียนฝใๆงแดงวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62864. นายประนูญ เจริญศิลป โรงเรียนฝใๆงแดงวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62865. นางจารุนียแ สิงหแทองลา โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62866. นางจาลีนิล คนขยัน โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62867. นางไพรัช ขอสูงเนิน โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62868. นางมะลิวรรณ โยทานันทแ โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62869. นางสาวกนกวรรณ สุขใจ โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62870. นางสําเภา ทพิยแสุวรรณ โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62871. นางสุพรรณี ออไสธง โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62872. นางอรสา นามกอง โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62873. นางอุตมะรังษี ไกรศรีสุนทร โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62874. นายกิตติพงษแ ทพิยแสุวรรณ โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62875. นายไกร มาลาแสง โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62876. นายศุภกฤต สุขะลี โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62877. นายพงษแศักด์ิ นามกอง โรงเรียนภกูระดึงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62878. นางดวงพร พนมน้ําอาง โรงเรียนภเูรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62879. นางสาวนัฐพร แสนประสิทธิ์ โรงเรียนภเูรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62880. นางสาวหทัยกาญจนแ พอคํ้า โรงเรียนภเูรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62881. นายสุริยา เทพวนัดี โรงเรียนภเูรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62882. นายไพชยา พมิพแสารี โรงเรียนภเูรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
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62883. นายรังสรรคแ ศึกรักษา โรงเรียนภเูรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62884. นางเพญ็พร วงัภมูิใหญ โรงเรียนภหูลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62885. นางมยุรียแพร ขันติยู โรงเรียนภหูลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62886. นางสาวจีรวรรณ บญุหลาย โรงเรียนภหูลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62887. นายจํานงคแ พมิลเอกอักษร โรงเรียนภหูลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62888. นายชัชวาล วงัภมูิใหญ โรงเรียนภหูลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62889. นายประจักษแ พมิจันทรแ โรงเรียนภหูลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62890. นายสุรเชษฐแ เกษทองมา โรงเรียนภหูลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62891. นายธรีนาถ ธมัมนทีธนัฌชานนทแ โรงเรียนภหูลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62892. นางสาวออนจันทรแ คําเพราะ โรงเรียนยางหลอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62893. นายคําพนัธแ ภาดี โรงเรียนยางหลอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62894. นายมาวนิ วฒิุสาร โรงเรียนยางหลอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62895. นายอดิศีกด์ิ โฉมเฉลา โรงเรียนยางหลอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62896. นางวมิล ปานะถึก โรงเรียนยางหลอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62897. ณัฏฐพล ตันมิ่ง โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62898. นางฉันทนา ชาวนาแปน โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62899. นางทรงศรี พรหมทองดี โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62900. นางธวลัรัตนแ สิงหแเทพ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62901. นางปยินุช สิงหแสถิตยแ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62902. นางพเยียกร สุทธโิมกขแ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62903. นางมาริสา สิงหนุต โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62904. นางรองรัตนแ สายจันทรแ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62905. นางระววิรรณ ภาโนชิต โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62906. นางศกุนตลา เอื้อประเสริฐ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62907. นางสาวขวัญเรือน นิกรสุข โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62908. นางสาวจรีะนันทแ สาพรหม โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62909. นางสาวปรียาดา เพชรเวยีง โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62910. นางสาวพชันี พนิธวุนั โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62911. นางสาวพชัรี ปอูงศิริ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62912. นางสาววรนาฏ สอนพรหม โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62913. นางสาวสุนทรี ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62914. นางสาวสุพรพรรณ สาระทศันานันทแ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62915. นางสาวอรทยั แกวมณีวฒันแ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62916. นางสุนัญภรณแ เจริญยุทธ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62917. นางอัญญารัตนแ พทุธมิา โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62918. นางอุทมุพร สาระทศันานันทแ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62919. นายเกษม ศรีขวญัเจริญ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
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62920. นายปนิก สิทธิ โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62921. นายวนัชัย กัปโก โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62922. นายสนอง รุงเรือง โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62923. นายสมศักด์ิ แสงสวาง โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62924. นายสุวทิยแ สารเงิน โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62925. นายอดิศักด์ิ ลีกระจาง โรงเรียนเลยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62926. นางบงัอร มะโนแกว โรงเรียนเลยสวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62927. นางสาววจิิตรา บงักิโล โรงเรียนเลยสวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62928. นายทรรศกร วงจันทรแ โรงเรียนเลยสวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62929. นายทววีทิยแ สืบบตุร โรงเรียนเลยสวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62930. นายสันติศักด์ิ สีต้ือ โรงเรียนเลยสวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62931. นายอิทธิ ธาตุไชย โรงเรียนเลยสวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62932. นางจีราพร เวยีงทอง โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62933. นางทศันียแ ศรพรหม โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62934. นางธญัวลัย แสงอาทติยแ โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62935. นางพรรณี พรมพทุธา โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62936. นางพสิมัย จําปาสิม โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62937. นางวราภรณแ แสนกลาง โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62938. นางวภิาพรรณ เอกทตัร โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62939. นางวไิลลักษณแ อันทโคตร โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62940. นางสาวนนทแ ปราบงูเหลือม โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62941. นางสาวนิจวรรณ พมิคีรี โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62942. นางสาววราลักษณแ ศรีมาจันทรแ โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62943. นางหสัดี ภมูิภาค โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62944. นายคุมครอง บญุชวย โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62945. นายไพโรจนแ ยืนสุข โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62946. นายราตรี จันทะมล โรงเรียนเลยอนุกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62947. นางสาวนิตยา กาวล โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62948. นางสาวรัตนาพร วบิญุกุล โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62949. นางสาวสมพร สิมมาสุด โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62950. นางสาวสุพชัรี ประเสริฐสัง โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62951. นายเสนหแ มีมะจํา โรงเรียนวงัทรายขาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62952. นางวไิลวรรณ สุทธพิรรณกุล โรงเรียนวงัโพนงานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62953. นางกรีไข พรหมรักษา โรงเรียนวงัโพนงานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62954. นางจงกล สรอยคํา โรงเรียนวงัโพนงานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62955. นายธารา พลิาแสง โรงเรียนวงัโพนงานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62956. นายทองใบ ทองภบูาล โรงเรียนวงัโพนงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
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62957. นางเจริญ พฤกชาติ โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62958. นางนันทวนั ชํานาญกิจ โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62959. นางสมสงา บญุนอก โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62960. นางสาวธนาภรณแ แสงไกร โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62961. นางสาวภทัราภรณแ ผิวกระจาง โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62962. นางสาวศิริพร นามแกว โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62963. นางอาสรา คัวอักเถิง โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62964. นายกิตนุรัตนแ พฤกษชาติ โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62965. นายตระกูลศักด์ิ ทนทาน โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62966. นายมงคล เสนามนตรี โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62967. นายวรีะวฒันแ เพง็คําศรี โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62968. นายสถิตยแ ปใชชาเขียว โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62969. นายเสง่ียม เจริญใจ โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62970. นางสาวอุทัยรัตนแ ปอูมมาตา โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62971. นายจูมพจนแ จันทรเสนา โรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62972. นางจิตนิภา ภคํูาตา โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62973. นางธญัวลัย ราชมี โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62974. นางบญุแนม ศักด์ิดี โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62975. นางปาลิดา สุวรรณผู โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62976. นางพชัรี ภวูเิศษ โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62977. นางมนตแนภา เคนหาญ โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62978. นางยุวเรศ พลิาแดง โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62979. นางสาวศิราพร ศรีแดน โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62980. นางสาวสิรภทัร พาเสนา โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62981. นางสาวสุวมิล ลํามะยศ โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62982. นางสุนันทา แกวพนัธแชวง โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62983. นางหรรษมน มีมะจํา โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62984. นายชาญศักด์ิ รวมสันเทยีะ โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62985. นายภาคภมูิ พลิาแดง โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62986. นายวรีเทพ กองมณี โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62987. นายอนุชา ภวูเิศษ โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62988. นายอัศนียแ ชางอินทรแ โรงเรียนศรีสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62989. นางกฤติมา แรมลี โรงเรียนศรีสองรักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62990. นางสาวญาณิศา เสนานุช โรงเรียนศรีสองรักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62991. นางเสริมจิต ศรีวารี โรงเรียนศรีสองรักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62992. นายธงชัย รักษามั่น โรงเรียนศรีสองรักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62993. นายธรรมรงคแ เสนจันทรแ โรงเรียนศรีสองรักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙



1704

62994. นายผดุงศักด์ิ แกวสังขแ โรงเรียนศรีสองรักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62995. นางจีระนันทแ พมิพฒิุ โรงเรียนสันติวทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62996. นางดวงวภิา ประโสทะนัง โรงเรียนสันติวทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62997. นางสาวมลฤดี พมิพแเขต โรงเรียนสันติวทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62998. นางสาวศิรานีณแ จงจิตร โรงเรียนสันติวทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

62999. นางสาวอัจฉรา ชํานาญเพชร โรงเรียนสันติวทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63000. นางสุดใจ สุทธศิรีสมบรูณแ โรงเรียนสันติวทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63001. นายสุรชัย สุชาดา โรงเรียนสันติวทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63002. นายสุรเดช นามจริง โรงเรียนสันติวทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63003. นายอนุวตัรแ แสงวนั โรงเรียนสันติวทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63004. นางสาวขัตติยา คําสุกใส โรงเรียนสุวรรณคูหาพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63005. นางสาวศิริขวญั เหล็กกลา โรงเรียนสุวรรณคูหาพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63006. นายวริวธุ บญุลา โรงเรียนสุวรรณคูหาพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63007. นายสุทบิ เหลาอุด โรงเรียนสุวรรณคูหาพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63008. นายสุนนทแ ชุมแสง โรงเรียนสุวรรณคูหาพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63009. นางสดศรี ยั่งยืน โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63010. นางสาวชญาดา งามชมภู โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63011. นางสาวพรรณี สิริธนพงศแ โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63012. นางสาวเพยีงพศิ สิริธนพงศแ โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63013. นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศแ โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63014. นางอมร เชียรรัมยแ โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63015. นายธาตรี เขียวร่ืนรมยแ โรงเรียนหนองบวัพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63016. นางดวงใจ ชาบณัฑิต โรงเรียนหนองเรือพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63017. นายชัยณรงคแ ไชยโย โรงเรียนหนองเรือพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63018. นางณัฐชยาภรณแ ธาตุมณี โรงเรียนหนองสวรรคแวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63019. นางนิตยา บริบรูณแ โรงเรียนหนองสวรรคแวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63020. นางรุจิรา วรชมพู โรงเรียนหนองสวรรคแวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63021. นางสิริกร เบี้ยวเก็บ โรงเรียนหนองสวรรคแวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63022. นายประวติั ดูปอูง โรงเรียนหนองสวรรคแวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63023. นางกรรณิการแ สิงหแสถิตยแ โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63024. นางยุพา ลิภา โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63025. นางระมัด ไขหนิต้ัง โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63026. นางสาวนุจรี คําภธูร โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63027. นางสาวปติีมน บญุชู โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63028. นางสาวสุไพรี กองมณี โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63029. นางสิริยากร จําปาสิม โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63030. นางอรุณรัตนแ ชมวงศแ โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
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63031. นายจะเด็ด สิงหแสถิตยแ โรงเรียนหนองหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63032. นางกิ่งแกว ศรีบตุร โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63033. นางกิติยา คํามะณีจันทรแ โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63034. นางคัธรินทรแ พมิพแเตย โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63035. นางสาวคําไพย พานุสี โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63036. นางสาวดวงฤดี ราชา โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63037. นางสิริวรรณ ตลับนาค โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63038. นางสุดใจ แกวอน โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63039. นายทรงศักด์ิ มุงตอม โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63040. นายธรีศักด์ิ สุรินทรแ โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63041. นายละมอม วไิลปทมุ โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63042. นายสุกฤษฎิ์ ฤกษแสวาง โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63043. นายองอาจ แกวอน โรงเรียนเอราวณัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63044. นางสาวสุนทร จันทะวงศแ สํานนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63045. นายธวชั มูลเมือง สํานนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63046. นางสาวอรวรรณ เหลาคนคา สํานนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63047. นายปรีดา มงคลวจันแ สํานนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙

63048. นางกาญจนา โคตรโสภา กุดจับประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63049. นางเกษสุดา พลธมั กุดจับประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63050. นางนริษา เกษรัตนแ กุดจับประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63051. นางปราณี โคตรโสภา กุดจับประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63052. นางริดา ศรีพกิุล กุดจับประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63053. นางสุประวณีแ มะณีชม กุดจับประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63054. นายบญัชา เกษรัตนแ กุดจับประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63055. นายบรรพต โสดากุล เชียงหวางพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63056. นายสมบติั รูปสม ไชยวานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63057. นางรัชนีวรรณ จิตธรรมมา ทมนางามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63058. นางสุจิตรา โซพมิาย ทมนางามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63059. นายพงศกร โซพมิาย ทมนางามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63060. นายเพชรพเยาวแ ภเิศก ทมนางามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63061. จาสิบตรีบรรลุชยั ศรีภริมยแ ทรัพยแอุดมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63062. นางปยิะมิตร ไวยะ ทรัพยแอุดมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63063. นางสาวพสิมัย ภมูิยิ่ง ทรัพยแอุดมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63064. นางสุภาพร สิงหแนลินธร ทรัพยแอุดมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63065. นางณัฐรุจา ภูประเสริฐวงศแ บานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63066. นางวชัรีวรรณ พงษแเมธา บานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63067. นางวภิาสิณี วงศแดี บานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63068. นางสมร สุริยะจันทรแ บานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63069. นางสาวทศันียแ โนนคูเขตโขง บานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63070. นายบญุรักษแ ชนูนันทแ บานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63071. นายสุพจนแ สองโสม บานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63072. นายสุรสิทธิ์ สิทธพิสัิย บานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63073. นางดลกาญจนแ พรหมพลจร บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63074. นางมานิตา ดอนพลกอม บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63075. นางรัชฎาภรณแ พรหมบตุร บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63076. นางสาวจนัทรแประภา สําราญพรุม บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63077. นางสาวสุพณิยา วงษแอุบล บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63078. นางสุภาพร พนัธแชัย บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63079. นายถนัด ผลให บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63080. นายมงคล ดอนพลกอม บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63081. นายสมเจตนแ เสาโร บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63082. เสถียร จุติมา บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63083. นายเสถียร สุกรีฑา บานผือพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63084. นางฉววีรรณ ชานนตรี มัธยมสิริวณัวรี ๑ อุดรธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63085. นางธญัญแนภสั กีรติรัฐวฒันแ มัธยมสิริวณัวรี ๑ อุดรธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63086. นางนงลักษณแ ชุมพล มัธยมสิริวณัวรี ๑ อุดรธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63087. นางมุกดา บญุเชียงมา มัธยมสิริวณัวรี ๑ อุดรธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63088. นางกาญจนา สวรรยาวสุิทธิ์ โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63089. นางจุรีพร แสนตลาด โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63090. นางธรรมพร นามโส โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63091. นางบงัอร จันทวงษา โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63092. นางพณัณแชิตา ภรีะภาค โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63093. นางภาวนา วะปะแกว โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63094. นางยุรีมาศ เคร่ืองพาที โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63095. นางวชิราภรณแ พลไทยสงคแ โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63096. นางสาวประไพศรี หนิซุย โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63097. นางสาววลิาวลัยแ เจริญพงศแ โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63098. นางสาวสุภาภรณแ ศรีเกียรติ โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63099. นางสุกัญญา คําตา โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63100. นางสุรีพร สิงอุปโป โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63101. นางอมร รัตนกลาง โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63102. นางอรรจมาภรณแ กาลวบิลูยแ โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63103. นายธงชัย สังสุทธิ โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63104. นายธรีสันตแ เคร่ืองพาที โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63105. นายวชิรวทิยแ คําตา โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63106. นายสมควร พลทอง โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63107. นายสิทธชิัย ปรุาเต โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63108. นางจันทรแเพญ็ ฤทธมิาร โรงเรียนกุมภวาปี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63109. นางปราณี ศรีรักษา โรงเรียนกุมภวาปพีทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63110. นางสายพณิ สุขสบาย โรงเรียนกุมภวาปพีทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63111. นายอุทยั พมิพรภริมยแ โรงเรียนกุมภวาปพีทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63112. นางวรรณภา โคตรโสภา โรงเรียนกูแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63113. นางสาวทกัษพร สงครามศรี โรงเรียนกูแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63114. นางสาวเนตรนภา พรมสอน โรงเรียนกูแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63115. นางสาวสกาวนภา บญุเย็น โรงเรียนกูแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63116. นางสาวนราพร แกวโชติ โรงเรียนจําปาโมงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63117. นายประยงคแทรัพยแ สาคะเรศ โรงเรียนจําปาโมงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63118. นายยงยุทธ เรืองเพชร โรงเรียนจําปาโมงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63119. นางอภสิรา ซินเม โรงเรียนจําปาโมงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63120. นางเกษณี ลาภภากร โรงเรียนเชียงพงัพฒันวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63121. นางรัชนีภรณแ นิลกําเนิด โรงเรียนเชียงพงัพฒันวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63122. นายวรีพล นาคบาง โรงเรียนเชียงพงัพฒันวชิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63123. นางวราภา โสดากุล โรงเรียนเชียงหวางพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63124. นายบณัฑิต ด้ังชารี โรงเรียนเชียงหวางพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63125. นายประสุข ศรีจันทรแ โรงเรียนเชียงหวางพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63126. นางปรียนันทแ ดวงแกว โรงเรียนดงเย็นพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63127. นางเพชรยุภา สุริยะกาญจนแ โรงเรียนดงเย็นพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63128. นายมานะ เมฆศรี โรงเรียนดงเย็นพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63129. นายวสันตแ เมิกขวง โรงเรียนดงเย็นพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63130. นายสัมพนัธแ พนัชนกกุล โรงเรียนดงเย็นพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63131. นายธรีะชัย นนพภิกัด์ิ โรงเรียนดงเย็นพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63132. นางสาวอราภรณแ สมบรูณแ โรงเรียนทุงฝนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63133. นายคงธน ดงแสนสุข โรงเรียนทุงฝนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63134. นายณัฐชภทัร สุราช โรงเรียนทุงฝนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63135. นายธรีภทัรแ ปอูงปดิ โรงเรียนทุงฝนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63136. นายวทิวสั กอทอง โรงเรียนทุงฝนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63137. นางยุวรี เพช็รตา โรงเรียนทุงฝนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63138. นางสาวมีนา ศรีกุลางศแ โรงเรียนทุงฝนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63139. นางสาวสมิตานันทแ แสนเหม็ทอง โรงเรียนทุงฝนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63140. นางสาวสุกัญญา นามวงษา โรงเรียนทุงฝนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63141. นางสุปรียา กัตตะโร โรงเรียนทุงฝนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63142. นายเดนชัย จันทรแสมคอย โรงเรียนทุงฝนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63143. นายทรงเดช ฤาชากุล โรงเรียนทุงฝนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63144. นางฉัตรวมิล หมื่นกุล โรงเรียนธาตุโพนทองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63145. นางสาวกมลวรรณ เพยีอินทรแ โรงเรียนธาตุโพนทองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63146. นายสมเกียรติ ไสยเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63147. นายสุทธพิล การดี โรงเรียนธาตุโพนทองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63148. นางปรุงจิตร สุคําภา โรงเรียนนานกชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63149. นางวนิิต ผลจันทรแ โรงเรียนนานกชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63150. นางสุชีรา จิราธนบรูณแ โรงเรียนนานกชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63151. นายสฤษธิ์ หนินาง โรงเรียนนานกชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63152. นางลักษณา คําบอนพทิกัษแ โรงเรียนนาไหมพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63153. นายอยุทธนา แสงเดือน โรงเรียนนาไหมพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63154. นางไพรินทรแ บพุตา โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63155. นางภทัราภรณแ นอยอุนแสน โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63156. นางสมคิด พลทศัสะ โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63157. นางสาวจันทมิา โพธิรั์ตนแ โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63158. นางสาวนงคพร ชื่นบญุเพิ่ม โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63159. นางสาววาริศา ทพีารัตนแ โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63160. นางสาวสุภาพร สีสอง โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63161. นายกมลาศ วรรณอุดม โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63162. นายฉัททนัตแ วโิย โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63163. นายประดิษฐแ จําปาไชย โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63164. นายสุระนัย ชาเสน โรงเรียนน้ําโสมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63165. นางปยิาพทัร จิระวฒันพสิิษฐแ โรงเรียนนิคมสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63166. นางวมิล สุทธบิริบาล โรงเรียนนิคมสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63167. นายโสทร ภาโนชิต โรงเรียนนิคมสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63168. วาที่พนัตรีชูชัย กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนนิคมสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63169. นางนันทรัตนแ แกวไกรษร โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63170. นายจักรกฤษ ดานสิงหแ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63171. นายประสาท ปาูนภมูิ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63172. นางกฤษฎกีานตแ แสนสีแกว โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63173. นางรสรินทรแ สุโพธิ์ โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63174. นางจิรภา ประทมุพงษแ โรงเรียนบานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63175. นางประนอม นิกรรัมยแ โรงเรียนบานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63176. นางภทัรจิตติ บรีุเพยี โรงเรียนบานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63177. นางภทัรียา โมฬา โรงเรียนบานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63178. นางมลิวรรณแ วนัทองสุข โรงเรียนบานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63179. นางมานี เชาวแขุนทด โรงเรียนบานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63180. นางวราภรณแ สุวรรณไตร โรงเรียนบานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63181. นายพงษแศักด์ิ พงษแสุภกัด์ิ โรงเรียนบานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63182. นายสุชาติ นิกรรัมยแ โรงเรียนบานดุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63183. นางทวิาวรรณ กองแกว โรงเรียนประจักษแศิลปาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63184. นางมะยุรี บญุเรือง โรงเรียนประจักษแศิลปาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63185. นางสาวมะลิจิตร แกวไพฑูรยแ โรงเรียนประจักษแศิลปาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63186. นางสุภาพนัธแ ภาพสิงหแ โรงเรียนประจักษแศิลปาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63187. นายภาคภมูิ พงษแสิทธศัิกด์ิ โรงเรียนประจักษแศิลปาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63188. นางกัลยา สุพรรณเภสัช โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63189. นางจิราภรณแ บรุาณฤทธิ์ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63190. นางดวงเดือน มงคลเคหา โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63191. นางปานทอง ธนูรัตนแ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63192. นางพรรณาภรณแ กาลวบิลูยแ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63193. นางพชัรินทรแ เพชรชา โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63194. นางพณัณกร แพงคํา โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63195. นางพศิวาส หนูมอ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63196. นางมาลัย กิจขยัน โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63197. นางระเบยีบใหม ประจันตเสน โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63198. นางเรณู สุทธพิงษแ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63199. นางวารีรัตนแ ทองดี โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63200. นางวภิา เมืองมิ่ง โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63201. นางวภิารัตนแ ปติิวชัรากุล โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63202. นางวลัิยพร หลาบเงิน โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63203. นางสาวสมจิตรแ ทมิประเทอืง โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63204. นางสาวสุมาลี สอนบญุมี โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63205. นางสาวสุรภี คํามีคร โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63206. นางสาวอัญญาณี ณ พทัลุง โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63207. นางสุกัญญา ต้ังอยูศิริ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63208. นางสุภาพร พละกรต โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63209. นางสุภาภรณแ นรินทรแ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63210. นางอาภาภรณแ มหาเสนา โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63211. นายประสงคแ อุณาพรหม โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63212. นายพงศแธวชั เลขาวจิิตร โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63213. นายพนัส วรีะชัย โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63214. นายยุทธพงษแ ประเสริฐสังขแ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63215. นายศรายุทธ สินธพุนัธแ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63216. นายสุรพนัธแ ประพนัธแพจนแ โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63217. นายบรรจบ พรหมถาวร โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63218. นายสุจินตแ ขาวแกว โรงเรียนประจักษแศิลปาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63219. นางเสาวคนธแ สมาน โรงเรียนพบิลูยแรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63220. นายไกรสร แจมใสดี โรงเรียนพบิลูยแรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63221. นายชาญชัย เที่ยงธรรม โรงเรียนพบิลูยแรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63222. นายวรพจนแ แกวแสงใส โรงเรียนพบิลูยแรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63223. วาทีร่อยเอกวรันธร ทองบอ โรงเรียนพบิลูยแรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63224. นางดวงจันทรแ ประสิทธิว์งศา โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63225. นางธญัภา เทศประสิทธิ์ โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63226. นางธญัวณัฐ จัรทรกอง โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63227. นางนงจริวรรณ ทวจีันทรแ โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63228. นางผองศรี สุริโย โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63229. นางพมิพรรณ ใจทน โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63230. นางมุกดา แกวกลา โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63231. นางวราภรณแ ศิลาจันทรแ โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63232. นางสาวธญัญรัตนแ ขมิ้นเขียว โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63233. นางสาวเบญจมาศ กระตารัตนแ โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63234. นางสาวปณุณภา เหมะธลิุน โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63235. นางสาวสุพักตรแษา มุกดามวง โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63236. นางสาวอติรัตนแ ศรีสมเกียรติ โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63237. นางสุภาพร ธแิกว โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63238. นางเสาวคนธแ แกวสุด โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63239. นายเผด็จ นอยนรินทรแ โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63240. นายสุรัช ปอูงพาล โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63241. นายสมชาย วงษแศรีแกว โรงเรียนเพญ็พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63242. นางวจิิตร เพยีเทพ โรงเรียนโพนสูงพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63243. นางสาววนาวนั เมืองมงคล โรงเรียนโพนสูงพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63244. นายมีชัย วงศแนครธรรม โรงเรียนโพนสูงพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63245. นายวทิยา บรุาณ โรงเรียนโพนสูงพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63246. นางสาวอังคณา รัตนติสรอย โรงเรียนภพูานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63247. นายนพดล สุทธอิาจ โรงเรียนภพูานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63248. นายประเด็จ บญุกอง โรงเรียนภพูานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63249. นายวงสวสัด์ิ สีสํานาน โรงเรียนภพูานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63250. นางสุรางคนา กสิกรรมไพบลูยแ โรงเรียนยิ่งยวดพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63251. นายทรงศักด์ิ ปริุมา โรงเรียนยิ่งยวดพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63252. นายธนพงษแ เพลงสา โรงเรียนยิ่งยวดพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63253. นางศิริพร เวยีงสิมมา โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63254. นางสาวคําผอง สีหะบณัฑิต โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63255. นางสาวพศิมัย บรรเลงรมยแ โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63256. นางสาวสุภาพร จันทรแเรืองศรี โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63257. นายธนัวา วงษแอุบล โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63258. นายวชิกา สาระขันธแ โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63259. นายศรชัย พทุธชัย โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63260. นายศานต์ิ แสงโพธิ์ โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63261. นายธวชั บรรเลงรมยแ โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63262. นายอิทธพิล วงัคําแหง โรงเรียนยูงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63263. นางนงลักษณแ เศวตวงษแ โรงเรียนราชิน๒ู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63264. นางพชัรี อุปพระจันทรแ โรงเรียนราชิน๒ู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63265. นางรานี แกนดี โรงเรียนราชิน๒ู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63266. นางสาวกัลยา นารถภกัดี โรงเรียนราชิน๒ู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63267. นางธมลวรรณ นาถมทอง โรงเรียนวงัสามหมอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63268. นางพชัรินทรแ ไชยสาร โรงเรียนวงัสามหมอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63269. นางศศิธร สามัญ โรงเรียนวงัสามหมอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63270. นายสุนทร ปใญจิต โรงเรียนวงัสามหมอวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63271. นางกุหลาบ จันทะสิงหแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63272. นางกุหลาบ วงษแคําชาง โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63273. นางจันทมิา ศรีศกุน โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63274. นางจิราภรณแ เปาูปาุเถื่อน โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63275. นางจุฑาพร หลาบญุมา โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63276. นางโฉมยงคแ ออนสวสัด์ิ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63277. นางชนกพร สานะสี โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63278. นางนฤมล ไพยรินทรแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63279. นางบญุชวย อมรภญิโญ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63280. นางบญุยอด ประเศรษฐสุต โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63281. นางบษุบนั งามดี โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63282. นางประภาพรรณ แกวมี โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63283. นางปิๆนทอง ศรีสังคม โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63284. นางพรทรัพยแ ชื่นในเมือง โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63285. นางพรทพิยแ หลาจางวาง โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63286. นางพรวภิา อุยตระกูล โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63287. นางพฒันลิน นิลทกาล โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63288. นางมณีรัตนแ วมิุขติบตุร โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63289. นางรสสุคนธแ ทองณรงคแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63290. นางรุงนภา ถาวรกฤชรัตนแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63291. นางเรียม จันทะลุน โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63292. นางละไม ตะไกแกว โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63293. นางลัดดา เทศศรีเมือง โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63294. นางวนิดา บญุพเิชฐวงศแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63295. นางวชัราลักษณแ ไคบตุร โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63296. นางวไิล สมบรูณแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63297. นางศรีประภา ทพิชัย โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63298. นางศศวรรณแ เครือสุคนธแธนา โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63299. นางศิริวรรณ พลูลาภ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63300. นางสาวพานทพิยแ อัมพนัธแจันทรแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63301. นางสาวพริญาณแ ไชยนิลวรรณ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63302. นางสาวพุทธชาด วศิรี โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63303. นางสาวเพาพงา ลีลาศ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63304. นางสาวมาลา กองนาง โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63305. นางสาวยุพาณี ภมูิศรีแกว โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63306. นางสาวรัชฎากร เพิ่มคูณทวี โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63307. นางสาวรัชนี องคแตระกูลอารี โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63308. นางสาววนัทนียแ สิรถนอมทรัพยแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63309. นางสาวเสถียร อินทรแหาญ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63310. นางสุนันทา พานิชพงศแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63311. นางสุปราณี ติยะวรรณ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63312. นางสุภาพร พรรัชพล โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63313. นางสุภาวดี เขมะสัจจกุล โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63314. นางสุรภี นามเสนา โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63315. นางสุรียแรัตนแ คุมดี โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63316. นางสุรีรัตนแ ศรีพนัธบตุร โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63317. นางสุวรรณา มาลัยกรอง โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63318. นางแสงจันทรแ โพธิน์า โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63319. นายเกียรติศักด์ิ สิทธริาช โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63320. นายชวาลวตั เทศศรีเมือง โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63321. นายชัยวฒันแ โพธิน์า โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63322. นายธงชัย บญุพเิชฐวงศแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63323. นายเพชรรัตนแ วศิรี โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63324. นายวรีะ อุดมธนานันตแ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63325. นายสาธติ วศิรี โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63326. นายสุเทพ ตะไกแกว โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63327. นายโอภาส เสนารณฤทธิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63328. นางปราณียแ ไชยสุวรรณแ โรงเรียนสรางคอมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63329. นางสาวนิยม อินทรแหาญ โรงเรียนสรางคอมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63330. นางสาวประไพจิตร บญุญะรัง โรงเรียนสรางคอมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63331. นางสาวมนสินี นามลัง โรงเรียนสรางคอมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63332. นางสาววนิดา ศรีบญุพมิพแสวย โรงเรียนสรางคอมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63333. นางสุฬานันทแ ขาวกุญชร โรงเรียนสรางคอมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63334. นายปาฎหิาริยแ สาฆอง โรงเรียนสรางคอมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63335. นายสงกรานตแ ศรศิลป โรงเรียนสรางคอมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63336. นางกรรณิกา วบิลูยแสิน โรงเรียนสามพาดพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63337. นางประภาสนันทแ ธรศรี โรงเรียนสามพาดพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63338. นางสาวปาริฉัตร วงษแเจริญ โรงเรียนสามพาดพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63339. นางธติิยา ยืนนาน โรงเรียนสุมเสาพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63340. นางเยาวประภา บวัเกษ โรงเรียนสุมเสาพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63341. นางวนัทนา สงครามภกัดี โรงเรียนสุมเสาพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63342. นางสาวกนกวรรณ เชื้อประทมุ โรงเรียนสุมเสาพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63343. นายวทิยา สงครามภกัดี โรงเรียนสุมเสาพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63344. นายสุริยา บญุแสนแผน โรงเรียนสุมเสาพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63345. นางชฎาพร โพธทิากุล โรงเรียนหนองแดงวทิโยดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63346. นางสาวสุภาภรณแ ส้ินภยั โรงเรียนหนองแดงวทิโยดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63347. นางอัจฉรา ถารบตุร โรงเรียนหนองแดงวทิโยดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63348. นายตอศักด์ิ ยุทธรัตนแ โรงเรียนหนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63349. นางนิภาพร หลักคํา โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63350. นางพทิยารัตนแ ยุทธศาสตรแ โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63351. นางเพญ็ประภา พึ่งตระกูล โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63352. นางมยุรา ตะไกแกว โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63353. นางวลัลภา เมืองโสม โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63354. นางศรีสุดา สิทธคุิณ โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63355. นางสาวกานดา แสนคํา โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63356. นายชัยยง แกวเกิดมี โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63357. นายบญุญวฒันแ เศษคึมบง โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63358. นายสามารถ สายืน โรงเรียนหวยเกิ้งพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63359. นางนัยรัตนแ รุจิราศรีรัตนแ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63360. นางนิวรรณ พมิพแศรี โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63361. นางมาลัย เทยีมวงศแ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63362. นางวรรณภา ศิรินคร โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63363. นางสาวกัณทมิา พนมสิงหแ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63364. นางสุนันทา วงษแเสถียร โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63365. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63366. นายไพทลู สถิตยแ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63367. นายอดิเรก ไชยสาสแน โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63368. นางกนกพร คําสีลา โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63369. นางจันฉาย ดีเขื่อนขันธแ โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63370. นางฐณภชัรแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63371. นางนวพร คําวงศแ โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63372. นางพมิล ตันประเสริฐ โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63373. นางสมานจิต พพิฒันแวชัรา โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63374. นางสาวพรเพญ็ ทาแทงทอง โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63375. นางอภชิญา ยะไวทยแ โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63376. นางอรวรรณ ศรีบญุวงษแ โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63377. นางอําภาพรรณ ประสิทธิพ์นัธแ โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63378. นางเอมอร ใจแจง โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63379. นายวเิชียร สาจําปา โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63380. วาที่รอยโทวรัิตนแ แกวสุด โรงเรียนอุดรธานีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63381. นางกนกวรรณ กาญจนวาปสถิตยแ โรงเรียนอุดรพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63382. นางพรวภิา พรหมเกตุ โรงเรียนอุดรพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63383. นางวจิิตร เพง็สวาง โรงเรียนอุดรพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63384. นางสายสวาท สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอุดรพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63385. นางอรวรรณ ปราบศัตรู โรงเรียนอุดรพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63386. นายบญัชา สานะสี โรงเรียนอุดรพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63387. นายไพบลูยแ พจนา โรงเรียนอุดรพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63388. นางนพรรณชพงศแ เฉียบแหลม ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63389. นางรัชนก แกวปใญญา ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63390. นางสาวชญานันทนแ จันดี ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63391. นางสาวธิชานันทแ บตุรวเิศษ ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63392. นางสาวพชัรานุช ถวลิรักษแ ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63393. นางสาวรัตนแจาณี อรัญเพิ่ม ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63394. นางสาวรัตนแศญาณแดา ขันธแุสง ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63395. นางสาววาสนา เกษโสภา ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63396. นางสาวสุภา พลิาหา ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63397. นางออมจิตร เหลาทองสาร ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63398. นายชนินทรแ เกษจอย ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63399. นายฐากูร วงศแคําจันทรแ ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63400. นายสงัด จันดี ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63401. นายอภรัิฐ แพะขุนทศ ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63402. นายชะโลม บตุรแสน ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63403. นายพรชัย สุวพงษแ ศรีธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63404. นายชูวทิยแ สิงหแโท สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63405. นางฐิติมา ศิริบตุร เสอเพลอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63406. นางลักษณี บรรณกิจ เสอเพลอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63407. นางศิริพร สุขเกษม เสอเพลอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63408. นางสาวบุตชรินทรแ คะสีทอง เสอเพลอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63409. นางสาวรุงรวี หลานวงศแ เสอเพลอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63410. นายเจษฎา บณัฑิตรักการคา เสอเพลอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63411. นางขวญัใจ แกวอาษา หนองหวัคูปวงประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63412. นางไพจิต แกนดี หนองหวัคูปวงประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63413. นางเยาวณี ศรีปใจฉิม หนองหวัคูปวงประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63414. นางสาววราภรณแ บญุมาตุน หนองหวัคูปวงประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63415. นางสาวอุบล กุตัน หนองหวัคูปวงประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63416. นางสุพฒัตา ภสูอดสี หนองหวัคูปวงประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63417. นางนภคธร ศรีจันทรแเวยีง หนองหวัคูปวงประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63418. นางศุภกานตแ คําพมิาน หนองหวัคูปวงประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63419. นางขนิษฐา ศรีคํามี หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63420. นางเตือนใจ หาญสีนาถ หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63421. นางพสิมัย วงศแคําจันทรแ หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63422. นางละอองดาว มานะจักรแ หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63423. นางลักษณา นาแถมเพชร หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63424. นางสาวคําใหม ประสาร หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63425. นางสาวเจริญขวัญ นําพา หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63426. นางสาวปรียาภรณแ พชิัยวตัตแ หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63427. นางสาวยุวดี วงษแกันยา หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63428. นางสาวอัชลีญา จิตรจํานงคแ หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63429. นางอรทยั บญุมีสุข หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63430. นายกฤช สาขามุละ หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63431. นายมณฑล วจันสุนทร หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63432. นายวรีชัย สมบรูณแ หนองหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63433. นางจริยา ญาณไพศาล อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63434. นางจิราวลัยแ สุทธวิรรณา อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63435. นางนภาพร สมุทรกลิน อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63436. นางบตุรดี บตุรกัณหา อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63437. นางพวงเพชร นภามาศ อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63438. นางพวงเพช็ร พลยศ อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63439. นางสกาวเดือน ปานวเิชียร อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63440. นางสาวประวติรา กลาหาญ อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63441. นางสุจิตรา จันทรแสุดชา อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63442. นางแสงจันทรแ สัตถาผล อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63443. นางอรุณวรรณ บษุสาย อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63444. นายคําสา สุโพธิ์ อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63445. นายจิตติ บญุทองดี อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63446. นายชาติชาย ศิริรัตนพงษแ อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63447. นายสมบติั แชมชื่น อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63448. วา ร.ท.ทําเนียบ มหาพรหม อุดรพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63449. นางกรรณิการแ รัชชุศิริ อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63450. นางนงลักษณแ พงศแสุวรรณ อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63451. นางเปรมสุดา ปาสาจะ อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63452. นางพฒันา จุฑานันทแ อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63453. นางเพญ็ศรี โสรมรรค อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63454. นางเพญ็ศรี ทองทวี อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63455. นางวรวรีแ ปาณปภาดา อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63456. นางศรินยา เสนาไชย อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63457. นางสาวสุวพร ศิษยศาสตรแ อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63458. นางสาวอรวรรณ โอนากุล อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63459. นางสาวอุบล พรหมพลจร อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63460. นางสุดคนึง จิตธรรม อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63461. นางสุดา พงษแสิทธศัิกด์ิ อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63462. นางสุภาณี ศิลปววิฒันแ อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63463. นางอุทยั พนัอินากูล อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63464. นายกมล มงคลสิริสมบติั อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63465. นายชุติเดช บญุญะคงสกุล อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63466. นายณัฐวฒิุ พทิกัษแวงษแ อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63467. นายบญุมาก โพธิช์ัยแกว อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63468. นายประวทิยแ สุทธบิญุ อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63469. นายรัญจวน จันทะพล อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63470. นายวชิัย หาญตระกูล อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63471. นายวธิวชั เทยีนสีมวง อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63472. นายสังขแทอง จันทรแคลัง อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63473. นายสันทนา อินมะโรง อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63474. นายอิทธพิล เหล็กกลา อุดรพชิัยรักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
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63475. นางเกษร หรัิญมาพร อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63476. นางไกรสร สีมืด อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63477. นางทวิาวรรณ จันทคัต อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63478. นางพรพศิ คลองดี อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63479. นางพมิชมพู นามมัน อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63480. นางพมิพแใจ เต็มบญุ อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63481. นางพมิพแมาตร สอนใจ อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63482. นางวภิาภรณแ ศรีจันทรแ อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63483. นางศิริลักษณแ ขาวศรี อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63484. นางสาวนรีรัตนแ บพติรสุวรรณ อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63485. นางสาวปณุณภา บดุดาวงษแ อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63486. นางสาวรจนา ชาติโสม อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63487. นางสาวรัศมี สาระนันทแ อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63488. นางสุดสวาท มหาพรหม อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63489. นางสุทธารัตนแ ศรีภา อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63490. นางสุภาพร จรูญพงษแ อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63491. นางสุภาภรณแ โรมเมือง อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63492. นางอัจฉรา ไชยสาสแน อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63493. นายนพพร หรัิญมาพร อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63494. นายวนิัย ขาวเมืองนอย อุดรพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63495. นางกุศล ดวงสะดี อุดรพทิยานุกูล ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63496. นางฐิติรัตนแ ศรีประใหมมั่น อุดรพทิยานุกูล ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63497. นางสุรดา เถาวลัยแ อุดรพทิยานุกูล ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

63498. นางสาวณฐมน ชัยสวาง โรงเรียนกุดบงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63499. นางสาวละอองทพิยแ รูปศรี โรงเรียนกุดบงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63500. นางสาวสุภาพร โคตรวทิยแ โรงเรียนกุดบงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63501. นายประพนัธแ โคนุตะ โรงเรียนกุดบงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63502. นายเพิ่มศักด์ิ พเินตรเสถียร โรงเรียนกุดบงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63503. นายอานุ พลทะรักษา โรงเรียนกุดบงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63504. นางวสุิตา เนาวดี โรงเรียนเจ็ดสีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63505. นางสาวนินภา ไกรศรี โรงเรียนเจ็ดสีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63506. นายนราวธุ เหมะธลิุน โรงเรียนเจ็ดสีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63507. นายรวี วสันตแ โรงเรียนเจ็ดสีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63508. นายวนิิจ ชานุชิต โรงเรียนเจ็ดสีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63509. นางกาญจนสุดา ไชยเพช็ร โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63510. นางฉลาด ทองทพิยแ โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63511. นางวรรณรัตนแ อินพนิิจ โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
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63512. นายวชิชา ไชยเพช็ร โรงเรียนชุมพลโพนพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63513. นางเฉลิมศรี กายสิทธิ์ โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63514. นางประพมิพร วงศแพทุธา โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63515. นางเพญ็นี คําแหงพล โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63516. นางสาวพัฒตราภรณแ แสนโหนง โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63517. นางสําราญ จําปาทอง โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63518. นายนิยม จันออน โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63519. นายบญุศรี อินนะระ โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63520. นายประสิทธิ์ สิงหแปใญญา โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63521. นายองคแอาจ ปาูนภมูิ โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63522. นายไพรัตนแ กามพร โรงเรียนเซกา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63523. นายเทวฤทธิ์ ศรีวตัร โรงเรียนโซพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63524. นายพนัสเทพ กุลวงศแ โรงเรียนโซพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63525. นางรัชนี กุลสิทธาวเิวท โรงเรียนเด่ือวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63526. นางสาวสุจิตรา วงศแรัตนแ โรงเรียนเด่ือวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63527. นายสมเจตนแ คุณความดี โรงเรียนเด่ือวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63528. นายสมบติั พดุนอก โรงเรียนเด่ือวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63529. นางวฒันา โคตรชมภู โรงเรียนถอนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63530. นางสาวสุดคนึง ศรีหาวงศแ โรงเรียนถอนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63531. นายณรงคแชัย พอคาชาง โรงเรียนถอนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63532. นายวจิารณแ ราชปอูงขันธแ โรงเรียนถอนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63533. นางเกษแกว หนูภกัดี โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63534. นางไพจิตร สุขเกษม โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63535. นางมะลิ พอคาชาง โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63536. นางยุวดี บวัหลวง โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63537. นางรัชนก สุบนิ โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63538. นางศิริลักษณแ พจนสุนทร โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63539. นางสวางจิตร อมตฉายา โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63540. นางสุภลักษณแ ผิวนวล โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63541. นายเกียรติศักด์ิ จันทนแตน โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63542. นายคําหมาน พลบรูณแ โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63543. นายตรีเทพ ถาบตุร โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63544. นายนเรศ คําทวี โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63545. นายพรหม กรมวงักอน โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63546. นายภราดร หนูภกัดี โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63547. นายศิริศักด์ิ โพธิศิ์ริ โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63548. นายไพฑูรยแ เชื้อเมือง โรงเรียนทาบอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
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63549. นางสาวเยาวเรศ อาจนาวงั โรงเรียนทาบอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63550. นางสาววมิลรัตนแ สุตเดช โรงเรียนทาบอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63551. นายสมประสงคแ บญุวงศแ โรงเรียนทาบอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63552. นายอภนิันทแ แสงโสดา โรงเรียนทาบอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63553. นางกาญจนา ทะแยง โรงเรียนนาดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63554. นายอิทธพิล หนัมา โรงเรียนนาดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63555. นางจินตนา ดีนาง โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63556. นางศิรินารถ ทพิรักษแ โรงเรียนน้ําสวยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63557. นายวจิิตร โพธดิอกไม โรงเรียนน้ําสวยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63558. นายวเิชียร เวยีงบาล โรงเรียนน้ําสวยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63559. นายสมเกียรติ ศรีทอง โรงเรียนน้ําสวยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63560. นายสมควร เกษร โรงเรียนน้ําสวยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63561. นายสมพร ผาจวง โรงเรียนน้ําสวยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63562. นายสรศักด์ิ ศิริมาศ โรงเรียนน้ําสวยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63563. นางชัยพร สุมสา โรงเรียนโนนคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63564. นายณัฐวฒิุ พมิพแโคตร โรงเรียนโนนคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63565. นางบวัทอง อินทะวมิาน โรงเรียนโนนคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63566. นางกนกรัชตแ จันทรแอวน โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63567. นางจิราพร อดุลเดชา โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63568. นางประยูร ชาญสินธุแ โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63569. นางภาพมิล บญุภา โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63570. นางวรนุช ศรีเขม โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63571. นางสมสมัย เจริญดี โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63572. นางสายใจ พทุธพนัธุแ โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63573. นางสาวเกวลิน จรูญธญัธร โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63574. นางสาวดารุณี พลเตชา โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63575. นางสุวรรณี การดี โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63576. นายบญุทนั ชาตรี โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63577. นายบญุสม พมิพแดี โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63578. นายสนิท ศรีทอง โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63579. นายสุทธรัิตนแ ศรีเสถียร โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63580. นายสุธานิล นิลเนตร โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63581. นายสุเมท ภาพนัธแ โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63582. นายอุดม นิลไสล โรงเรียนบงึกาฬ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63583. นางสุทธรัิตนแ ศรีสงคราม โรงเรียนบงึโขงหลงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63584. นายธานี แสนโหนง โรงเรียนบงึโขงหลงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63585. นายสัญญา ภผูาผุย โรงเรียนบงึโขงหลงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
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63586. นางกุสุมา วงษแสวรรคแ โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63587. นางเจนกานทแ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63588. นางธดิาวรรณ เดิมศรีภมูิ โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63589. นางนงลักษณแ สกุลทอง โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63590. นางประกอบจติร เจริญกุล โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63591. นางปใทมสุคนธแ สุริยวงศแ โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63592. นางผองศรี ชุมพล โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63593. นางเพญ็ศรี พทุธา โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63594. นางราตรี เทพนรีมิตร โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63595. นางวนัเพญ็ คําผิว โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63596. นางสายพณิ บํารุงศิลป โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63597. นางสาวสนธยาพร โลหะปาน โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63598. นางสาวสุพรรณิกา อินทริง โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63599. นางสาวอุบล สกุลคู โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63600. นางสุจินตนา สืบแวง โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63601. นางสุเนตรา พงษแเสรี โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63602. นางสุปราณี ภมูิพื้น โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63603. นางสุภาพร ฐิติธนานนทแ โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63604. นางอัญชลี กองเวหา โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63605. นายชนินทรแ หาธร โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63606. นายชัยวฒันแ เคณาภมูิ โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63607. นายชาตรี ทองอันตัง โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63608. นายยุทธการ พลพลิา โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63609. นายวรีะชัย เจริญวฒันะตระกลู โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63610. นายสุจินตแ ภมรศิริ โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63611. นายคม ราชคํา โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63612. นายราชันตแ ทพิยโสต โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63613. นางจารุวรรณ พนิธะ โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63614. นางชอทพิยแ สรอยสน โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63615. นางพวงเพชร พลูทอง โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63616. นางกลีบแกว สีหไตร โรงเรียนปทมุเทพวทิยาคาร ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63617. นายณัฐกิจ ภเูฮืองแกว โรงเรียนประชาบดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63618. นางเจนจิรา แสนไชย โรงเรียนปากคาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63619. นางบญุสม นาคเสน โรงเรียนปากคาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63620. นางสาวชัญญา สายโน โรงเรียนปากคาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63621. นางสาวละเอียด วงศแภมูิเมือง โรงเรียนปากคาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63622. นางสาวศรีประภา สุนารักษแ โรงเรียนปากคาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
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63623. นางสุวาทณีิ คําสา โรงเรียนปากคาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63624. นายเกษม คําสา โรงเรียนปากคาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63625. นายเจริญ แดงเจริญ โรงเรียนปากคาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63626. นายเฉลิม นาคเสน โรงเรียนปากคาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63627. นางเกษมณี สะอาด โรงเรียนปากสวยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63628. นางณัฐพร สายทอง โรงเรียนปากสวยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63629. นางสมพร ผมไผ โรงเรียนปากสวยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63630. นางสาววารุณี พงษากลาง โรงเรียนปากสวยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63631. นางสาวศิริพร ธรรมครูปใทมแ โรงเรียนปากสวยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63632. นายนิวตัรแ ฝอยทอง โรงเรียนปากสวยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63633. นางสาวสุกัลยา สิมเสน โรงเรียนฝางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63634. นายชาตรี โคตะวนั โรงเรียนฝางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63635. นายสุรสิทธิ์ สิทธอิมร โรงเรียนฝางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63636. นางจันทนา คําปในออน โรงเรียนพรเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63637. นางเบญ็ณุรัสมิ์ วบิลูยแกุล โรงเรียนพรเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63638. นางพลูศรี พลหงษแ โรงเรียนพรเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63639. นางสาววรรษชล ภลูวรรณ โรงเรียนพรเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63640. นายชุมพล ทองอันตัง โรงเรียนพรเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63641. นายศิวธั สุภาพนัธแ โรงเรียนพรเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63642. นายสุรชัย สิงหแเผน โรงเรียนพรเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63643. นายนรภทัร สิทธจิักร โรงเรียนพรเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63644. นางกมลทพิยแ คินาทพิยแ โรงเรียนพระธาตีุบงัพวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63645. นายสุชาติ เข็มอุทา โรงเรียนพระธาตีุบงัพวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63646. นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตร โรงเรียนพระธาตีุบงัพวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63647. นายวรีะ กรมวงักอน โรงเรียนพระธาตีุบงัพวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63648. นางวชีญา สุวรรณรอด โรงเรียนพระบาทนาสิงหแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63649. นางสาวเพ็ญนิภา บวัคอม โรงเรียนพระบาทนาสิงหแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63650. นายวรีะชาติ ทะแยง โรงเรียนพระบาทนาสิงหแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63651. นางประชิต เกษรพรหม โรงเรียนพานพราว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63652. นางประมวล ทพิรักษแ โรงเรียนพานพราว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63653. นางมะลิจันทรแ ริมสกุล โรงเรียนพานพราว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63654. นางองุน ผาจันทรแ โรงเรียนพานพราว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63655. นางมณีรัตนแ แสนวงษแ โรงเรียนพานพราว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63656. นางจีระวรรณ จันทรพรม โรงเรียนโพธิต์ากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63657. นางบวัเรียว กิริยา โรงเรียนโพธิต์ากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63658. นางสาวพรพมิล นาแถมพลอย โรงเรียนโพธิต์ากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63659. นางสาวศิริญญา สุวฒั โรงเรียนโพธิต์ากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
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63660. นายธรีพล นววงศแเสถียร โรงเรียนโพธิท์องวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63661. สิบเอกสมคิด ศรีสุนาครัว โรงเรียนโพธิท์องวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63662. นายโชคชัย ชินโณ โรงเรียนโพธิท์องวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63663. นางนิรมล สุวรรณกุศล โรงเรียนโพนทองประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63664. นางเพลินใจ ขุนใหญ โรงเรียนโพนทองประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63665. นายจินดา พนาลิกุล โรงเรียนโพนทองประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63666. นางสุทธวิรรณ บวัศรี โรงเรียนภทูอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63667. นายณัฐพงษแ วเิศษสา โรงเรียนภทูอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63668. นางสาวสุกัญญา อินทรโชติ โรงเรียนรมธรรมนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63669. นางสาวประรารี คําเมืองแพน โรงเรียนรมธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63670. นางสุณัฐฌา มูลทุง โรงเรียนรมธรรมานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63671. นางวรัิชยา บตุรสาร โรงเรียนวงัหลวงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63672. นางสาวนวรัตนแ ศรีสถาน โรงเรียนวงัหลวงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63673. นายธนากร ทองธริาช โรงเรียนวงัหลวงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63674. นายปริญญา ดวงสิมมา โรงเรียนวงัหลวงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63675. นายสรวศิ ผาทอง โรงเรียนวงัหลวงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63676. นายสาคร ศรีเรือง โรงเรียนวงัหลวงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63677. นางพรทพิา กมุทศรี โรงเรียนเวยีงคําวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63678. นายฉลองชัย อินทขีณี โรงเรียนเวยีงคําวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63679. นายลําเพย พเิคราะหแแนะ โรงเรียนเวยีงคําวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63680. นายชาญชัย คงสมบติั โรงเรียนศรีชมภวูทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63681. นายศักดาเดช ทาซาย โรงเรียนศรีชมภวูทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63682. นางสาวษมาวดี จักรโสภา โรงเรียนศรีวไิลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63683. นายสมพร กมลธรรม โรงเรียนศรีวไิลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63684. นายสุบนิ ศรีบลุม โรงเรียนศรีวไิลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63685. นายเรืองทรัพยแ ติดมา โรงเรียนศรีวไิลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63686. นางบรรจง ศรีสุนทร โรงเรียนสมสนุกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63687. นายไสว วรรณพรามณแ โรงเรียนสมสนุกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63688. นางสาวจุฑารัตนแ พรมมา โรงเรียนสังคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63689. นางสาววัฒนารมยแ พรหมมา โรงเรียนสังคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63690. นางสาววชิุดา หนูจันทรแ โรงเรียนสังคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63691. นายพลายชุมพล เหลืองาม โรงเรียนสังคมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63692. นางประมร ภถููกเงิน โรงเรียนหนองเข็งวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63693. นางอมร เขียวน้ําชุม โรงเรียนหนองเข็งวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63694. นางกัญญาภทัร แปนูคง โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63695. นางณัฐนพนิ พมิพแรัตนแ โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63696. นางดวงเดือน ทวผีล โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
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63697. นางพชัริษา เงินโพธิก์ลาง โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63698. นางสรัญณี คนยัง โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63699. นางสาวณัฎฐวี ศรีอุปใทฌายแ โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63700. นายจิรพงษแ ขุราษี โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63701. นายเจษฎา อังสนั่น โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63702. นายนิวชั อางมัจฉา โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63703. นายสมบรูณแ ชัยทอง โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63704. นายสมาน มาแกว โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63705. นายอนุกูล รินทรามี โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63706. นางสมเพช็ร โลจันทรแต฿ะ โรงเรียนหนองนางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63707. นางสุภพ ทกัษณิธานี โรงเรียนหนองนางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63708. นายสายัณหแ อรรคราช โรงเรียนหนองนางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63709. นางศิราพร จันปุุม โรงเรียนหนองยองพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63710. นางสาวเทพธดิา ศรีเชียงหวาง โรงเรียนหนองยองพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63711. นายนิยม พลลาภ โรงเรียนหนองยองพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63712. นางยุพา คชาสัมฤทธิ์ โรงเรียนหนองหยองพทิยาคมรัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63713. นางวกิานดา เจริญดี โรงเรียนหนองหยองพทิยาคมรัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63714. นายวรัิตนแ เจริญดี โรงเรียนหนองหยองพทิยาคมรัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63715. นายอาทติยแ ทหีอคํา โรงเรียนหนองหยองพทิยาคมรัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63716. นางสาวออนจิต ยางงาม โรงเรียนหนองหิ้งพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63717. นายประสิทธิ์ ไชยสุนทร โรงเรียนหนองหิ้งพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63718. นายศุภชัย เพลิดพราว โรงเรียนหนองหิ้งพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63719. นายดิเรก โพธิส์วาง โรงเรียนหนองหิ้งพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63720. นายพทิกัษแ พลเยี่ยม โรงเรียนหนองหิ้งพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63721. นางนครไทย คําเพชรดี โรงเรียนเหลาคามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63722. นายกล่ินพงษแษา ธนารักษแ โรงเรียนเหลาคามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63723. นายปราโมทยแ คําเพชรดี โรงเรียนเหลาคามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63724. นางเบญจมาตยแ ฦาชา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๑ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

63725. นายธรรมศักด์ิ ทกัษณิวโิรจนแ กุตาไกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63726. นางสุดารัตนแ ไตรยวงคแ คําชะอีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63727. นายจําปาศักด์ิ คนซ่ือ คําชะอีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63728. นายเฉลิมไทย แสนโสม คําชะอีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63729. นายยอดชาย อุปใญญแ คําชะอีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63730. นายวชัรพล หวยทราย คําชะอีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63731. นายสุรพรชัย สุวรรณไตรยแ คําชะอีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63732. นางนํามวรรณ สลางสิงหแ คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63733. นางนิ่มนวล รอบรู คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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63734. นางประสพสุข อุปใญญแ คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63735. นางพมิลวรรณแ กานารักษแ คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63736. นางสาวทติยแบงัอร ใจบญุ คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63737. นางสาวปณพร สุวรรณไตรยแ คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63738. นางอุษา บตุรดีวงศแ คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63739. นายพนอม รัชอินทรแ คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63740. นายพรชัย ขันศรี คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63741. นายสิทธพิร ธรรมวงศา คําชะอีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63742. นางชนากานตแ หอมสมบติั คําเตยอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63743. นางสาวรุงนภา เพยีพล คําเตยอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63744. นายสิทธชิัย อาทติยแต้ัง คําเตยอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63745. นางรัชฎา หวยทราย คําบกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63746. นายยุธนา ผิวขํา คําบกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63747. นางรจนา ลุสุข คําปาุหลายสรรพวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63748. นางวงศิริ หวงัเหนี่ยวกลาง คําปาุหลายสรรพวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63749. นางสาววทิยา แสนสุข คําปาุหลายสรรพวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63750. นายกมล รูปดี คําปาุหลายสรรพวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63751. นางใจทพิยแ สุยะรา คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63752. นางทศันียแ ชองวารินทรแ คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63753. นางปยิะวรรณ นาริต คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63754. นางละเอียด พลหาญ คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63755. นางวธญัญา วาปี คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63756. นางสาวมะลิสด ศรีสุวะ คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63757. นางสาวอรวรรณ ดอนชัย คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63758. นางสุภทัรา คลองดี คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63759. นางสุภาพร ทาระขจัด คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63760. นายณรงคแ นาริต คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63761. นายอาเซีย รัชอินทรแ คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63762. นายฉลอง บตุรกาล คําสรอยพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63763. นางเทยีมขวญั สารีพร โคกสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63764. นางวริศรา สัพโส โคกสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63765. นางสาวแนงนอย วงคแตาทํา โคกสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63766. นางสาวพดัชา บตุรดีวงศแ จุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63767. นางสาวอารีรัตนแ มัฐผา จุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63768. นางสุภคัชญา สินพนู จุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63769. นางไสลา รูปเหล่ียม จุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63770. นายไกรศรี ภริมยแ จุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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63771. นายคมสรรคแ ศัตรูพาย จุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63772. นายสมคิด รูปเหมาะ จุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63773. นายสุพรม ปใททมุ จุฬาภรณราชวทิยาลัย มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63774. นางจิตนา จูมแพง ชัยปใญญาวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63775. นางมนรัตนแ สุพร ชัยปใญญาวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63776. นางสาวนวลจันทรแ บญุทศ ชัยปใญญาวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63777. นายธนวรรธนแ หมื่นแพน ชัยปใญญาวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63778. นายอัครเรศ ยืนยั่ง ชัยปใญญาวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63779. นายโอฬาร ใจศิริ ชัยปใญญาวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63780. นายเลียง ผางพนัธแ ชัยปใญญาวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63781. นางสาวนงนภสั ภกัดี เชียงยืนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63782. นางสาววรีดา มะลิรส เชียงยืนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63783. นายวรีะชัย คําแพงดี เชียงยืนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63784. นางจุฑาทพิยแ จุลศรี ไชยบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63785. นายวงศแธนา อินทวุงศแ ไชยบรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63786. นางนริศรา อินปากดี ดงดาวแจงพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63787. นางศิริลักษณแ สารทอง ดงดาวแจงพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63788. นายวรวฒิุ ศรีมะโรง ดงดาวแจงพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63789. นางสาวพรทพิยแ อาจวชิัย ดงมอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63790. นายนเรศ ศรีทนษา ดงมอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63791. นายณัฐกร สอนวงคแ ดงมอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63792. นางจารุวรรณ ใจศิริ ดงหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63793. นางสมาน แกนงาม ดงหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63794. นางสาวมาลัยพร คํามุงคุณ ดงหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63795. นายจํารัส รัตนวชิัย ดงหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63796. นายเฉลิมศักด์ิ ณ หนองคาย ดงหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63797. นายนิเทศกแ ศรีโจมรัก ดงหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63798. นายพนิิจ ภนูาโคก ดงหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63799. นางจําเนียร ประสงคแสุข ดอนตาลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63800. นางปราณี สุขรี ดอนตาลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63801. นางพชัรินทรแ วรรณอําไพ ดอนตาลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63802. นางมยุรี กินลา ดอนตาลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63803. นางวาสนา ศรีลาศักด์ิ ดอนตาลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63804. นางสาวกรรณิกา บํารุงบานทุม ดอนตาลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63805. นางอมร บรรจง ดอนตาลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63806. นายพชิัยศักด์ิ เจริญศรี ดอนตาลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63807. นายเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตรแ ดอนตาลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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63808. นางนิตยา บพุชาติ ดอนเสียวแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63809. นางวรัญพชัรแ วงศแสุเพง็ ดอนเสียวแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63810. นางสาวกาญจนา โฮกออน ดอนเสียวแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63811. นายทํานอง คะสุดใจ ดอนเสียวแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63812. นายปยิะพนัธแ ชัยเสนา ดอนเสียวแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63813. นายผราวธุ แสนโสม ดอนเสียวแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63814. นายสมหมาย จําเริญเศษ ดอนเสียวแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63815. วาที่ ร.ต.หญิงภัคจริา วงศแสมศรี ดอนเสียวแดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63816. นางรัชนี สมรฤทธิ์ ทาจําปาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63817. นายสมศักด์ิ ธรรมโม ทาจําปาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63818. นางสาวชุติมา พศิงาม ธรรมโฆษติวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63819. นางสาววรีพร บพุศิริ ธรรมโฆษติวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63820. นายวชัรินทรแ วเิศษ ธรรมโฆษติวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63821. นางนฎปพร เหล็กจารยแ ธรรมากรวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63822. นางวนัเพญ็ คําพลิา ธรรมากรวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63823. นางกรรณิการแ ไผโสภา ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63824. นางกิรณา จันทรโคตร ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63825. นางฐานิตา นางลอย ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63826. นางทศพร โคกมะณี ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63827. นางนงนุช นันตะภกัด์ิ ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63828. นางพรประเสริฐ จันทรโคตร ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63829. นางมัฒฑณา ไชยสงคแ ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63830. นางรัตนาศรี สกุลโชติ ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63831. นางศิรินทพิยแ โสมสุข ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63832. นางสุพรรณรี คงเพชร ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63833. นางอรศรี สัญราชา ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63834. นายววิฒันแชัย คงเพชร ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63835. นายอลงกรณแ จันทรโคตร ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63836. นายชนินทรแ ทศัคร ธาตุพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63837. นางกรรณิการแ บญุชวลิต นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63838. นางกุลนิตชา ไชยวเิศษ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63839. นางจันทร รัศมี นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63840. นางจารุณี นอยนรินทรแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63841. นางจุฑาทพิยแ นันชนะ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63842. นางชญาดา วงศแพจนแสนธแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63843. นางชนิดา ไชยรัตนแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63844. นางชูจิต เพชรศิริ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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63845. นางธญัญรัตนแ เสนานิมิต นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63846. นางบานเย็น วงัคะฮาต นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63847. นางเบ็ญจวรรรณ เหลาหลา นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63848. นางปวนีา พนมอุปถัมภแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63849. นางปาริชาต เจริญรัตนแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63850. นางปยิวรรณ ศิริสวสัด์ิ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63851. นางพลิาศลักษณแ จงตระการสมบติั นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63852. นางมณฑิรา นพณัฐวงศกร นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63853. นางมณีวรรณแ ยนตแดัน นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63854. นางมยุรี เพง็อ่ํา นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63855. นางเรไรรัตนแ ใจสุข นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63856. นางลําใย ทพิยแวงศแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63857. นางวราภรณแ ถาบตุร นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63858. นางวฤณภา จันทรสาขา นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63859. นางสมลักษณแ ฉวกีุลรัตนแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63860. นางสรัลยา ชาวนา นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63861. นางสโรชิน โนนทงิ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63862. นางสาวนภา แพงดี นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63863. นางสาวมานิดา อุปลีพนัธแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63864. นางสาวศศิธร บญุชวลิต นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63865. นางสาวสิรินันทแ ต้ังศิริ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63866. นางสาวสุดธดิา จันทะสิน นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63867. นางสาวสุธรีา ไชโย นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63868. นางสุปยิา สิทธกิานตแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63869. นางสุภชา ไวธญัญะกรรม นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63870. นางสุรัชดาภรณแ ใหมคามิ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63871. นางสุวณา พรรณะ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63872. นางสุวมิล เศวตเลข นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63873. นางอรพนิ ประเสริฐสังขแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63874. นางอัจฉราพร เจริญธนกุล นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63875. นางอุรวรา ลาภจิตร นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63876. นายกิติรัตนแ เบาลี นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63877. นายธรีวฒันแ นาระถี นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63878. นายปยิะศักด์ิ เหลาสงคราม นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63879. นายพนมศักด์ิ สินมงคลทรัพยแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63880. นายพรศักด์ิ วงศแศิริ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63881. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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63882. นายเรืองศักด์ิ ปริปณุณะ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63883. นายวเิชียร เจริญรัตนแ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63884. นายวโิรจนแ ธรรมคํา นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63885. นายวโิรจนแ วงศแศิริ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63886. นายสมชาย ยิ่งคําแหง นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63887. นายสมัคร แสงอรุณ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63888. นายสังคม บญุอาจ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63889. นายสันติศักด์ิ หงษแภกัดี นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63890. นายสําราญ นุชนอย นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63891. นายสุขุม สุภภมูิ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63892. นายสุทธิ ไทยฤทธิ์ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63893. นายสุพจนแ สงเสริม นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63894. นายสุรชาติ รัศมี นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63895. นายอัมพร ศิริสวสัด์ิ นครพนมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63896. นางเบญจวรรณ ศัตรูพาย นวมินทราชูทศิ อีสาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63897. นางสาวกลีบจันทรแ นนทแขุนทด นวมินทราชูทศิ อีสาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63898. นางสาวปฏพิร จิตรามาตยแ นวมินทราชูทศิ อีสาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63899. นางสุพร ทองอาจ นวมินทราชูทศิ อีสาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63900. นายณดิษ เรืองรุงสิน นวมินทราชูทศิ อีสาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63901. นายเศรษฐพงษแ อุนทานนทแ นวมินทราชูทศิ อีสาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63902. นายสุรชัย สุคําภา นวมินทราชูทศิ อีสาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63903. นางกรรณิการแ เจนเชี่ยวชาญ นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63904. นางขวญัชยา เจียมจังหรีด นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63905. นางชอเอื้อง เชื้อกุลา นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63906. นางรัตนา คําเพชรดี นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63907. นางรัศมี มีแกว นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63908. นางราตรี เครือพนัธแ นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63909. นางศิริพนัธแ บญุครํ่า นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63910. นางสาวบษุบา รัตนคุณากร นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63911. นางสาวภคัมน แกนงาม นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63912. นางสาววิภาภรณแ สะเดา นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63913. นางสาวสนทยา กําลังหาญ นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63914. นางสุมาลี ศิริปรีชากุล นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63915. นางอาระยะ ต้ังวกิรัย นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63916. นางอุทยัวรรณ ฤทธธิาดา นาแกสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63917. นางรุงฤดี บญุจันทรแ นาคําราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63918. นางสาวสุวณัลา แวงดา นาคําราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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63919. นางอรอุมา สมรฤทธิ์ นาคําราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63920. นายวทิยา สมพมิตร นาคําราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63921. นางสาวเครือนิลดาว ทองธลัิกษมี นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63922. นางสาวรินดา (ดลเจิม)สิงหแ นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63923. นายเฉลียว โสมงาม นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63924. นายธนชาต แสงจันทรแ นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63925. นายปราโมทยแ เทพกูล นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63926. นายปรีชา อินทรียแ นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63927. นายภาสกร จันทะรักษแ นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63928. นายภษูณะ กึกกัน นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63929. นายวราวธุ เหมะธลิุน นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63930. นายเสกสรร จันทรแแดง นาถอนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63931. นางภทัรานิษฐแ ธนะเธยีรนันทแ นาวาราชกิจพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63932. นางสาวฐิติภสัรแ ธรีแธนนทแวรา นาวาราชกิจพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63933. นายทศพล อาจหาญ นาวาราชกิจพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63934. นางวริิยา เชี่ยวชาญ นาโสกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63935. นางสาวจันทพิยแ สุวรรณพนัธแ นาโสกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63936. นางสาวนิตยา บรรทดัเรียน นาโสกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63937. นางอังคณา อุปใญญแ นาโสกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63938. นายกมล สุวรรณมาโจ นาโสกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63939. นายชัยธวชั กมลรัตนแ นาโสกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63940. นางนิศากร พลซา นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63941. นางเพญ็จันทรแ บวัชุม นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63942. นางยุวากร เมืองสุวรรณ นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63943. นางลักขณา โกษาแสง นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63944. นางอมรรัตนแ เรียมแสน นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63945. นายกฤษณา โกษาแสง นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63946. นายทรงสรรคแ บวัชุม นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63947. นายธติินันทแ บพุศิริ นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63948. นายพนมศักด์ิ เรียมแสน นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63949. นายพทัธดนยแ วะนานาม นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63950. นายมานพ เรืองศรี นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63951. ส.ต.ท.ยุทธศักด์ิ กุมมาร นาหวาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63952. นางนิยม บญุมีทองอยู บานขาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63953. นางพรรณี ฤาชากูล บานขาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63954. นางรจนา ขันทะชา บานขาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63955. นางระร่ืน งอยจันทรแศรี บานขาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒



1730

63956. นางลัดดาวลัยแ ตาระบตัร บานขาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63957. นายพจนาถ แดงพบิลูยแ บานขาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63958. นายภานุลักษณแ มังคละคีรี บานขาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63959. นายธรีะพงษแ วรีะชานนทแ บานผ้ึงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63960. นางชื่นบาน ภาสอน บานแพงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63961. นางนารีรัตนแ ต้ังสกุล บานแพงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63962. นายปฏวิติั ภาสอน บานแพงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63963. นางกนกวรรณ ศรีสิทธนิาม ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63964. นางเกษมศรี อินทนนทแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63965. นางจันทรแจิรา แกนจันทรแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63966. นางจันทรแเจา วลิาศ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63967. นางจันทมิา วงศแกาฬสินธุแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63968. นางจิตรา โพธิศ์รี ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63969. นางจีรณินทแ ไชยคํา ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63970. นางชุติมา บรรเทาทกุขแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63971. นางทศันา ไชยวงษแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63972. นางนาไล สาโสภา ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63973. นางนิภา มั่นสุวรรณ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63974. นางนุชรี คําประสังขแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63975. นางพรทพิยแ หงษแภกัดี ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63976. นางพนิิจ เชื้อพล ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63977. นางพมิพแใจ ริมสกุล ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63978. นางภทัรินทรแพร เอกมโนรัชตแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63979. นางมยุรา ขวญัเพชร ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63980. นางวราภรณแ ชํานิยันตแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63981. นางวจิิตร วริิยะเศรษฐแกุล ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63982. นางศศิวมิล พรหมวงศแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63983. นางสมพรอม พลสา ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63984. นางสาวประไพรัตนแ เหลืองศิริ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63985. นางสาวพรทพิยแ วงคแภธูร ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63986. นางสาวภาณี พนมอุปถัมภแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63987. นางสุดาวลัยแ อัมพนุันทนแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63988. นางสุรินทรแ ประพฒันแพงษแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63989. นายกฤษฎา ไชยสี ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63990. นายกัมปนาท คําประสังขแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63991. นายทศพร สวนแกว ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63992. นายนิวชั ออนมณี ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒



1731

63993. นายยุทธนา แสนสุริวงศแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63994. นายรังสรร สายวร ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63995. นายราเชน ศรีสรรคแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63996. นายวชัระ บรุชาติ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63997. นายศิริชัย เชื้อพล ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63998. นายสหสั ยอดมณี ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

63999. นายสุรศักด์ิ วงศแกาฬสินธุแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64000. นายอนิรุธ แกนจันทรแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64001. นางพรนภา เอกนิพนธแ ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64002. นายอนันตแ ภมูิดา ปยิะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64003. นางเพชรไพรินทรแ เจาะจง ผาเทบิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64004. นางสาวเบญจรัตนแ หวยทราย ผาเทบิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64005. นางสุกัญญา วองไว ผาเทบิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64006. นางอนงคแภทัรแ โรจนแธนกุลชัย ผาเทบิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64007. นางสาวขวัญเรือน จุมแพง ผ่ึงแดดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64008. นางสาวฐิติรัตนแ พนัธแพรม ผ่ึงแดดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64009. นางสาวรุงอรุณ คนขยัน ผ่ึงแดดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64010. นางสาววลัยแนิภา มะลิซอน ผ่ึงแดดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64011. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพนัธแ ผ่ึงแดดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64012. นายจีรศักด์ิ ศรีบรุมยแ ผ่ึงแดดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64013. นายยุทธนา สิงหาบตุร ผ่ึงแดดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64014. นายสมจิต ราชิวงคแ ผ่ึงแดดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64015. นางพชัรินทรแ บรรจมาตยแ พลังราษฎรแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64016. นางสาวสุทธสิา จันปุุม พลังราษฎรแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64017. นางนฤมล อุยประโค พะทายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64018. นางสาวแกวตา พมิพแพงษแ พะทายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64019. นางสาวดวงรัตนแ เดชขันธแ พะทายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64020. นางสาวปาริชาติ ราญมีชัย พะทายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64021. นายทรงพล ศรีนวล พะทายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64022. นายวศิิษฏแ เทยีมมวง พะทายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64023. นายสยาม คําชนะ พะทายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64024. นายจิรพล นามมีฤทธิ์ พะทายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64025. นางกฤษณา ขันตี โพนแพงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64026. นางราตรี สุริยนตแ โพนแพงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64027. นางวาสนา พรหมจรรยแ โพนแพงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64028. วาที่รอยตรีสุมิตร แวงโสธรณแ โพนแพงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64029. นางทพิยแวรรณ สมยา โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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64030. นางปใญญาทพิยแ บญุมาวงษา โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64031. นางเพช็รกี โยลัย โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64032. นางเพญ็ศรี ฤทธทิศิ โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64033. นางสาวรัตนพร ปาขางฮุง โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64034. นายชูศักด์ิ มวงไทย โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64035. นายธรีะยุทธ วณิชศิโรรัตนแ โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64036. นายปฐม บรัุตนแ โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64037. นายพทุธรักษแ บตุรสิงขรณแ โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64038. นายศักด์ิดา สมยา โพนสวรรคแราษฎรแพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64039. นางฐปนียแ โคตรชุม มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64040. นางนงคแรักษแ ชาติวงศแ มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64041. นางนุมนวล วงศแสุเพง็ มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64042. นางมณทริา ยางธสิาร มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64043. นางมณีรัตนแ ครอโนนแดง มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64044. นางวาสนา ภาคนาม มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64045. นางสาวจริพรรณ อุพร มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64046. นางสาวอัญชลี วโิย มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64047. นางสุวรรณา วฒุา มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64048. นายชัยณรงคแ โคตรชุม มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64049. นายประทปี ครอโนนแดง มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64050. นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64051. นายทนงชัย เจริญรัตนแ มัธยมพชัรกิติยาภา ๑ นครพนม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64052. นางงามตา กฤตาคม มุกดาวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64053. นางวนิดา ชูคําสัตยแ มุกดาวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64054. นายชาตรี ประดุจชนมแ มุกดาวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64055. นางจิรภรณแ โภคสวสัด์ิ มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64056. นางชบา ศรีวชิัย มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64057. นางนภสันันทแ ขวญัจา มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64058. นางประภาพรรณ พั่วแพง มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64059. นางภทัราวรรณ ฤทธวิงศแ มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64060. นางมาริสา อินลี มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64061. นางรณางคแ ลานขามปอูม มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64062. นางสมพกัตรแ ล้ิมวฒันา มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64063. นางสุวรรณา รัตนศรี มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64064. นายเฉลียว มงคลเกตุ มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64065. นายสมพร ขวญัจา มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64066. นายสุนทร แสนโคตร มุกดาหาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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64067. นางกนกพร พงศแธนากุล เมืองมุกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64068. นางสาวสุภาพร วรรณพฒันแ เมืองมุกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64069. นางหวานใจ พนัธวุรรณ เมืองมุกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64070. นายโกศล คนขยัน เมืองมุกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64071. นายอวนีันทแ ธรรมประสาร เมืองมุกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64072. วาที่ ร.ท.ธงชัย ถิตยแฉาย เมืองมุกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64073. นายราชัน อาจวชิัย เมืองมุกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64074. นางสาวทิพวรรณ รังไสยแ รามราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64075. นายแกวสัมฤทธิ์ บทุา รามราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64076. นายปรเมศ นิวงษา รามราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64077. นางเกตุวดี ยะสะกะ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64078. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพนัธุแ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64079. นางจิตตรา สอนดา เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64080. นางยุพาภรณแ ตนสวรรคแ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64081. นางระพพีร พลเหี้ยมหาญ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64082. นางฤดีภรณแ อินทรเทศ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64083. นางศิริขวญั สมนึก เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64084. นางสาวชมพนูุท โสลันดา เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64085. นางสาวนลินภสัรแ ภคันาริวฒันแ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64086. นางสุภาพร ชมศิริ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64087. นางสุภาพร แสงสวาง เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64088. นางอนิสชัย ฉววีงคแ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64089. นางอัมภวรรณแ อักษรศักด์ิ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64090. นายถนอม คําจันทรแ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64091. นายปริญญา ไชโย เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64092. นายรัตนพงษแ ฉววีงคแ เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64093. นายอภศัิกด์ิ อินทรแตา เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64094. นายทวสิีน ปอูงทอง เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64095. นายวรีะพงษแ วงษแชาชม เรณูนครวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64096. นางนงนุช ผิวขํา วดับงึเหล็ก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64097. นางสินธุแใจ อาษาศรี แวงใหญพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64098. นายเนรมิต กฤตาคม แวงใหญพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64099. นางนิตยา ไพศาล ศรีโคตรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64100. นางเบญจพร วงัพระราช ศรีโคตรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64101. นางปวลีดา พลหาราช ศรีโคตรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64102. นางเรณู อุพร ศรีโคตรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64103. นายชิษณุพงศแ พลหาราช ศรีโคตรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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64104. นางสาวลลิดา ชาเรืองเดช ศรีบวับานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64105. นางอารียแวรรณ รัศมี ศรีบวับานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64106. นายวชิัย ถวลิไพร ศรีบวับานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64107. วาที่ ร.ท.วราวธุ คําพระรัตนตรัย ศรีบวับานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64108. นายฉัตรชัย ไชยมงคแ ศรีบวับานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64109. นางนิตยา มะเสนัย สนธริาษฎรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64110. นางปาจรียแ เจริญวงศแ สนธริาษฎรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64111. นางมะลิ หาธรรม สนธริาษฎรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64112. นายประสิทธิ์ โกษาแสง สนธริาษฎรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64113. นายวชิระ ปะทะดี สนธริาษฎรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64114. นางเกิ่งแกว สิทธิ สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64115. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักด์ิ สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64116. นางประนอม เกษมสินธุแ สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64117. นางไพลิน ปะทะดี สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64118. นางฤทยัวรรณ วงศแณะรัตนแ สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64119. นางสาวขวัญนภา นครคําสิงหแ สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64120. นางสาวณัฏฐพชิา บนุนทแ สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64121. นางสาววไลภรณแ ขรรคแศร สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64122. นางอรุณี ผาอิดดี สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64123. นายชาลี สุพลแสง สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64124. นายเทพพร สุวรรณโส สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64125. นายนิรุต ราญมีชัย สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64126. นายปณิธาน เกษมสินธุแ สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64127. นายฤทธชิัย ผาอิดดี สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64128. นายสรสิทธิ์ พรรณวงศแ สหราษฎรแรังสฤษด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64129. นางสุจิตรา ไชยวงศแคต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64130. นายสมชัย อุมะวรรณ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64131. นายเนตรทราย บวัสาย หนองโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64132. นางสาวสวลี ทาสีเพช็ร หนองแวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64133. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิม หนองแวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64134. นายธนิต ทองอาจ หนองแวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64135. นายสุรจิต บรัุตนแ หนองแวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64136. นางกันยารัตนแ สุวรรณไตรยแ หนองสูงสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64137. นางดวงสมร ไตรยวงคแ หนองสูงสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64138. นางทพิยแศิริ นันทศิริ หนองสูงสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64139. นางพนิดา พพิฒันแยานนทแ หนองสูงสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64140. นายคมกริช ศรีชัย หนองสูงสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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64141. นายไชยวรรธนแ พพิฒันแยานนทแ หนองสูงสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64142. นายประเสริฐ พลูผล หนองสูงสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64143. วาที่ พ.ต.อภชิิต โกษาแสง อุดมพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64144. นางวภิาพร เรืองเร่ือ อุดมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64145. นางสาวศิริทพิยแ ซอนพา อุดมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64146. นายทองคํา อุนาวรรณ อุดมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64147. นายนคร เวฬุวนารักษแ อุดมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64148. นายสุรเชษฐแ ยํายวน อุดมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64149. นางจันทรแจรัส ไตรยราช อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64150. นางณัฐพร เดชทะสอน อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64151. นางพไิลวรรณ พลหาราช อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64152. นางมาลินี วรรณวงศแ อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64153. นางลักขณา ครุดอุทา อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64154. นางอรทยั ทําดี อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64155. นายสมมาตรแ กอนกั้น อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64156. นายสุรศักด์ิ ภะวะ อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64157. นายอภนิันทแ จันทรา อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64158. นางเพชรา กิติศรีวรพนัธุแ อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64159. นายสมพงษแ อุมะวรรณ อุเทนพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64160. นางจันทมิา เมืองโคตร อุมเหมาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64161. นางนิมมาน ชื่นตา อุมเหมาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64162. นางพวงเพชร บตุรศรี อุมเหมาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64163. นางรัชรินทรแ กัติยัง อุมเหมาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64164. นางสาวนิศากร เขียวสอาด อุมเหมาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64165. นายณรงคแ ผาแสน อุมเหมาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64166. นายเที่ยง ศิริวชัรกาญจนแ อุมเหมาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64167. นางรัชนี สงเสริม อุมเหมาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

64168. นางจันทรแเพญ็ ศรีสถาน โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64169. นางบญุนํา สาริบตุร โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64170. นางรัชวรรณ เครือคํา โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64171. นางวชิราภรณแ ศิริบรูณแ โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64172. นางสาคร ทนิบตุร โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64173. นางสาวอัญจนา ดาบลาอํา โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64174. นายทนงศักด์ิ ทนิบตุร โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64175. นายทองพลู พนัธแเลิศ โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64176. นายละมุลศรี บญุตา โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64177. นายวรีะยุทธ อามาตยแทอง โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64178. นายวรีะศักด์ิ เครือคํา โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64179. นายหาญ ทนุจันทรแ โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64180. นายอดุลยแศักด์ิ สาริบตุร โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64181. นายพลกฤษณแ ศิริบรูณแ โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64182. นายอุทยั เจริญธรรม โรงเรียนกุดบากพฒันาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64183. นางชุติมา พรอมวงศแ โรงเรียนกุดเรือคําพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64184. นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา โรงเรียนกุดเรือคําพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64185. นางอังคณาพร สะตะ โรงเรียนกุดเรือคําพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64186. นางอุษณียแ สุริยะเดช โรงเรียนกุดเรือคําพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64187. นายปใณณวชิญแ กําบงั โรงเรียนกุดเรือคําพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64188. นางดวงใจ งอยผาลา โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64189. นางดวงฤดี แกวเสถียร โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64190. นางพจนา ยงดี โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64191. นางวราภรณแ หอมจันทรแ โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64192. นางวาสนา ตันมูล โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64193. นางสายใจ ภปูยุ โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64194. นางสาวจันทร ประเสริฐหลา โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64195. นางสาวธัญญารัตนแ วานานวงศแ โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64196. นางสาวสุกานดา คําเมือง โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64197. นางสาวอัมพกิา พรหมพทิกัษแกุล โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64198. นางสําลี คําเมือง โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64199. นางสิริลักษณแ แวนเรืองรอง โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64200. นายอดิศร ยะไชยศรี โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64201. นายฉัตรชัย เกษมสิน โรงเรียนกุสุมาลยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64202. นางธนภรณแ วรดี โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64203. นางสาวนพรัต นาลงพรม โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64204. นายไพบลูยแ ทพินนทแ โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64205. นายเอกฉันทแ วงคแอินพอ โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64206. นางวภิารัตนแ อุตนาม โรงเรียนคําเพิ่มพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64207. นางเสาวนียแ วงศแวชิิต โรงเรียนคําเพิ่มพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64208. นายภาณุพงษแ ทพิยแสุวรรณ โรงเรียนคําเพิ่มพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64209. นายสมชาย นามสอน โรงเรียนคําเพิ่มพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64210. นางกวนินาฎ เสียงเลิศ โรงเรียนโคกสีวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64211. นางสาวจุรียแรัตนแ สิงหแสมบติั โรงเรียนโคกสีวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64212. นางสาวสุดารัตนแ ศรีคําวงษแ โรงเรียนโคกสีวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64213. วาที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม โรงเรียนโคกสีวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64214. นางมาลา วารินทรแ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา"โพธิคํ์าอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64215. นางสุนทรีรัตนแ ยาศิริ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา"โพธิคํ์าอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64216. นายจิระพงษแ คลายถม โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา"โพธิคํ์าอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64217. นายบญัญัติ ผิวงาม โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา"โพธิคํ์าอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64218. นายพายัพ ซาหนิ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา"โพธิคํ์าอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64219. นายพชิิต สุจริต โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา"โพธิคํ์าอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64220. นายพนูชัย วารินทรแ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา"โพธิคํ์าอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64221. นายสุนทร ขันศรี โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา"โพธิคํ์าอนุสรณแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64222. นางปภานัน นามพลแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64223. นางวรัิฏฐยา พาเพยีเพง็ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64224. นางศศิประภา ภแูกว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64225. นายชนวรีแ สรอยมาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64226. นายทนัสมัย บํารุงรส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64227. นายอุระ ศรีอิสาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64228. นางจันทนา ผานสําแดง โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64229. นางนิรมล มาซา โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64230. นางเมธาวดี สัสดี โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64231. นางสาวจนัทรแจริา พารา โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64232. นางสาววรรณกร อุปพงศแ โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64233. นายนรเชษฐแ วนัวฒันแสันติกุล โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64234. นายประจวบ พนัทา โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64235. นายสมพร วงศแอุดม โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64236. นายอําไพ ผานสําแดง โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64237. นายเอกชัย บตุรแสนคม โรงเรียนดงมะไฟวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64238. นางชฎาพฒันแ ศิริมาศ โรงเรียนดานมวงคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64239. นางสุดสาคร ถึงนํามา โรงเรียนดานมวงคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64240. นายชุมพล อินธแิสน โรงเรียนดานมวงคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64241. วาที่ ร.ต.ปรีดา จิตจํานงคแ โรงเรียนดานมวงคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64242. นายประเสริฐ ปใตโชติชัย โรงเรียนดานมวงคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64243. นายสุรเดช ปริโต โรงเรียนดานมวงคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64244. นางจันทรแจิรา แงพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64245. นางธกิานดา ศรีสาคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64246. นางนิ่มนวล ไชยพนัธแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64247. นางรพพีร สุรารักษแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64248. นางสาวกิริยา ทพิมาตยแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64249. นางสาวนันทวนั พนัธมุะโน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64250. นางสาววจันาพร พนัธมุะโน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64251. นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64252. นางอุไรวรรณ มณีนพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64253. นายชํานาญ เพริดพราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64254. นายนพดล ศรีสาคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64255. นายปริญญา มณีนพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64256. นายไพบลูยแ สุรารักษแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64257. นายสมเกียรติ สุวรรณเทน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64258. นายเสนียแ ธรีสิรินานนทแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64259. นายอนุ ยุทธคราม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64260. นายประยูร จรรยาเพศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64261. นางทศันียแ สุจริต โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64262. นางสมศิริ วงษแสุวรรณ โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64263. นางสาวทศัณียแ ตองตาสี โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64264. นางสาวบรรลุ ชาไชย โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64265. นางสาวพรรณทิพยแ ศิริจันทพนัธุแ โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64266. นางอรุณวรรณ งอยผาลา โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64267. นายพนมไพร ใยวงัหนา โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64268. นายรัตนพล คําเพชร โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64269. นายศักดา สินธรุะวทิยแ โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64270. นายสนั่น ไชยหงษแ โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64271. นายสุพรรณแ ธาตุระหนั โรงเรียนเตางอยพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64272. นางกนิษฐา จิตรปรีดา โรงเรียนทานผูหญิงจันทมิาพึ่งบารมี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64273. นางประภาพร จิตกาวนิ โรงเรียนทานผูหญิงจันทมิาพึ่งบารมี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64274. นายอดิศักด์ิ สิงหแทองไชย โรงเรียนทานผูหญิงจันทมิาพึ่งบารมี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64275. วาที่พันตรีเทพรังสรรคแ ศรีนัครินทรแ โรงเรียนทานผูหญิงจันทมิาพึ่งบารมี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64276. นางสุธนิี เคนไชยวงศแ โรงเรียนทาสงครามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64277. นางสาววมิาลัย ภรัูพพา โรงเรียนเทพสวสัด์ิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64278. นายสงเสริม สาราโรจ โรงเรียนเทพสวสัด์ิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64279. นายสนิท เพญ็ศิริ โรงเรียนเทพสวสัด์ิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64280. นายสมศักด์ิ ทองแสง โรงเรียนเทพสวสัด์ิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64281. ส.ท.อุฤษด์ิ มวงมณี โรงเรียนเทพสวสัด์ิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64282. นางกัญจนา ธญัญะอุดม โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64283. นางกัลยา ศรีกุดหวา โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64284. นางฐิติกรานนทแ ชาวพงษแ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64285. นางปยิะฉัตร แสงงาม โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64286. นางพรทพิยแ ภาสอน โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64287. นางพลอยรัตนแดา รุงเรืองศรี โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64288. นางพชัรี วงคแลุน โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64289. นางพณินะรัตนแ ภกัดีไทย โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64290. นางโยทะกา พนัทา โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64291. นางวนิดา โคตรพศิ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64292. นางวฒันานันทแ สินเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64293. นางสาวธญันันทแ เกลียวกนกภณัฑแ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64294. นางสาววารุณี วาทะวฒันะ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64295. นางสาวสุกัญญา แสนพงษแ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64296. นางสาวอาภรณแรัตนแ แสนภวูา โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64297. นายจิตเอก โคตรพศิ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64298. นายชัยณรงคแ จิ่มอาษา โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64299. นายณัฐกร นันทะแพง โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64300. นายณัฐธญั เจริญชัย โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64301. นายทวน สุคนธชาติ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64302. นายบรรพต หนุยจันทกึ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64303. นายประกาศิต สีแดง โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64304. นายพรชัย เหลาหาโคตร โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64305. นายมนตรี ไชยบบุผา โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64306. นายมานัส ทอนฮามแกว โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64307. นายวทิยา บตุรดาวงษแ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64308. นายวรีะศักด์ิ บณุยารมยแ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64309. นายสายัน สงวนพมิพแ โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64310. นายสุขสันตแ พพิธันัมพร โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64311. นายสุรพล นนทะศรี โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64312. วาที่ ร.อ.ปกรณแ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64313. นายธรีะพล บวัดี โรงเรียนธาตุนารายณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64314. นางขวญัตา เจริญไชย โรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64315. นางนารี พรมนิต โรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64316. นางรุงนภา พรหมภกัดี โรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64317. นางอัญชลี ศรีวรสาร โรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64318. นายบญัชา โยธายุทธ โรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64319. นายเบญจมินทรแ เฟอรแเรีย โรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64320. นายสมเดช เจริญสุข โรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64321. นางศรีสวรรคแ ธาตุทําเล โรงเรียนบงเหนือวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64322. นางสมคิด ศิริวฒั โรงเรียนบงเหนือวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64323. นายทนงชัย คิดโสดา โรงเรียนบงเหนือวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64324. นายอดุลยแ ทบัศรีแกว โรงเรียนบงเหนือวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64325. นางซารัญฎา ผลจันทรแ โรงเรียนบะฮีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64326. นางเนตรชนก ปใดภยั โรงเรียนบะฮีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64327. นางพมิพแพศิา นาคขํา โรงเรียนบะฮีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64328. นางภกัดี อามาตรมนตรี โรงเรียนบะฮีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64329. นางสุจิตรา วภกัด์ิเพชร โรงเรียนบะฮีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64330. นางกรรณิการแ ศรีสําอางคแ โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64331. นางราตรี ทพิยแมหาอินทรแ โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64332. นางสาวกนกวรรณ การุญ โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64333. นางสาวนิภาพร อาจหาญ โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64334. นางสาวปรียาภทัร เครือคํา โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64335. นางสาวมิตรธดิา ศรีประทมุวงศแ โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64336. นางสาววราภรณแ ปใญเศษ โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64337. นางสาววลัยรัตนแ ศรีอักเศษ โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64338. นางสาวศุพชิชา บตุรละคร โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64339. นางอนุรี โฉมยา โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64340. นายกมล ลุนอุบล โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64341. นายธงชัย พลววิฒันแ โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64342. วาที่ ร.ต.ศิริ นารีสา โรงเรียนบานมวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64343. นางเจริญรัตนแ เพญ็ศิริ โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64344. นางธนารี ภาวะบตุร โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64345. นางบญุวรางคแ เหลาพรม โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64346. นางพนาวลัยแ งอสอน โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64347. นางสาวอรินทรแดา ธนะภมูิชัย โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64348. นายเฉลิมพล สุทธสุิวรรณ โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64349. นายธนศักด์ิ จันทรแพรม โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64350. นายนรพงษแปณต นรสาร โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64351. นายปใญญา มานะวงศแ โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64352. นายพนูพล จองกัลยา โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64353. นายศรีทอง ลีทอง โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64354. นายอัคเดช ศรีพรหม โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64355. นายอุกฤษ มะโนชัย โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64356. ส.ต.ต.สนธยา ธงอาษา โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64357. นายเกรียงศักด์ิ ฐานวเิศษ โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64358. นายวชิัย ภาวะบตุร โรงเรียนพรรณาวฒุาจารยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64359. นางกาญจนา รัตนกร โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64360. นางฉววีรรณ กุดหอม โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64361. นางนิ่มอนงคแ เร่ิมรักษแ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64362. นางเพญ็ลักษณแ เต็งวฒันโชติ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64363. นางระเบยีบ กิณเรศ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64364. นางวาสนา วงศแกาฬสินธุแ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64365. นางวภิาพรรณ เทศประสิทธิ์ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64366. นางวไิลวรรณ เฮงมีชัย โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64367. นางศรีสุธา ราชชมภู โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64368. นางสาวจินตนา ศูนยแจันทรแ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64369. นางสาวศุภมาตุ อิ้มพฒันแ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64370. นางเสาวนียแ สีหนาท โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64371. นางอรวสันแ มุลมณี โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64372. นางอัสราพร โตพนั โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64373. นายประการ อินทรพานิชยแ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64374. นายพรีะ คําปใง โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64375. นายวมิลศิลป เร่ิมรักษแ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64376. นายวศิาสนแ เต็งวฒันโชติ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64377. นายสมหวงั รัตนกร โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64378. นายสฤษธิ์ มุลมณี โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64379. วาที่พนัตรีสิทธิพงศแ นาโควงศแ โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64380. นางรสรินทรแ นุมกวน โรงเรียนโพธแิสนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64381. นางวารุณี เอกมาตร โรงเรียนโพธแิสนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64382. นางสังวาลยแ สิทธวิงคแ โรงเรียนโพธแิสนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64383. นางสาวลัดดาวรรณ กอนวมิล โรงเรียนโพธแิสนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64384. นายสมเกียรติ เวยีนมานะ โรงเรียนโพธแิสนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64385. นางพสัราพร คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64386. นางศรีวไิล ปใงอุทา โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64387. นางสาวนิตยา คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64388. นางสุดาพร คําเกาะ โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64389. นายคมคิด ใครบตุร โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64390. นายจงจิตร คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64391. นายนีรภยั คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64392. นายบญัชา คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64393. นายยอดธง ริยะบตุร โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64394. วาที่ ร.ต.มาวนิ ทอดทอง โรงเรียนโพนงามศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64395. นางกัญจนา พลขํา โรงเรียนภริูทตัตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64396. นางสาวศิริพร ตะไลกลาง โรงเรียนภริูทตัตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64397. นางสุรัตนแดา บญุการี โรงเรียนภริูทตัตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64398. นายบณัฑิต จันทรแลือชัย โรงเรียนภริูทตัตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64399. นายพสิิฐ พพิธิกุล โรงเรียนภริูทตัตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓



1742

64400. นางจันทรแเพญ็ จําเริญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64401. นางณัฐยา ศรีบญุเรือง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64402. นางดอกไม เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64403. นางนฤมล แสนอุบล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64404. นางนิศากร แสงพงศานนทแ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64405. นางเนตรนภา รัตนะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64406. นางพไิลพร สวสัด์ิ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64407. นางมารศรี อินทรสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64408. นางรุงตะวนั นาสพสั โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64409. นางวรีาณัฐ พรประทมุ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64410. นางสาวกรรณิกา ไชยแสงราช โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64411. นางสาวจริาภรณแ สุทธวิงศแ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64412. นางสาวพจนา มนตรีสา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64413. นางสุฐิดา สาระนันทแ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64414. นางสุภรณแ ไชยภมูิ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64415. นางหนึ่งฤทยั ชมชัยภมูิ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64416. นางอรวรรณ แสงรุง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64417. นางอินถวา หสัดร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64418. นายธนเดช มณีวรรณแ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64419. นายปกรณแ อุนมะดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64420. นายประวทิยแ พมิพแสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64421. นายวชัระ แสงพงศานนทแ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64422. นายวรัิตนแ สุวะศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64423. นายวรียุทธ รวยทรัพยแ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64424. นายสมศักด์ิ ปอูงทอง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64425. นายสมศักด์ิ อินทรสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64426. นางจุรีรัตนแ ไตรยขันธแ โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64427. นางฉันทนา อินทรพาณิชยแ โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64428. นางเถลิงศรี วงศแประทมุ โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64429. นางนิจรินทรแ ธรรมสมบติั โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64430. นางรัชวรรณ เหมะธลิุน โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64431. นางวราภรณแ ชํานาญ โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64432. นางสรินทพิยแ วงษแสําราญ โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64433. นางสาวรุจีรัตนแ แกวคําแสน โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64434. นางสุมาลัย บญุรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64435. นางเสาวคนธแ ศิริปาณี โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64436. นายทองปาน ไชยศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64437. นายนิเวศนแ วงศแประทมุ โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64438. นายบรรจง ชํานาญ โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64439. นายพรชัย ศรีพรหมษา โรงเรียนมัธยมวาริชภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64440. นางจิรานุช ทมุพานิชยแ โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64441. นางจิราภรณแ ฝุายหมื่นไวยแ โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64442. นางนันทนา มิตรสุภาพ โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64443. นางพรสินี ศรีคํามุล โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64444. นางมลีวรรณ ผลจันทรแ โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64445. นางสมเพชร สงกลาง โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64446. นางสาวทวศิีลป ฮมปาุ โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64447. นางสาวเปรมศรี ศรีพลราช โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64448. นางสาวรัชณียแ เครือคํา โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64449. นางอําไพพรรณ ตรงตอกิจ โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64450. นายธนายุทธ ผายปอูงนา โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64451. นายวรีะพนัธแ จันทะจร โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64452. นายวฒิุศักด์ิ คงเพชร โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64453. นายสินชัย สิงหแคํามา โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64454. นายสุระศักด์ิ สงกลาง โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64455. นายกฤษฎา ศรีพานิชยแ โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64456. นายนิคม นาวกีิจ โรงเรียนรมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64457. นายวชิัย ทองประภา โรงเรียนลําปลาหางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64458. นางพลับพลึง พรหมจักร โรงเรียนวาริชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64459. นายดาบศึก เหมะธลิุน โรงเรียนวาริชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64460. นายนิคม ปใญญาวภิาค โรงเรียนวาริชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64461. นายศราวธุ โคตะมา โรงเรียนวาริชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64462. นายสุพจนแ สัตถาผล โรงเรียนวาริชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64463. นายประนมเนตร มุลฑา โรงเรียนวาริชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64464. นางนงลักษณแ นนตระอุดร โรงเรียนแวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64465. นางพชัรินทรแ ดอกคํา โรงเรียนแวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64466. นางพไิลสิน โพธิศ์รี โรงเรียนแวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64467. นางวราภรณแ ดวงจันทรแ โรงเรียนแวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64468. นายชัยมงคล ขําคม โรงเรียนแวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64469. นายสุทธเิดช ดวงจันทรแ โรงเรียนแวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64470. นายสุรศักด์ิ อาษาเสน โรงเรียนแวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64471. นายรพพีงศแ ต้ังธรรมพทิกัษแ โรงเรียนแวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64472. นางภสัสราภา แสนพล โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64473. นางสาวนุชนาถ นะคะจัด โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64474. นางอุมรินทรแ โปทาหลี โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64475. นางกัลยา เพชรพรรณ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64476. นางกาญจนา แดนประโคม โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64477. นางจุฬาภรณแ ทพัขวา โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64478. นางชุติมา พวงสําลี โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64479. นางประภาภรณแ สมบรูณแธนากร โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64480. นางมะลิวรรณ หาญสุริยแ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64481. นางรัชดาพร สดใส โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64482. นางวนิดา คณะพล โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64483. นางวภิาดา โทษาธรรม โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64484. นางวไิล ชมภรูาษฎรแ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64485. นางสมถวลิ อนุญาหงษแ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64486. นางสาวกนกนารถ ศรีอาจ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64487. นางสาวสิริประภา เทพวมิลเพชรกุล โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64488. นางอุทยัวรรณ อินทรพาณิชยแ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64489. นายฉัตรชัย ศรีนัครินทรแ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64490. นายธงชัย กําภศิูริ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64491. นายนิรุต หารเขมร โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64492. นายพนมยงคแ จันทรัตนา โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64493. นายภมูินทรแ ขันเงิน โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64494. นายมณเฑียร รัตนวร โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64495. นายวนิัย พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64496. นางกรกนก คําเพชร โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64497. นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐแ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64498. นางจิราภรณแ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64499. นางเจียมจันทรแ สืบสวน โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64500. นางไฉไลรัตนแ พรหมพทิกัษแกุล โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64501. นางณัชชา โชติกานตแกุล โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64502. นางธนพร ขอนยาง โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64503. นางนพคุณ จันทบตุร โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64504. นางนราทพิยแ วรรณประสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64505. นางนวลจันทรแ สํานึก โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64506. นางนันทชิา ธาตุระหนั โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64507. นางนุมนวล แสนสําแดง โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64508. นางเนตรชนก แสนทพิยแ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64509. นางภาวนา พฑูิรมานิต โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64510. นางยืนเพชร นนทะศรี โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64511. นางราตรี ศิลารักษแ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64512. นางลัดดาวรรณแ ใจกลาง โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64513. นางวลิาวลัยแ คงคํา โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64514. นางสัจจา ศิลปรัศมี โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64515. นางสาวกิ่งแกว จรูญธรรม โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64516. นางสาวจันจิราพร ทนัอินทรแอาจ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64517. นางสาวจารุณี บดิร โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64518. นางสาวชวาลา ฤทธิฤ์าชัย โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64519. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64520. นางสาวทองใบ ยางงาม โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64521. นางสาววาสนา มุงกั้นกลาง โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64522. นางสุนัดดา ศรีโนนยาง โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64523. นางอรัญญา แสงสิริวชิโย โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64524. นางอัจฉรา จามนอยพรหม โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64525. นางอาทติยา ธริาชรัมยแ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64526. นางอุไรวรรณ คนสมบรูณแ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64527. นายกฤษฎา วงษแรัตนะ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64528. นายณัฐวฒิุ โทษาธรรม โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64529. นายดาวลิ สาขามุละ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64530. นายประพัฒนแพงษแ โมราราษฎรแ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64531. นายสมัย เจริญพร โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64532. นายสวาง สืบสวน โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64533. นายสุคนธแ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64534. นายสุพจนแ ผิวหอม โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64535. นายสุรศักด์ิ พทิกัษแเมืองแมน โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64536. นายอานนทแ มโนธรรม โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64537. วาที่พนัตรีธงชัย ประวณีานนทแ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64538. นางเกษร หนุยจันทกึ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64539. นางวนิชา นาวกีิจ โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64540. นางฐปนี แกวมะ โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64541. นางแตงออน ตุมนอก โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64542. นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64543. นางรสสุคนธแ คําภแูสน โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64544. นางรัชนียแ วงษแศรีชา โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64545. นางสาวชนิตา เชื้อกูล โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64546. นางสาวประภสัสร บญุเถิง โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64547. นางสาวสุพชิฌายแ ชื่นบญุ โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64548. นางอุดมพร ชิณเทศ โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64549. นายศักด์ิสิทธิ์ จุลราช โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64550. นายอมร อินทรแใจเอื้อ โรงเรียนสวางแดนดิน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64551. นางทนงคิด ธลุารัตนแ โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64552. นางพมิพแชนก จรรยาเพศ โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64553. นางยุพนิ ขันธวชิัย โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64554. นางวณีา กองโพธิ์ โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64555. นางสุวมิล สุริยะ โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64556. นางอรทยั ลําพทุธา โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64557. นางอรุณรัตนแ มูลตรีแกว โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64558. นายธนะชัย มูลตรีแกว โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64559. นายวรัิตนแ ขันธวชิัย โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64560. นายนิวติั สุวรรณชัยรบ โรงเรียนสองดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64561. นางรจนา กรแกว โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64562. นางวลัยา บรรจุทรัพยแ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64563. นางวรัิตนแ ภนูา โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64564. นายจีราวฒันแ ศรีหาญธรรม โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64565. นายเจนวทิยแ บรรจุทรัพยแ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64566. นางเครือวนั นาอุดม โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64567. นางธนารมยแ วรรณบรีุ โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64568. นางประภสัษร จักรบตุดา โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64569. นางปริศนา ดวงกุลสา โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64570. นางปลัินทนา นาควสุิทธิ์ โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64571. นางพทุธชาติ ไชยนา โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64572. นางมัลลิกา วงศแประชา โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64573. นางรพพีรรณ วงศแประทมุ โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64574. นางวไิลวรรณ อุนจันทรแ โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64575. นางสวรส เข็มอุทา โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64576. นางสาธกา ศรีธนะ โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64577. นางสาวนกอร ศรีวลัิย โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64578. นางสาววนิดา รังหอม โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64579. นางสาวสนองใจ เยาวะศรี โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64580. นายภราดร ประลอบพนัธุแ โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64581. นายรณชัย ดวงกุลสา โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64582. นายสดใส ขันตะราช โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64583. วาทีร่.ต.สินธวฒันแ เข็มอุทา โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64584. นางกมลกรณแ เถายะบตุร โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
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64585. นางวชัราภรณแ อินธปิกี สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64586. นางสาวนิยะดา โทษาธรรม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64587. นางเอื้อมพร บวัดี สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

64588. นางจงกลณี ทองศิริ กมลาไสย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64589. นางจริยา วลัลานนทแ กมลาไสย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64590. นางจันทรา โคตรพฒันแ กมลาไสย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64591. นางจินตนา ประทมุทพิยแ กมลาไสย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64592. นางประไพพรรณ วไิลแกว กมลาไสย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64593. นางวราลักษณแ โชติจําลอง กมลาไสย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64594. นางศิราณี ผลสวาง กมลาไสย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64595. นางสํารวย สาตรี กมลาไสย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64596. นายรณยุทธ ฆารโสภณ กมลาไสย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64597. นางคิณธนา พุมศรี กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64598. นางสาวศิริพร ภมูิพนัธุแ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64599. นางสาวสุรชา เวนิชุม กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64600. นางสาวอนุรักษแ วดัเขาหลาม กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64601. นางสาวอัญญาภร อังคะรุด กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64602. นายกมล เพง็ลุน กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64603. นายเกรียงไกร รัตนศรีหา กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64604. นายจุมพล วงศแษร กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64605. นายธงชัย กองวงษา กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64606. นายประยงคแ จันทยุทธ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64607. นายอโศก หอมหวล กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64608. นางเจริญสุข สุณะไตรยแ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64609. นางฉววีรรณ กองทอง กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64610. นางธญันาฏ ลาภบญุเรือง กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64611. นางนพรัตนแ ขันธแพมิูล กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64612. นางประดับ จิณโรจนแ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64613. นางวราภรณแ แจมพงษแ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64614. นางสาวกันตา พรานปาุ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64615. นางสาวจรีาภรณแ มิ่งขวญั กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64616. นางสาวฉันทนิษฐแ สุวรรณรักษแ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64617. นางสาวเนียรนภา ขจรโมทยแ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64618. นางสาวยุพาพร สุภารี กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64619. นางสาวลินดา รัตนเพชร กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64620. นางสาวสุภาพร อาคะราช กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64621. นางสุธารพงิคแ โนนศรีชัย กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64622. นางสุภทัรา ศรีเกิด กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64623. นางแสงบหุลัน มหพินัธุแ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64624. นางอรุณศรี โชติไสว กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64625. นางอะโน มรรควจิิตร กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64626. นางอุบลรัตนแ สุขสวสัด์ิ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64627. นายณรัชตแ โนนศรีชัย กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64628. นายเรืองเดช ภโูบราณ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64629. นายสุพฒันแ วงศแวเิศษ กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64630. นายอภชิาติ บวัเกิด กาฬสินธุแพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64631. นางจิราภรณแ ศิริกุล กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64632. นางนงพงา ชื่นชม กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64633. นางนันทยิา ไชยมัชฌิม กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64634. นางนิตยา ณ กาฬสินธุแ กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64635. นางนุชรี บญุโพธิ์ กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64636. นางเพญ็นี กุลชาติ กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64637. นางลมปราณี ถามณี กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64638. นางลําพชิ ดวงรุง กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64639. นางสาวฐิตารียแ ศรีสาร กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64640. นางสาวดวงสมร อัฐนาค กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64641. นางสาววนิดา วรรณขาว กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64642. นางสาวสมควร เรืองศรี กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64643. นางเอมอร โพสาราช กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64644. นายชุมพล นิยมวรรณ กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64645. นายพงษแศักด์ิ ดวนดี กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64646. นายรชธร สุวรรณหาร กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64647. นายวญิโู มุทติา กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64648. นายสมพงษแ ศรีสมพร กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64649. นายสุพจนแ สารผล กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64650. นายเสนาะ จันทรแแหล กุฉินารายณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64651. นางกัญญา อุนปา แกงนาจารยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64652. นางอุทยั สันวลิาศ แกงนาจารยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64653. นายกิตติพงศแ ศรีอินทรแนอย แกงนาจารยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64654. นายนิยม ศรีขลา แกงนาจารยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64655. นายสิทธิ ภงูามทอง แกงนาจารยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64656. นางวารุณี แสนนาเรียง แกวเสด็จวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64657. นางสาววลัยรัตนแ ไชยวงษแ แกวเสด็จวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64658. นางสาวสายฝน สวสัเอื้อ แกวเสด็จวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64659. นายไพรัช ศรีซง แกวเสด็จวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64660. นางกชกร ไดเกียรติ เขาพระนอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64661. นายฉัตรชัย ภแูปงู เขาพระนอน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64662. นางเนาวรัตนแ ศรีหาพล เขาวงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64663. นางบงัอรอินทรแ รังกล่ิน เขาวงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64664. นางมาลี โพนตุแสง เขาวงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64665. นางรติกรณแ แสบงบาล เขาวงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64666. นางวริิยะ สารผล เขาวงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64667. นางสวรรคแ ไชยสิงหแ เขาวงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64668. นางสาวประจวบ บาลเพช็ร เขาวงพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64669. นางทองหลาง เหลาลาภะ คําเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64670. นางรัฐวพิร อมตะไพบลูยแ คําเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64671. นางสาวนงคแนุช นาพรมเทพ คําเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64672. นางสาวพรทพิยแ รัตนสุริยากร คําเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64673. นางสุมาลี พรมนัส คําเจริญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64674. นางชะบาไพร ดลจํารัส คํามวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64675. นางสาวทพิยแอุทยั ชาคําเรือง คํามวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64676. นางสาวรัชนิดา อุตะโม คํามวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64677. นางสาววภิวาณี โพนะทา คํามวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64678. นางสาวสุนิจ วลิาศรี คํามวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64679. นางอรสา ศรีเวยีง คํามวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64680. นางอารีรัตนแ ศรีเครือดง คํามวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64681. นายทําเนียบ คะอังกุ คํามวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64682. นายประสงคแ เทยีบจันทกึ คํามวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64683. ชูชาติ คําทอง โคกศรีเมือง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64684. นายสุวรรณ ฆารไชย โคกศรีเมือง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64685. นายอนุสรณแ ไชยบญุ โคกศรีเมือง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64686. นางกรกนก ดิลกลาภ ฆองชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64687. นางชนิกา ไผผาด ฆองชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64688. นางวรรณวดี นนทะแสน ฆองชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64689. นางสาวนงคแนุช สมศิริ จําปาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64690. นางสาวเนตรดาว หวานรอบรู จําปาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64691. นางสาวไพลิน ชิณเทศ จําปาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64692. นางสาวอรทยั หดัประกอบ จําปาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64693. นางจินตนา จันทเคล้ิม จําปาหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64694. นางจินตนา คํากอน ดงกลางพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64695. นายชัชวาลยแ โยธานัน ดงกลางพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64696. นางจริญญา โพธแิทน ดอนไทรงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64697. นางรัตนาภรณแ มโนขันธแ ดอนไทรงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64698. นางสมควร พนัเดช ดอนไทรงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64699. นางสาวนภัสวรรณ ไกรสอาด ดอนไทรงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64700. นางอารีวรรณ ใจเกษม ดอนไทรงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64701. นางอุไรวรรณ นาสมตรึก ดอนไทรงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64702. นางพมิพแผกา พาโคกทม ไตรรัตนแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64703. นางพศิมัย ธรรมมวงไทย ไตรรัตนแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64704. นางวไิลลักษณแ ภแูตมนิล ไตรรัตนแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64705. นายทวี พรมมา ไตรรัตนแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64706. นายธรีพงษแ กลาขยัน ไตรรัตนแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64707. นายวภิาคยแ หนูสาย ไตรรัตนแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64708. นายสุรวงศแ สุดสนธิ์ ไตรรัตนแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64709. นายภมูิศักด์ิ แสนกันยา ไตรรัตนแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64710. นางจันทพิยแ บวัเรียน ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64711. นางฉัตรสุดา เวฬุวณารักษแ ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64712. นางภศัราภรณแ พทุธตรีชน ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64713. นางเมตตา แพงคํา ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64714. นางศศิธร บญุเรือง ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64715. นางสาววรนุช คําสุข ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64716. นางสาวอรุณี สุริลอด ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64717. นางสาวอุชนียแ พลศรี ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64718. นางสุทนิ ธงวชิัย ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64719. นางสุภาพร สิงหแทอง ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64720. นางสุมาลี มูลปลา ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64721. นางสุริโย จันทรแมณี ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64722. นางอมรรัตนแ คําสินศักด์ิ ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64723. นางอรุณรัตนแ นาจันทอง ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64724. นายเกรียงไกร บวัเรียน ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64725. นายทรงศักด์ิ นาเมืองรักษแ ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64726. นายนิคม สิงหแทอง ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64727. นายพชิัย นิราราช ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64728. นายวรวฒิุ คุณเสส ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64729. นายศราวฒิุ พทุธตรีชน ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64730. นายศิริชัย ศรีหาตา ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64731. นายศิริวฒันแ พนัธฤทธิ์ ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64732. นายสุชาติ ใหญเลิศ ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64733. นายมนตแชัย ไวมาตยแ ทาคันโทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64734. นางฐิตาพร ดอนโอฬาร ธญัญาพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64735. นางทศันียแ มีคุณ ธญัญาพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64736. นางนิลนาถ กุลจิตติสาธร ธญัญาพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64737. นางปยิะนาฏ นาสุวรรณ ธญัญาพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64738. นางเพยีงเพญ็ เดชหามาตยแ ธญัญาพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64739. นายทกัษณิ ปรีกุล ธญัญาพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64740. นายบญัชา อามาตยแศรี ธญัญาพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64741. นายบญุศรี บรรพแสง ธญัญาพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64742. นางสาววิมลศิลป มูลการณแ นาไครพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64743. นางสาวติรี กาฬหวา นาไครพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64744. นายชัยยนตแ นนทมาตยแ นาไครพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64745. นายมานพ อุทรักษแ นาไครพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64746. นายเสกสรร ศรีโยธี นาไครพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64747. นางกําไล ตุระซอง นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64748. นางศิรินุช ชัยชวย นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64749. นางสนิดาพร รอดไว นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64750. นางสาวณัฐรานี สุดตะนา นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64751. นางสาวนัยนา หาชื่น นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64752. นางสาววไิลพร ศิริกุล นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64753. นางสาวสุพรรณี ศรีตระการ นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64754. นางสาวออนอนงคแ ใจศิริ นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64755. นางสําเร็จ สุวรรณธาดา นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64756. นายจิรวฒันแ เข็มรัมยแ นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64757. นายเทวญั ภพูานทอง นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64758. นายธนเทพ วเิศษสอน นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64759. นายวชัรกร อบภริมยแ นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64760. นายสุวทิยแ สังขแชาตรี นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64761. นายสมเล็บ คุมหนิลาด นามนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64762. นางละเอียด พพิฒันแ นามะเขือพฒัศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64763. นางสาวศิริกูล แปลหาดี นามะเขือพฒัศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64764. นายหสัชัย เปาะวนั นามะเขือพฒัศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64765. นางรัตนา วฒิุสาร นิคมหนองแกวญาณเวที สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64766. นางสริดา อัมลา นิคมหนองแกวญาณเวที สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64767. นายอดุลยแ แจงภเูขียว นิคมหนองแกวญาณเวที สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64768. นางพรเสถียร วะไลใจ โนนคําวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64769. นางสาวยวุภาภรณแ จิตจักร โนนคําวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64770. นายเสวต ศรีโยธี โนนคําวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64771. นางรําไพพรรณ อันทรบตุร โนนศิลาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64772. นางวพิาภรณแ ชนาสิทธิ์ โนนศิลาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64773. นายบญุมี จิรมหาศาล โนนศิลาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64774. นายพงษแพพิฒันแ เนินสุด โนนศิลาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64775. นายสุระชิต ชนาสิทธิ์ โนนศิลาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64776. นางสาวรัชนีกร นิสังกาศ โนนสูงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64777. นายจุดประสงคแ ทองนอย โนนสูงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64778. นายอนันตแ ภกูองไชย โนนสูงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64779. นายวฒิุศักด์ิ เหล่ือมศรี บอแกวญาณเวทพีฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64780. นายสนั่น พลขยัน บอแกวญาณเวทพีฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64781. นายเอกภพ นาเมืองรักษแ บวัสามัคคีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64782. นายวริิยะ ศิริกุล บวัสามัคคีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64783. นางจรรยา แกวเขียวงาม บานนาคูพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64784. นางมยุรี วงศแษร บานนาคูพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64785. นางสุวภา สีลาดเลา บานนาคูพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64786. นางวรรธนา กุลเกล้ียง บานนาคูพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64787. นายไกรทวี ประดิษฐแจา ประชารัฐพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64788. นายสมร พฒัมี ประชารัฐพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64789. นางมะลิวรรณแ เครือศรี พทุโธภาวนาประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64790. นางวาสมัย อักษรศักด์ิ พทุโธภาวนาประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64791. นางเวชมณี ถวลิการ พทุโธภาวนาประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64792. นางสาวกมลนุช ไชยมัชชิม พทุโธภาวนาประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64793. นางสาวศิริพร จตุรวงคแ พทุโธภาวนาประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64794. นายถวลิศักด์ิ อัยวรรณแ พทุโธภาวนาประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64795. นายสุขุม อัคติ พทุโธภาวนาประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64796. นางรุงฤดี โนนเวยีงแก ฟาูแดดสูงยางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64797. นางสาวแกวใจ อุตะมะ ฟาูแดดสูงยางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64798. นางสาวชัชนี พศิภาณ ฟาูแดดสูงยางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64799. นางสุปราณี พนัธุแเทศ ฟาูแดดสูงยางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64800. นางหตัถพร มิเร ฟาูแดดสูงยางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64801. นายวรวทิยแ อะสุรินทรแ ฟาูแดดสูงยางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64802. นางยุวดี จันทะรัง มัธยมภฮัูงพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64803. นายถวลัยแ จันทะรัง มัธยมภฮัูงพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64804. นางจิตรา เนาวะเศษ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64805. นางทพิยแลาวลัยแ แอคะรัจนแ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64806. นางธญัลักษณแ ศิริเดช เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔



1753

64807. นางนพวรรณ ศิริพงษแอุทมุพร เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64808. นางนภสัชล โคตรชมภู เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64809. นางบณุยากานตแ โสภาภาร เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64810. นางประดับศรี กรรณิการแ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64811. นางประยูรศรี ผาสุข เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64812. นางประสพสุข คําชนะ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64813. นางปราณี ภชูางทอง เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64814. นางพรพมิล ไชยศิริ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64815. นางพณิทอง สุขเกษม เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64816. นางพนูเงิน ศิลาไสล เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64817. นางยุพา กุลมงกฎ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64818. นางเยาวเรศ สีพรมต่ิง เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64819. นางวไิลลักษณแ เชื้อหอม เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64820. นางศิริวรรณ นัยปราโมทยแ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64821. นางสมทรง ยงประพฒันแ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64822. นางสาวณัฎฐิรา นันสะอาง เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64823. นางสาวสุดใจ บษุบงคแ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64824. นางสุกัลยา บญุเลิศ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64825. นางเสาวณียแ ธรรมสินธุแ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64826. นางอโนมา เย็นใจ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64827. นางอัจฉรา เหงางาม เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64828. นายทองดี เดชพรรณา เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64829. นายพชิัย แกวแกมเกษ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64830. นายวงศแชีวพนัธแ พนัธแแกว เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64831. นายววิฒันแ ยงประพฒันแ เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64832. นายวรีศักด์ิ ชัยปใญญา เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64833. นายวฒิุชัย คําสมหมาย เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64834. นายประวณี จําเริญสาร เมืองกาฬสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64835. นางนิรัญดา ภโูอบ ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64836. นางบญุพรอม ชื่นนิรันดรแ ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64837. นางประพศิ นาคแยม ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64838. นางรุงนภา ขูรูรักษแ ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64839. นางวลัลิณียแ ชื่นชมภู ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64840. นางสาววราภรณแ เรืองเจริญ ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64841. นางสาวออมสิน ภผูายาง ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64842. นางสุภาสินี ถวลิไพร ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64843. นายกฤตวทิยแ ชุมศรี ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64844. นายกวภีทัร ภสูมศรี ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64845. นายจิตร ชื่นชมภู ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64846. นายดุสิต มั่นคง ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64847. นายวทิศรุต คําพนัธแ ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64848. นายสุพฒันแ พนัธแโพธิค์า ยางตลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64849. นางปษุรินทรแภสั โคตรโยธา รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64850. นางสาวบญุรัตนแ อรัญเวศ รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64851. นางสาวมลิจนัทรแ อรัญโชติ รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64852. นางสาวอรชา ชนาสิทธิ์ รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64853. นางอัญชิสา จุฬุวรรณ รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64854. นายเจษฎา กมลสินธุแ รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64855. นายไชยยศ วนัอุทา รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64856. นายนพรัตนแ หนัชัยศรี รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64857. นายบญุสถิตยแ วนัชูเสริม รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64858. นายประพนัธแ ภมูิสิทธิ์ รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64859. นายปริญญา พมิพะนิตยแ รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64860. นายพจนแ วงศแกมลาไสย รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64861. นายพเิชฏฐแ วงศแคําจันทรแ รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64862. นายพเิชษฐ ธสิามี รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64863. นายสายัญตแ ทพิยแเดชา รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64864. นายสุเมธ ศรีนาแพง รองคํา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64865. นางกุหลาบ ไชยจํานงคแ วงัล้ินฟาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64866. นางสาวรัชนก โยธะไชยสาร วงัล้ินฟาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64867. นางสาววภิาวี วชิัยวงษแ วงัล้ินฟาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64868. นายกิจพฒันแ อุนเรือน วงัล้ินฟาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64869. นางจริยา พรมมา สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64870. นางจิราภรณแ ศรีวรสาร สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64871. นางประดับศิลป อินทรแพรหม สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64872. นางเพชราภรณแ แสนพาน สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64873. นางมธลัุดดา ศรีละออน สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64874. นางรจนา อินทรแเหลาใหญ สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64875. นางวราภรณแ เฉลิมชาติ สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64876. นางวราภรณแ แสบงบาล สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64877. นางศิริมา ดอนแสง สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64878. นางสาวกฤษณา กลุมศรี สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64879. นางสาวชาลินี โจณะสิทธิ์ สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64880. นางสาวณัฐธริา พมิพะทติยแ สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64881. นางสาวเทยีมจิต เทวญิญา สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64882. นางสาวเมตตา ผาละกัน สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64883. นางสาวลัดดา คําภริมยแ สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64884. นางสาวสุริสา ไวแสน สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64885. นางสุพรรณี ภแูสงศรี สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64886. นางสุลักขณา รัดที สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64887. นายโกวทิ บรูพาพรพนัธแ สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64888. นายคมคาย คํากอน สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64889. นายจิระเดช แกวกัณหา สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64890. นายพทิกัษแ โคตะวนินทแ สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64891. นายไพศาล ขุราศรี สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64892. นายมาโนช โพธไิสย สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64893. นายวทิยา วรพนัธุแ สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64894. นายวบิลูยแ ไพศาล สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64895. นายอําไพ ศรีละออน สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64896. ประคอง พรมมา สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64897. นายพริิยะ อุทโท สมเด็จพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64898. นางณิชมน จิตตยะโสธร สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64899. นางทองเพชร ศรีวไิสย สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64900. นางนงลักษณแ จําเริญสาร สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64901. นางสมบรูณแ ภสูนิท สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64902. นางสมสมัย เทพพร สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64903. นางสาวศรวษา ภฉูายา สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64904. นางอรวรรณ อินทะสีดา สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64905. นายบญุธรรม ญาณพบิลูยแ สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64906. นายผจญ นาทองคํา สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64907. นายภริูนทรแ ภภูกัดี สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64908. นายวฒิุชัย ศรีขัดเคา สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64909. นายสุชาติ พพิฒันแ สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64910. นายอดิศักด์ิ ภสูนิท สหสัขันธแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64911. นางซอนกล่ิน ประสารฉ่ํา สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64912. นางนภาภรณแ จันทรแสด สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64913. นางพวงมะลัย นอยหมอ สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64914. นางพมิลพรรณ นอยบวัทพิยแ สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64915. นางมะลิจันทรแ โคตรลาคํา สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64916. นางวชัราวรรณ ออนคํา สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64917. นางสาวกรรณิการแ กอบบญุ สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64918. นางสาวประไพวรรณ โชติจํารัส สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64919. นางสาวอรอุมา สกุลจุมจัง สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64920. นายเชิดศักด์ิ ไชยเดช สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64921. นายดนตรี ดีมาก สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64922. นายประเทอืง แสบงบาล สามขาสวางวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64923. นางจริยา จี้กระโทก สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64924. นางปริศนา โสภารียแ สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64925. นางยุวไิล ขันธแุสง สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64926. นางลําใย ยวงวภิกัด์ิ สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64927. นางวรารัตนแ นามโนรินทรแ สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64928. นางสาวเพญ็ศรี ปใสสะ สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64929. นางสาวหนึ่งนุช เลิศสงคราม สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64930. นางสุกัญญา ปใญจิต สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64931. นายประสงคแ เกษาพรม สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64932. นายมนตรี เจียงวเิศษ สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64933. นางวราภรณแ โพนะทา สามชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64934. นางกุสุมาลยแ ถินอภยั สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต ๒๔ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64935. นางกรรณิการแ นนทวนั หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64936. นางชลธชิา คําศิลา หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64937. นางดวงจันทรแ คลังแสง หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64938. นางนวรัตนแ ลูกอินทรแ หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64939. นางปราณี เค็งชัยภมูิ หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64940. นางผาสุข เจริญศักด์ิ หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64941. นางวริิยาภรณแ มูลรัตนแ หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64942. นางวณีารัตนแ ราชสําเภา หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64943. นางวรีะวรรณ ภโูทถ้ํา หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64944. นางสมจิตร หลาดวงดี หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64945. นางสาวโชติรส สิงหาษา หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64946. นางสาวนิตสญาพร ภหูลักถิน หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64947. นางสาวเสาวนียแ มาตรา หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64948. นางสาวอัจฉรา เจริญทอง หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64949. นายนพดล ทองสุพรรณ หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64950. นายยงยุทธ เจริญศักด์ิ หนองกุงศรีวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64951. นางกฤษณา ภนูาโพธิ์ หนองบวัไชยวารพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64952. นางสาวรัตรดา ภลูายขาว หนองบวัไชยวารพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64953. นายวรวทิยแ โคตรแสนลี หนองบวัไชยวารพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64954. นางสาวกาญจนา ออนณะนัย หนองสอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64955. นางสาวจินตนา การรักษแ หนองสอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64956. นางสาวทพิพวรรณแ เทยีบแกว หนองสอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64957. นางสาววิประสิทธิ์ ไชยคํามิ่ง หนองสอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64958. นางสาวสุคนธมารินทรแ พรหมประเทศ หนองสอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64959. นายอภนิันทแ ภผูาดาว หนองสอพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64960. นางดุษฎากร สมศิริ หวยผี้ึงพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64961. นายแตม สมศิริ หวยผี้ึงพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64962. นายศักด์ิศิลป สายทอง หวยผี้ึงพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64963. นายไชยรัฐ พฒันโพธิ์ หวยผี้ึงพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64964. นางเบญจมาศ เรืองชาญ หวยเม็กวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64965. นางพมิพแลภสั มณีพนัธุแ หวยเม็กวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64966. นางสาวอารยา สงกันหา หวยเม็กวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64967. นายนําชาติ อมตะไพบลูยแ หวยเม็กวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64968. นายวไิล พลพทุธา หวยเม็กวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64969. นายสุดใจ มิมาชา หวยเม็กวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64970. นายมนตรี สีแกวก่ํา หวยเม็กวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64971. นางระหงษแ แสนชมภู หวัหนิวฒันาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64972. นางสาวขวญักนัยแยา เรืองจันทรแ หวัหนิวฒันาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64973. นายสุริยา ศุภวเิศษ หวัหนิวฒันาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64974. นายอภรัิกษแ แสงใส หวัหนิวฒันาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64975. นางทศันียแ อาจอํานวย เหลากลางวยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64976. นางลําจวน ศรีกมล เหลากลางวยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64977. นางอมรา วงัเสนา เหลากลางวยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64978. นายเกียรติยศ ขุนทพิยแทอง เหลากลางวยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64979. นายรณกฤต กุมสิน เหลากลางวยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64980. นางธญัชนก ชาวงษแ เหลานาแกวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64981. นางสาวเพียงประภา สาระมัย เหลานาแกวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64982. นางสาวยุพณิ อนันตภมูิ เหลานาแกวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64983. นางสุทศันแ ไชยปใญญา เหลานาแกวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64984. นางสุภาพร หบีทอง เหลานาแกวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64985. นายธรีะศักด์ิ หบีทอง เหลานาแกวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64986. นายประจง วรรณศิริ เหลานาแกวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64987. นางกนกวรรณ ศิริเกตุ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64988. นางจิราภรณแ แสงสุริยินทรแ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64989. นางตรีทพิยแ ไพรัตนแ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64990. นางทพิาพร หาญอาษา อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64991. นางนันทนัช เจริญดี อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
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64992. นางพรศรี ไชยศรี อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64993. นางพกิุล ถิตยแอําไพ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64994. นางเพญ็ศิริ พลูสวสัด์ิ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64995. นางเพยีงใจ ชาญศิริรัตนา อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64996. นางไพรวลัยแ จันดอน อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64997. นางรัชนีวรรณ ศรีสวสัด์ิ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64998. นางเรไรรัตนแ ดาวศรี อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

64999. นางลักขณา คูกระสังขแ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65000. นางวนิดา วงศแคําจันทรแ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65001. นางวไิลรักษแ จอมวรวงศแ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65002. นางวไิลวรรณ วรสาร อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65003. นางสาธนา ขุนทพิยแทอง อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65004. นางสาวธัญญภรณแ ดีรักษา อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65005. นางสาวนัฐกุล นรทตั อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65006. นางสาวนันทยิา ฉัตรธนะพานิช อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65007. นางสาวปิยวรรณ ภนูาสูง อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65008. นางสาวสาวติรี ตุมมี อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65009. นางสาวอันธกิา ศรีชะตา อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65010. นางสุบรร นอยตาแสง อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65011. นางสุภาณี แสงฤทธิ์ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65012. นางอนุรักษแ ภสูมหมาย อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65013. นางอังคณา กําจรเมนุกูล อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65014. นางอุมาวดี เวยีงวะลัย อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65015. นายจําลองศิลป แสงฤทธิ์ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65016. นายบนัเทงิ ภวภตูานนทแ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65017. นายพเิชฏฐแ ธรรมสินธุแ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65018. นายยุทธพล อนันตกิจบํารุง อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65019. นายสวาง ไชยสงคแ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65020. นายสัญชัย ชัยศิริ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65021. นายสิรวชิญแ มะหพินัธุแ อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65022. นายสุคนธแ ผาสุข อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65023. นายสุนทร คําภกัดี อนุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

65024. นางนางวิชญารัตนแ ธรรมาววิฒันแ กัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65025. นางลักษมี เจริญใจ กัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65026. นางอําพนัธแ ทองถม กัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65027. นายยศกร วรวชิรกุล กัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65028. นายสุดิงษแ เวยีงวเิศษ กัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65029. นางสาวจุฬาลักษณแ สุทธปิระภา แกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65030. นางกัญญาภรณแ ลองศรี ขอนแกนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65031. นางศิรัญญา จันทบาล ขอนแกนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65032. นางสาวธดิารัตนแ ชางจัตุรัส ขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65033. นางสาวศิวพร เทพจั้ง ขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65034. นายนาคิน สัจจะเขตตแ ขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65035. นายสุทธนิันทแ บวัชาบาล ขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65036. นางกฤตยา วงศแสัมพนัธแ ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65037. นางฐาปณียแ เขาทอง ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65038. นางธนัยพร แบนอภยั ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65039. นางนภาพร นุศรีอัน ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65040. นางนารี วานิช ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65041. นางนิตยา ภวูประภากร ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65042. นางปฏมิาภรณแ เชาวนปรีชาพร ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65043. นางพนมจิตร ประทมุมา ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65044. นางพมิลรัตนแ ศรีกุลจร ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65045. นางภททัรานิษฐแ ปรีชาญาพงษแเจริญ ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65046. นางเรืองอุไร เมธาวี ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65047. นางศิวพร บวับตุร ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65048. นางสุภารัตนแ ทองชุม ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65049. นางอาภากรณแ ผิวขม ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65050. นายกฤตพล อินทรแเสนลา ขอนแกนวทิยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65051. นายบญัฑูรยแ ชุมแวงวาปี ขอนแกนวทิยายน ๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65052. นางกมลพชัร ไชยาดุลานันทแ ขอนแกนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65053. นางพาณิภคั มงคลธง ขอนแกนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65054. นายนราวชิญแ คํามูล ขอนแกนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65055. นายพมิ พมิสวสัด์ิ ขอนแกนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65056. นางประดับศรี หุนทอง ขอนแกนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65057. นางนภาพร เพช็รศรีกุล ขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65058. นางรัตติกาล ขวาคํา ขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65059. นางสาวประทุมพร หลาบหนองแสง ขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65060. นางสาวสมหวงั เสือโครง ขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65061. นางสาวอรรถวรรณ สําเภาทอง ขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65062. นางสุภาณี คงกระโทก ขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65063. นางสุภาพร พศิฐาน ขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65064. นายวรีะพล จันทรแศิลา ขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65065. นายบวร ใจป็ไา เขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65066. นางบวัเรียน พลิาบตุร โคกโพธิไ์ชยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65067. นางผานิตยแ โยธาชัย โคกโพธิไ์ชยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65068. นางสาวปวนีา งามชัด โคกโพธิไ์ชยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65069. นางสาวสุภาพ ขอนศักด์ิ โคกโพธิไ์ชยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65070. นายประพทิยแ ผิวแดง โคกโพธิไ์ชยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65071. นายประสพโชค ประภา โคกโพธิไ์ชยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65072. นายสุพจนแ แสนปยุ โคกโพธิไ์ชยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65073. นางลัดดา ผาพนัธแ โคกโพธิไ์ชยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65074. นางรําเพย หาวธิี โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65075. นางสําราญ ใจเที่ยง โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65076. นางอรวรรณ นพประเสริฐ โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65077. นางอัมรา อุนมีศรี โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65078. นายชัชวาลยแ แสงมาลัย โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65079. นายทนงศักด์ิ จิตตภานันทแ โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65080. นายธนสิทธิ์ ธนสีลังกูร โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65081. นายลําเลียงพล พลวงศา โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65082. นายวนัชัย แสงแพง โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65083. นายศรีสุวงศแ บวัผัน โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65084. นายสุพตัรแ พระยาลอ โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65085. นายวชิัย ออนเบา โคกสีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65086. นางชมพนูุท ประทมุมา ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65087. นางนุชนาถ มาตยภธูร ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65088. นางปริศนา สุทธปิระภา ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65089. นางปใณพร วงศแประทมุ ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65090. นางพชัริดา เย็นสวสัด์ิ ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65091. นางพศิมัย จิตนาธรรม ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65092. นางสวลี ปญุญา ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65093. นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65094. นางสาวสรัญณา ทองสงา ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65095. นายธนากร เตโพธิ์ ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65096. นายประมวล สุขสนิท ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65097. นายวานิชยแ ยอดสงา ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65098. นายสุวณัชัย ตรีนอก ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65099. นายอ฿อด มูลสาร ชนบทศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65100. นางนงนุช พรรณาภพ เตรียนมอุดมพฒันาการ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65101. นางเพญ็มณี ประมะคัง เตรียนมอุดมพฒันาการ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65102. นางเลิศดาว กล่ินศรีสุข เตรียนมอุดมพฒันาการ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65103. นางสาววภิารัตนแ สังขแศิลปเลิศ เตรียนมอุดมพฒันาการ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65104. นางสุดา หมื่นแกว เตรียนมอุดมพฒันาการ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65105. นางอรไท มุมออน เตรียนมอุดมพฒันาการ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65106. นายธรีเชษฐแ เปานาเรียง เตรียนมอุดมพฒันาการ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65107. นายสุขุม ทนินรัตนแ เตรียนมอุดมพฒันาการ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65108. นางนงคแลักษณแ สอนศีลพงศแ เตรียนมอุดมพฒันาการ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65109. นางภมร สุวรรณประสิทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65110. นางวรลักษณแ ฟองจามร เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65111. นายสมศักด์ิ บานเหลา เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65112. นายทรงศักด์ิ หรัิญเกิด ทานางแนววทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65113. นางวไิลลักษณแ ปนิะถา ทุงใหญรัตนศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65114. นางสาวนิภาพร สายประดิษฐแ ทุงใหญรัตนศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65115. นายปอย คําภธูร ทุงใหญรัตนศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65116. นายเกียรติศักด์ิ พลคชา ทุงใหญรัตนศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65117. นางสุพตัรา สุทธาธวิงษแ เทพศิรินทรแ ขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65118. นางธนัยนันทรแ วงัสงคแ เทพศิรินทรแขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65119. นางปริษฐา จงจํารัสพนัธแ เทพศิรินทรแขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65120. นางรัศมี ดีราษฎรแวเิศษ เทพศิรินทรแขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65121. นางสุนันทา สมบรูณแ เทพศิรินทรแขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65122. นางสุมนา มิ่งขวญั เทพศิรินทรแขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65123. นายโกศล ชูราษี เทพศิรินทรแขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65124. นางกาญจนา เดือนกอง นาจานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65125. นางศิริเพญ็ พรมษร นาจานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65126. นางเอ็มอร บําขุนทด นาจานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65127. นายนุกูล ลอยขามปอูม นาจานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65128. นายศักด์ินฤน ตระหงาน นาจานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65129. นายสฤษด์ิ โนนคํา นาจานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65130. นายสุรศักด์ิ กันหาเรียง นาจานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65131. นางพชัรินทรแ สุขสรอย น้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65132. นางสาวนภารัตนแ จันทรแไพรินทรแ น้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65133. นายสมเดช ปริตรวดี น้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65134. นายวฒิุชัย แสงสุดตา โนนสะอาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65135. นางดารณี กอนภธูร บวัใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65136. นางมาพร คําชมภู บวัใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65137. นางสาวนัฎชริดา รังกุพนัธแ บวัใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65138. นางอนุช มั่งมี บวัใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65139. นายเฉลิมชัย พนัธรัุกษแ บวัใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65140. นายสิริธญัญแ ประสุนิงคแ บวัใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65141. นายเรืองยศ แวดลอม บวัใหญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65142. นางสาวนุจนาฎ ประทมุจร บานไผศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65143. นางสาวไพรรัตนแ จันทรแประทดั เบญจมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65144. นายชัชวาล วงคําซาว เบญจมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65145. นางสาวพมิล ทวผีอง ประชารัฐวทิยาเสริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65146. นายทนงฤทธิ์ วนัชัย ประชารัฐวทิยาเสริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65147. นายทนัย สิงหแพนัธแ ประชารัฐวทิยาเสริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65148. นายภตูะวนั เคนคําภา ประชารัฐวทิยาเสริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65149. นายเรืองวทิยแ ผานจังหาร ประชารัฐวทิยาเสริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65150. นายคําสิงหแ ศรีหาคํา ผาขามวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65151. นางกาญจนา คําใบ ฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65152. นางวชัราภรณแ บญุปใญญา ฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65153. นางสาวลําไพ โพธแิลกุ ฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65154. นางสมภาร ศิริโนรัง พงัทยุพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65155. นางอนุรักษแ ชีกวาง พงัทยุพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65156. นายโกสินทรแ บญุมาก พงัทยุพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65157. นายสมควร ไกรพน ภผูามาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65158. นางนิภาพรรณ พรหมโคตร มวงหวานพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65159. นางสาวกัญญา ราชหุน มวงหวานพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65160. นายศุภชัย กองเกิด มวงหวานพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65161. นายสุวฒันแ มีพร มวงหวานพฬันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65162. นางธรีภรณแ ถึงงามคุณทรัพยแ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65163. นางนิรัติศัย สุดเพาะ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65164. นางปยินันทแ แกวสุพรรณ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65165. นางยุพนิ คําพลิา มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65166. นางวรรณภา ปานเนาวแ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65167. นางศรีวรรณ พนัธแสวสัด์ิสกุล มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65168. นางสมจิต ศิริกาญจนพงศแ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65169. นางสาวกัญญแภคัพมิพแ อุดมวงษแ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65170. นางสาวศิราณียแ วงษแสุวรรณ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65171. นางสาวสุนันทา มานะปรีชาธร มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65172. นางสุนี พริิยะกุล มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65173. นางสุมาลา ดําเนตร มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65174. นางอัปสร สุรพล มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65175. นายจํานงคแ วงษแทหาร มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65176. นายชัชวาล บษุปวนิช มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65177. นายธนกร สุรพล มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65178. นายเรืองฤทธิ์ คําพลิา มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65179. นายศิริชัย แจงกรณแ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65180. นายสรศิลป อวยศักด์ิไชยงคแ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65181. นายสํารวย คมคาย มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65182. นายสุรชาติ ศิริกาญจนพงศแ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65183. นายอานนทแ ทองวงศแ มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65184. นายวเิชียร ชาโนสี มัญจาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65185. นางสุรีรัตนแ ศรีบตุร มัธยมโพนเพก็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65186. นายวชัรา เจริญวภิารัตนแ มัธยมโพนเพก็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65187. นางภารดี หลอยดา ยางคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65188. นางอรชพรรณ หนูรุน ยางคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65189. นายจํานงคแ หอมยิ่ง ยางคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65190. นายธรีวตัร กมลชวง ยางคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65191. นายบญุทนั เงินขาว ยางคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65192. นางกองแกว อุปรัง ร.ร.กุดขอนแกนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65193. นางกัลยา ทองอวน ร.ร.กุดขอนแกนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65194. นางวชิราภรณแ จตุรพรสวสัด์ิ ร.ร.กุดขอนแกนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65195. นายเดน เหลาประเสริฐ ร.ร.กุดขอนแกนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65196. นายไพบลูยแ ทองอวน ร.ร.กุดขอนแกนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65197. นางพรรณี ธรรมมา ร.ร.จระเขวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65198. นางรุงฤดี สุดทอง ร.ร.จระเขวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65199. นางสาวน้ําออย ลวดกระโทก ร.ร.จระเขวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65200. นางสาววรรณวิมล แกวดวง ร.ร.จระเขวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65201. นายบญุถิ่น ธรรมมา ร.ร.จระเขวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65202. นายสุเมธ กาเจริญ ร.ร.จระเขวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65203. วาทีร่อยตรีมิตรสมาน พนัธตุา ร.ร.จระเขวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65204. นายเสรี นอยผาง ร.ร.จระเขวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65205. นางกาญจนา ทวนวเิศษกุล ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65206. นางเกษณีิ สุดตาสอน ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65207. นางจันทรแฉาย รัตนวตัรแ ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65208. นางจุไรวรรณ เคนโยธา ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65209. นางจุฬาลักษณแ การอรุณ ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65210. นางญาณินี พวงมาลัย ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65211. นางดุษฎี แสนหลา ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65212. นางพฒันาภรณแ ฉัตรวโิรจนแ ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65213. นางยุวดี จันทรแโพธิ์ ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65214. นางศรีสุวรรณ คนไว ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65215. นางสาวณัฏฐินี ลีปา ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65216. นางสาวสุกัญญา จันทรแสิงหแ ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65217. นางสุกัญญา เสารอน ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65218. นายกญพทัธแ ศรีคราม ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65219. นายกฤษฏแ ภทัรนุกูลกิจ ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65220. นายนพพร จิตรัตนแพพิฒันแ ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65221. นายมนตรี อาจมนตรี ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65222. นายวรวทิยแ สุดตาสอน ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65223. นายสุชาติ แสนหลา ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65224. นางเบญจลักษณแ ไกรศรีวรรธนะ ร.ร.ภเูวยีงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65225. นางจําเนียร วชิัยพล ร.ร.มัธยมตลาดใหญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65226. นางสาวชุติมา ปาุสณทแ ร.ร.มัธยมตลาดใหญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65227. นายดุสิต บตุรแดงนอย ร.ร.มัธยมตลาดใหญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65228. นางอัจฉรา แทนแกว ร.ร.เวยีงนครวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65229. นายจํารอง ขัวนา ร.ร.เวยีงนครวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65230. นายประเวศ วรรณแคํา ร.ร.เวยีงนครวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65231. นายอุทยั แทนแกว ร.ร.เวยีงนครวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65232. วาที่พันตรีชัยสําราญ พมิณาคุณ ร.ร.เวยีงนครวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65233. นางประภาพรรณ คิดถูก ร.ร.เวยีงวงกตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65234. นางปราวณีา ธาตุบรุมยแ ร.ร.เวยีงวงกตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65235. นางรัศมี สนั่นนารี ร.ร.เวยีงวงกตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65236. นายประวติั ยามา ร.ร.เวยีงวงกตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65237. นายฤทธริากรแ แสงฤทธิ์ ร.ร.เวยีงวงกตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65238. นายสมาน มงคลการ ร.ร.เวยีงวงกตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65239. นางดวงดาว บตุรแดงนอย ร.ร.หนองนาคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65240. นางสาวจันทนา ฉายจรุง ร.ร.หนองนาคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65241. นายกิตติวฒันแ อาจญาจารยแ ร.ร.หนองนาคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65242. นายสมควร ฐานะ ร.ร.หนองนาคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65243. นางกมลวรรณ ซ่ือตรง ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65244. นางชลี .ใจออน ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65245. นางตรียนุช เกิดมี ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65246. นางนภาภรณแ ฤาไชย ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65247. นางนิยารินทรแ จันทราธนสิทธิ์ ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65248. นางพนมมาศ ชาแทน ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65249. นางพรโสภติ กองรัตนแ ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65250. นางพชัรินทรแ เนตรพระ ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65251. นางวจิิตรา ประกอบดี ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65252. นางศศิเกษม ปใญญายาว ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65253. นางศิริกุล เทศเรียน ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65254. นางศิริพร นิสยันตแ ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65255. นางสาวขวัญจติร นุชชํานาญ ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65256. นางสาวเพ็ญจันทรแ คําลือมี ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65257. นางสาวมัณฑิกา พยัฆกุล ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65258. นางสาวสุจิตรา ชาเคน ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65259. นางสาวสุภาศรี สีสมนอย ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65260. นางสุภาวดี ชาวคง ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65261. นางอัญชลี สิมเสน ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65262. นางอารียแ บตุรดาชัย ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65263. นางอารีรัตนแ เสาวรัตนพงษแ ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65264. นายจํารูญ วชิัยพล ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65265. นายธนะประสงคแ จันทราธนสิทธิ์ ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65266. นายนิพนธแ ผางดี ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65267. นายพชิัย พรมเหลา ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65268. นายมานิต เนตรพระ ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65269. นายชูศักด์ิ แกวไตรรัตนแ ร.ร.หนองเรือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65270. นางเกษร ตนโพธิ์ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65271. นางไขนภา วมิุกตานนทแ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65272. นางจุฬาลักษณแ เนียมสา โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65273. นางชอพุทธรักษา หมายบญุ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65274. นางดารา คําเพราะ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65275. นางนิตยา ศิรภาณุ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65276. นางนิธดิา เบาศรี โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65277. นางบญุนภา สิงหแศักดา โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65278. นางประไพศรี ศิริลิมประพนัธแ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65279. นางเพยีงพมิล กองวารี โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65280. นางมัญชรี คีรีรัตนแ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65281. นางยุพนิ ภคํูาแสน โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65282. นางระววีรรณ เวยีงเพิ่ม โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65283. นางเรียงราย พนัธุแวไิล โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65284. นางละเอียด กองสมบติั โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65285. นางวรางคณา ทมิา โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65286. นางสมจิตร ชินบตุร โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65287. นางสาวบรรจง มุกดา โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65288. นางสาวปใณณธร พยัคฆกุล โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65289. นางสาวพรทพิยแ ศรีตระกูล โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65290. นางสิริบรูณแ อินทรมณี โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65291. นางสุชาดา ทองสมบรูณแ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65292. นางสุดาวดี โชติกีรติเวช โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65293. นางสุพดิา โนพนัธุแ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65294. นางเสาวนียแ ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65295. นางอนุตร ปล่ังศิริ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65296. นางอนุรักษแ ชาตาดี โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65297. นางอรพนิทแ สงวนศักด์ิ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65298. นางอรษา สอนเอี่ยม โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65299. นางอัมพร จริยพนัธุแ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65300. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปใญจา โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65301. นายประกฤติ เยาวพนัธุแ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65302. นายพทิกัษแ มากพนู โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65303. นายวชัรศักด์ิ มนูประเสริฐ โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65304. นายอนุพนัธแ ราศรี โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65305. นายอลงกรณแ บตุรกสก โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65306. นายสมศักด์ิ ดวงอิ่ม โรงเรียนกัลยาณวตัร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65307. นางวรรณา บริบรูณแ โรงเรียนกานเหลืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65308. นางสาวสุภาพร วงเวยีง โรงเรียนกานเหลืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65309. นางอาทร เวยีงนนทแ โรงเรียนกานเหลืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65310. นายนิวฒันา จําลอง โรงเรียนกานเหลืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65311. นางเบญ็จมาตรแ สันทติยแ โรงเรียนกูทองพทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65312. นายจิณณะ นานนทแ โรงเรียนกูทองพทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65313. นางกมลรัตนแ เยาวพนัธุแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65314. นางกระจางจิต ผาณิบศุยแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65315. นางกรุณา หวนัเสนา โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65316. นางกัลยา เพชรชารี โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65317. นางขนิษฐา ภชูาดา โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65318. นางจิรกัลยา บณุยพรหม โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65319. นางฉววีรรณ ใจคง โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65320. นางโชติมา สถิรวงศแวรรณ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65321. นางดารา สุดชาดี โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65322. นางทวิาพร เศรษฐโสภณ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65323. นางเทพปราณี ล้ิมมานะสถาพร โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65324. นางเทยีมจันทรแ บวัชวย โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65325. นางนนทพร ภาระพงษแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65326. นางประไพศรี ร่ืนรมยแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65327. นางพจนา สานุสัตยแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65328. นางพรพมิล บบุผาโสภา โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65329. นางพมิพแนิภา สนิทนภาพงศแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65330. นางมยุเรศ บรรพโคตร โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65331. นางมาลี ผองศิริ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65332. นางเยาวลักษณแ จันทรแศิลา โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65333. นางวนิดา วไิลพงษแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65334. นางวชิดา หงษแจอย โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65335. นางวไิลพร ทพัซาย โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65336. นางสาคร บริหาร โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65337. นางสาวกนกนันทแ วรรณภาส โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65338. นางสาวขนิษฐา โสระธวิา โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65339. นางสาวจันทพิา ปรีดี โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65340. นางสาวณัฐากรณแ ชมภนูุช โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65341. นางสาวณิชากร อุนทะวงษแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65342. นางสาวสุดศิริ ศิริคุณ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65343. นางสิรยา นามสงา โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65344. นางสุกัลยา บรูณประเสริฐกุล โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65345. นางสุคนธแ โชติชัยสถิตยแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65346. นางสุทธากานตแ พรมทอง โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65347. นางสุภาวดี กุศเลิศจริยา โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65348. นางอนงคแ พระคุณ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65349. นางอวนใจ ประเสริฐทรง โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65350. นางอาลิษา ทองทวี โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65351. นายจรัญ ภชูาดา โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65352. นายชัยมงคล บวัชวย โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65353. นายธงชัย ทองถม โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65354. นายวสูิตร สุทธปิใญโญ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65355. นายสกุลศึก โคตรพฒันแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65356. นายสมบรูณแ รมเย็น โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65357. นายเสกสรรคแ สุวรรณสุข โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65358. นายอดุลยแ ผองสนาม โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65359. นายอนุสิษฐแ เกื้อกูล โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65360. นายกฤษฎาพนัธแ พงษแบริบรูณแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65361. นางจุฬารัตนแ แกวหานาม โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65362. นางณัชชา เจือจารยแ โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65363. นางธรีนันทแ หอมเนตร โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65364. นางโสภา ปริตรวดี โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65365. นายสถาพร ไชยศรี โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65366. นายพงษแพทิกัษแ ศิลปษา โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65367. นางนลินี ชุมแวงวาปี โรงเรียนขอนแกนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65368. นางพวงพยอม รอดจู โรงเรียนขอนแกนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65369. นางอัมภาภรณแ มังคะตา โรงเรียนขอนแกนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65370. นายนิรันดรแ กาทอง โรงเรียนขอนแกนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65371. นายบญุนํา อรรคฮาต โรงเรียนขอนแกนพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65372. นางกุลภสัสร มะเสนา โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65373. นางดุษฎี สุวรรณวงศแ โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65374. นางนลินี กบลิพฒันแ โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65375. นางนารีรัตนแ พมิวงั โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65376. นางปยิะธดิา ดีรักษา โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65377. นางวไิลลักษณแ ประสงคแ โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65378. นางสาวจิรภาพนัธแ ไชยรา โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65379. นางสาวนราภรณแ หนองหลวง โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65380. นางสาวบุษบากร บงแกว โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65381. นางสาวภทัรวดี นามวงษแ โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65382. นางอนุสรา ศรีทําบญุ โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65383. นางอังคนา ใจตรง โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65384. นายธนะสิทธิ์ วงษแศรีธาตุ โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65385. นายพงศธร ทพิรักษแ โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65386. นายสมยศ แจมใส โรงเรียนขอนแกนวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65387. นางกัลยาณี มั่งพรอม โรงเรียนขอนแกนวทิยายน๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65388. นางพวงรัตนแ ศิริรัมยแ โรงเรียนขอนแกนวทิยายน๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65389. นางรัตนศรี พรหมใจรักษแ โรงเรียนขอนแกนวทิยายน๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65390. นายจิรวฒันแ วงษแคง โรงเรียนขอนแกนวทิยายน๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65391. นางดารุณี เรืองฤทธิ์ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65392. นางละอองดาว ออนศิริ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65393. นายพงคแศิลป พรมรัตนแ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65394. นางกัญญาพร จันทรโสภณ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65395. นางชมชื่น ผาสุขธรรม โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65396. นางตองตา ไชยเสือ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65397. นางทพิยแวรรณ ภมูิทตั โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65398. นางนิธดิา ชื่นนิรันดรแ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65399. นางไพรัตนแ ชื่นปรีชา โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65400. นางมนธริา สุดา โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65401. นางเยาวภา ไชยเชษฐแ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65402. นางเยาวรักษแ ระร่ืนรมยแ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65403. นางราตรี หาญสุโพธิ์ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65404. นางวชิราภรณแ เยี่ยมแสง โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65405. นางวรรณวนัช กําหนดศรี โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65406. นางสังวาลยแ อติรัตนวงษแ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65407. นางสาวกนกพิชญแ จิตตภานันทแ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65408. นางสาวนภสัรพี แสนโคตร โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65409. นางสาวสุทธรัิตนแ แขรัมยแ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65410. นางสาวสุนันทา ปยิะศิลป โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65411. นางอมรพรรณ รักษาเคน โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65412. นางอรพนิ สรรเสริญสุข โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65413. นางอุบลวณัณา รอนยุทธ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65414. นายนฤพงษแ วฒิุพนัธุแ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65415. นายบญุเกิด ศิริวรรณ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65416. นายสมเพชร ปอูมสุวรรณ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65417. นายอดิเรก สารีพมิพแ โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65418. นายนิรันดรแ กระพี้แดง โรงเรียนขามแกนนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65419. นางดรุณี จันทรแสีลา โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65420. นางพนิตพร อาจหาญ โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65421. นางวารุณี ถาวรรัตนแ โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65422. นางสาวเพยีรพร สมาคม โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65423. นางสาวอรดี จอมบตุร โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65424. นายธนันทแ ตรีสุวรรณวฒันแ โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65425. นายมิตรศิลป แกวมาตยแ โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65426. นายอิสรินทรแ ทาสวย โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65427. นายเอนก สุดใด โรงเรียนเขาสวนกวางวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65428. นางทพิวรรณ เพชรเทศ โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65429. นางรพรัิตนแ สมอนา โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65430. นางสาวจิรานนทแ หงษแดี โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65431. นางสาวปยิะฉัตรแ ชัยมาลา โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65432. นางสาวสุภทัรา พนันาเวยีงจันทรแ โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65433. นางสุขิตา บญุทนั โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65434. นายทรงศักด์ิ สุทธแิพทยแ โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65435. นายปยิะพงษแ แกวกู โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕



1770

65436. นายรณกร ยศปใญญา โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65437. นายสมัย บรุาณเดช โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65438. นางสาวพชิริน วรรณชัย โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65439. นายวฒิุไกร ภมูิภเูขียว โรงเรียนชุมแพพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65440. นายสุทดั เพยีเกษม โรงเรียนชุมแพพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65441. นางเกษร ลากะสง โรงเรียนชุมแพวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65442. นางสาวกนกอร ชาติชนะ โรงเรียนชุมแพวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65443. นางสาวสมงาม เรงเจริญรัตนแ โรงเรียนชุมแพวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65444. นางคําตุน มาตุม โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65445. นางจารุวรรณ เวยีงเหล็ก โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65446. นางจิราภรณแ นพคุณวงศแ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65447. นางชยามร พมิพแสุข โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65448. นางณัฐปภสัรแ ธรีสุคนธแ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65449. นางดรุณณี จึงตระกูล โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65450. นางดวงพร เอนนู โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65451. นางทศันียแ งามสมหาญ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65452. นางบณุฑริกา บญุหลา โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65453. นางมัทนียา ศิลาศรี โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65454. นางรัชดาพร จันฤาชา โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65455. นางรัชนี โพธกิุล โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65456. นางรัศมี การะทม โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65457. นางวานุช ศรีบญุมานนทแ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65458. นางวลิาวรรณ สมลือแสน โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65459. นางศิริพรรณ ศรีอุทธา โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65460. นางสายหยุด ภริมยแไกรภกัด์ิ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65461. นางสาวกรกนก หลอดอาสา โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65462. นางสาวชูจิต รักษแมณี โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65463. นางสาวบรรจง ปูุเพง็ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65464. นางสาววรรณพร ศรีมี โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65465. นางสาววรีพร ชาติชนะ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65466. นางสาวเสาวลักษณแ นามจันดี โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65467. นางสาวอุษณี ชาติพหล โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65468. นางอัจฉรา กีรติรังสรรคแ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65469. นายกัมปนาจ ศรีอุทธา โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65470. นายกิตติ ทบัขันตแ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65471. นายณรงคแรัชชแ ธรีสุคนธแ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65472. นายนพคุณ สืบเลย โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65473. นายภทัรพงษแ แซงจันดา โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65474. นายวงเดือน สมรือแสน โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65475. นายวรีะยุทธ ศิลาศรี โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65476. นายสนอง สมเทศนแ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65477. นายสมดี ศรีบญุมานนทแ โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65478. นายอนนทแ อุนผาง โรงเรียนชุมแพศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65479. นางนิยมาภรณแ ขันเพชร โรงเรียนซํายางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65480. นางขนิษฐา นาหนอง โรงเรียนไตรคามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65481. นางปริดา คุมสุข โรงเรียนไตรคามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65482. นางอรอนงคแ เพชรตะกั่ว โรงเรียนไตรคามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65483. นายชัยวทิยแ วงศแวทญัโู โรงเรียนไตรคามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65484. นายเสง่ียม ชางเกวยีน โรงเรียนไตรคามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65485. นางทลูสวสัด์ิ เกตุธานี โรงเรียนทานางแนววทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65486. นางพรทพิยแ ดียางหวาย โรงเรียนทานางแนววทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65487. นางมนัสวรีแ เนินกระโทก โรงเรียนทานางแนววทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65488. นางสาวจิราพรรณ ถวลิวงษแ โรงเรียนทานางแนววทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65489. นายศิริพงษแ ศรีภริมยแ โรงเรียนทานางแนววทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65490. นายสุรชิต ชื่นจิตตแ โรงเรียนทานางแนววทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65491. นางธนพร ศรีพล โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65492. นางนวลจิรา มหาวรีวฒันแ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65493. นางนิศากร มูลเพยี โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65494. นางบบุผา แสงแกว โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65495. นางปยิรัตนแ แขรัมยแ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65496. นางปยิะรัตนแ มาหนิกอง โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65497. นางมยุรี ชาติอุดมพนัธแ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65498. นางมัทสธรงแ อบมา โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65499. นางวงเดือน แรมลี โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65500. นางวารุณี โพธิสุ์วรรณ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65501. นางศิริมาศ แสนโสภา โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65502. นางสาวบหุงา คันธารส โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65503. นางสาวอมรา นามพรหม โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65504. นางสุจิตรา นามโนรินทรแ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65505. นางสุวมิล พรอินทรแ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65506. นางโสพศิ วงศแโพธสิาร โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65507. นางอรพนิทแ โพธิก์ะตน โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65508. นางอําไพวรรณ สุทธปิใญโญ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65509. นายเถาวลัยแ สันวลิาศ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65510. นายนิมิตร สุวรรณศักด์ิ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65511. นายบญุนํา ง้ิวสีดา โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65512. นายภทัรายุ เจริญพนัธวุงศแ โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65513. นายยงยุทธ สุขเกษม โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65514. นายสมพงษแ วรรณกิจชัย โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65515. นายณัฐพงศแ โสสองชั้น โรงเรียนนครขอนแกน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65516. นางสุกัญญา วเิศษทกัษณิ โรงเรียนนาจานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65517. นางนวล เกนวถิี โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65518. นางนิรชา แสงกลา โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65519. นางนิระมัย ศิลารินทรแ โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65520. นางภณิตา ทพัซาย โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65521. นางรินชลา โพธิศ์รี โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65522. นางสาวรุงอรุณ แซอึ้ง โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65523. นางสุภารัตนแ ปานนี้ โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65524. นายไพฑูรยแ โพธิเ์ปี็ยสี โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65525. นายเสวต สํานึกศักด์ิศรี โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65526. นางรัตนา จําปาวอ โรงเรียนน้ําพองพฒันศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65527. นางฉววีรรณ เพยีรชัย โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65528. นางดวงกมล ชุมแวงวาปี โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65529. นางนงนุช พรมมาแข โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65530. นางพชัรินทรแ อาลัยลักษแ โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65531. นางพฒันาพร ศรีโปฎก โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65532. นางพศิมัย แกววงัชัย โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65533. นางพรีภาวแ ภมูิชวง โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65534. นางวรางคนางคแ พลปรีชา โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65535. นางวภิาวี สรอยคํา โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65536. นางวไิลวรรณ โพธจิารยแ โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65537. นางศิริเพญ็ แมนดินแดง โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65538. นางสมจิตร ขําเดช โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65539. นางสลักจิตรแ วงษแลา โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65540. นางสายหยุด กลาหาญ โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65541. นางสาวอําไพ แกนคางพลู โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65542. นางสุภาพร อวนสาเล โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65543. นางอภริดี นิราศสูงเนิน โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65544. นางอาทชิา วนัชาติ โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65545. นางอารยา จันทวน โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65546. นายชายธวชั แสงวงศแ โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65547. นายถาวร โพนไสว โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65548. นายภทัราวธุ เวทยแวรีะพงศแ โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65549. นายสมพล สมภกัดี โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65550. นายสุชาติ แมนดินแดง โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65551. นายสุภชัย แกววงัชัย โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65552. วาที่พนัตรีอภชิา จันทรแดา โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65553. นายอิสระ เวยีงสมุทร โรงเรียนน้ําพองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65554. นางอักษรา เสดสี โรงเรียนโนนขาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65555. นายภคัพงศแ วมิลสุรนาถ โรงเรียนโนนขาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65556. นายสมพงษแ คําแกว โรงเรียนโนนขาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65557. นายสุรเดช เจริญสวาง โรงเรียนโนนขาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65558. นางมิ่งขวญั สายเมือง โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65559. นางวราภรณแ ไชยเสนา โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65560. นางสาวบหุงา จันทนากร โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65561. นางเอื้องไพร นาจําเริญ โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65562. นายชัชวาล อูปแกว โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65563. นายนราศักด์ิ ไมตรีแพน โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65564. นายมลรัตนแ บวัขวา โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65565. นายวชิัย บญุรอด โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65566. นายสุรชัย พนมสินธุแ โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65567. นายเหรียญชัย พงษแประชา โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65568. นายอดุลยแ ศรีสุวอ โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65569. นายสมพงษแ บญุนาม โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65570. นางฤดี สุตะนนทแ โรงเรียนโนนสะอาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65571. นางสาวนันทนา พลูศิลป โรงเรียนโนนสะอาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65572. นางสาวศิริพร แสนศรี โรงเรียนโนนสะอาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65573. นางอาทติยา พทิกัษแ โรงเรียนโนนสะอาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65574. นายพรอนันตแ มาตยแสรอย โรงเรียนโนนสะอาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65575. นายพชิิต สุดโต โรงเรียนโนนสะอาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65576. นางขวญัใจ โบราณมูล โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65577. นางคนึงนิจ หมื่นแกว โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65578. นางคนึงนิตยแ สมอหมอบ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65579. นางทศันียแ อัศวขจรศักด์ิ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65580. นางนงลักษณแ สุธมัมา โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65581. นางนิตยา ขันทะวงษแ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65582. นางนิยมาภรณแ ไชยชุมพล โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65583. นางเนตรแนภา มูลสาร โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65584. นางประยูร สันดี โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65585. นางปราณี เถาหมอ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65586. นางมลิวรรณ ชวนจิตตแ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65587. นางมลิวรรณ จิตรดี โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65588. นางมะลิวลัยแ ศรีสงาชัย โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65589. นางวไิลวรรณ เมืองวงษแ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65590. นางสาวควรครอง ปใญโญวฒันแ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65591. นางสาวจีระพา ฐานะ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65592. นางสาวนทนันทนแ ปาระมี โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65593. นางสาวราตรี ศรีนา โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65594. นางสาววจิิตรา วติตะ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65595. นางสาวศรีบุญตาม โจมศรี โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65596. นางสาวอรวรรณ ตรีนอก โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65597. นางสุดาภรณแ ดรหลาบคํา โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65598. นางสุภาวรรณแ สุภธรีะ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65599. นางสุมาลัย บํารุงกุล โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65600. นางสุวมิล ลุนมาตร โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65601. นางอนุรักษแ วรรณศรี โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65602. นายกัมพล ขันทะวงษแ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65603. นายประสาน ประวติันภา โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65604. นายสุนทร ชวนจิตตแ โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65605. นายยุทธศิลป แกวชูสกุล โรงเรียนบานไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65606. นางธาริณี หนิโน โรงเรียนบานไผพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65607. นางนารถระภี รัตนบญุทา โรงเรียนบานไผพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65608. นางปราณี ต้ังกุลบริบรูณแ โรงเรียนบานไผพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65609. นางพสิมัย ออนตา โรงเรียนบานไผพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65610. นางวาสนา ราชปใญญา โรงเรียนบานไผพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65611. นางสาววรรณพร นนทภา โรงเรียนบานไผพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65612. นางอรดี แกวชะเนตร โรงเรียนบานไผพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65613. นางอัมพร ปใจจุฐาเน โรงเรียนบานไผพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65614. นายเดชา วรดี โรงเรียนบานไผพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65615. นายศรัณยแพงศแ จันทรแโสดา โรงเรียนบานไผศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65616. นางบวัสุวรรณ โสภา โรงเรียนบานลานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65617. นางประยูร ศรีเสน โรงเรียนบานลานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65618. นางสาวมายุรี คนลํ่า โรงเรียนบานลานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65619. นางอรอุมา ล้ิมประเสริฐ โรงเรียนบานลานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65620. นายบญุเปรียบ น้ําแกว โรงเรียนบานลานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65621. นายไมตรี วลิาศรี โรงเรียนบานลานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65622. นางกาญจนาภัณฑแ เชษฐบตุร โรงเรียนบานแฮดศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65623. นางมยุรา มงคลดี โรงเรียนบานแฮดศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65624. นางสาวจรีพรรณ จําพร โรงเรียนบานแฮดศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65625. นางสาวดวงฤดี แสงไกร โรงเรียนบานแฮดศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65626. นางสาวธรีกัลยา วงษแราช โรงเรียนบานแฮดศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65627. นางสาวนภาพร ไสววรรณ โรงเรียนบานแฮดศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65628. นายคุมครอง นามมุงคุณ โรงเรียนบานแฮดศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65629. นางสาวณัฐิดารัตนแ อินทแิสน โรงเรียนเบญจมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65630. นายจตุพล นนทะบรูณแ โรงเรียนเบญจมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65631. นางจริยา ใยปางแกว โรงเรียนประชารัฐพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65632. นายพงษแเทพ ไวบรรเทา โรงเรียนประชารัฐพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65633. นายวลัลภ เหลาจําปา โรงเรียนประชารัฐพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65634. นายสมจิตร ใยปางแกว โรงเรียนประชารัฐพฒันาการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65635. นางนิภาพนัธแ ประตา โรงเรียนเปอืยนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65636. นางรัญจวน แคนติ โรงเรียนเปอืยนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65637. นางสาวจุฬาลักษณแ ภสูงา โรงเรียนเปอืยนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65638. นางสาวภสัญาดา ปลัดศรีชวย โรงเรียนเปอืยนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65639. นายบญุชิต ดอนแสง โรงเรียนเปอืยนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65640. นายสมเด็จ นอยตําแย โรงเรียนเปอืยนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65641. นายนพดล ชาลีคาร โรงเรียนเปอืยนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65642. นางสาวสุขกัญญา มูลสัน โรงเรียนผาขามวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65643. นางกัลยาณี ตาหลา โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65644. นางกาญจณา พดัเพง็ โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65645. นางสาวทวพีร เสนามนตรี โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65646. นางสาวนภาพร สตารัตนแ โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65647. นางอาวรณแ ทมุทน โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65648. นายไผทรัตนแ วทิยาบํารุง โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65649. นายไมตรี กลาแข็ง โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65650. นายสามารถ บาริศรี โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65651. นายอริศักด์ิ เวชกามา โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65652. นายอิทธพิล พรกุณา โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65653. นายอุดม แกวแสนชัย โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65654. นายฤทธริงคแ ศิริภมูิ โรงเรียนฝางวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65655. นางณหทยั เสมอหนา โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65656. นางดารารัตนแ บตุรทมุพนัธแ โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65657. นางลภสัสรณแ สิงหแเทพ โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65658. นางสาวชลธดิา แกวสุพรรณ โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65659. นางสาวพลึิก นิลศิริ โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65660. นางสาวรุงนภา โชคบนัดิษ โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65661. นางสาวอนงคแ โนนทะเสน โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65662. นางสุภาจิตตแ พลออนสา โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65663. นางแสงจันทรแ นารถเหนือ โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65664. นางอุตสาหแ โชติชัย โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65665. นายกาวผานเมฆ นวภาสกร โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65666. นายทรงศักด์ิ สมบศุยแ โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65667. นายธรีะ ฉัตรพนูกุล โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65668. นายมาโนช ฝใ็นฉิม โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65669. นายวสันตแ คุมสุข โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65670. นายวชิัย มะธปิไิข โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65671. นายวทิยากร บะคะ โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65672. นายทําดี พศิพล โรงเรียนพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65673. นางกมลวรรณ โสภา โรงเรียนภผูามาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65674. นางเดือนแจม สอนวเิศษ โรงเรียนภผูามาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65675. นางทพิาพร แสงมี โรงเรียนภผูามาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65676. นางวาน แปลงไธสง โรงเรียนภผูามาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65677. นางสาวศิรินทิพยแ เทพประทาน โรงเรียนภผูามาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65678. นายณรงคแฤทธิ์ ประเสริฐสุข โรงเรียนภผูามาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65679. นางณัฏฐพร ชินบตุร โรงเรียนยางคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65680. นางณัฐธยานแ เขียวสี โรงเรียนแวงนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65681. นางสายสุวรรณ คําศรีแกว โรงเรียนแวงนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65682. นางอุไร ปาปะสา โรงเรียนแวงนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65683. นายมนัส นาคํา โรงเรียนแวงนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65684. นายวรวทิยแ คําศรีแกว โรงเรียนแวงนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65685. นายสําราญ สงฆัง โรงเรียนแวงนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65686. นายสุรพงษแ ปใญญา โรงเรียนแวงนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65687. นายอนันทแ เขียวสี โรงเรียนแวงนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65688. นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณแ โรงเรียนแวงนอยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65689. นางโชติกา วรรณรัตนแ โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65690. นางมณฑา บริบรูณแ โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65691. นางสมสมัย พรมดี โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65692. นางสาวกาบฟาู ศรีลอม โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65693. นางสาวเพชรา เทอืกเพยี โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65694. นางสาววชิุรกา เหลาลา โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65695. นางสาวสุกัญญา ภคูรองนาค โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65696. นางสุภาพร โคตรมณี โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65697. นางอมรรัตนแ เดขะสิทธิ์ โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65698. นางอารีรัตนแ สีมาตร โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65699. นายพรพนา พาโคกทม โรงเรียนแวงใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65700. นางจารุวรร สินทร โรงเรียนสันติพฒันกิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65701. นางสาวอบุลรัตนแ ศรีโนนยาง โรงเรียนสันติพฒันกิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65702. นางกมลวรรธนแ ขุนนอย โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65703. นางจุไรรัตนแ วลิเล่ียมสแ โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65704. นางวรรณภา รัตนประทมุชัย โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65705. นางศศิธร คํามณีจันทรแ โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65706. นางสาวรําพงึ สอนสุภี โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65707. นางสุพรรณี ฆารพนัธแ โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65708. นายชัยวฒันแ ขุนนอย โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65709. นายไพจิตรแ ชัยนิคม โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65710. นายศรัญยุทธ วริิยสถิตยแกุล โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65711. นายศักด์ิดา เวยีงนนทแ โรงเรียนสาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65712. นางเกศแกว บตุรโส โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65713. นางณฐวรรณ ตุไตลา โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65714. นางนิลุบล ภาณุรักษแ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65715. นางสาวพชันิยา ยศมีบญุ โรงเรียนโสกนกเต็น สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65716. นางสาววยิะดา หาญโงน โรงเรียนโสกนกเต็น สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65717. นางนภาพร มวงศรีพทิกัษแ โรงเรียนหนองขามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65718. นางสุกัญญา พกัวนั โรงเรียนหนองขามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65719. นายโชคดี วงษแหาญ โรงเรียนหนองขามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65720. นายสุเชาวแ ชวยหาร โรงเรียนหนองขามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65721. นางสาวแพรทอง รักษาศรี โรงเรียนหนองตาไกศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65722. นางสาวสุพชิชา วรรณพนัธแ โรงเรียนหนองตาไกศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65723. นายพเิชษฐแ พมิพแมหา โรงเรียนหนองตาไกศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65724. นางขนิษฐา ถ้ําหนิ โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65725. นางจันทรแนภา สินเภตรา โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65726. นางจุฬาพร ภกัดี โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65727. นางรัทญาภรณแ คําพชิิต โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65728. นางวนิดา โพนงาม โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65729. นางศิริรัตนแ อุนเกิด โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65730. นางสาวจิตรนาถ เพชรร่ัว โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65731. นางสาวดวงรัตนแ มาตยแสาลี โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65732. นางสาววฒันา ลาน้ําเที่ยง โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65733. นางสุกัญญา แมงไธสง โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65734. นายกสิณพจนแ พรมดอนกลอย โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65735. นายกิตตินันทแ เหลาสุวรรณ โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65736. นายกิตติภณ โยธาภกัดี โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65737. นายชัยยา เวฬุวรรณ โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65738. นายวชิัย สายเมฆ โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65739. นายสืบพงษแ วชิัยผิน โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65740. นายสุทธเิชษฐแ ไชยวเิศษ โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65741. นายอนันทแ ชุมผาง โรงเรียนหนองสองหองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65742. นางกอบกุล ใจป็ไา โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65743. นางบวัลอง คําบงึกลาง โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65744. นางเบญจวรรณ พมิพแเทศ โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65745. นางภทัราภรณแ ลิมปนิศากร โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65746. นางสิริกาญจนแ ผาโคตร โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65747. นางอุไร ครองผา โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65748. นายเชาวนแ มูลขุนทศ โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65749. นายยุทธศักด์ิ ศรีกอกมาตยแ โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65750. นายสานิตยแ มหาหงิคแ โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65751. นายอุดม พมิพแเทศ โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65752. นายประเสริฐ ฐานะ โรงเรียนอุบลรัตนแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65753. นางสุเม็ง พงษแโคกสี ลําน้ําพอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65754. นายทวี บบุผา ลําน้ําพอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65755. นายนิติพศั รัตนะ ลําน้ําพอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65756. นายประดิษฐแ โพธิศ์รี ศรีกระนวน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65757. นางจิราภรณแ อันทะนัย ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65758. นางณัฐธญัญกานตแ ดีสวน ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65759. นางดารุณี มานะศรี ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65760. นางนิภาภรณแ ทําไธสง ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65761. นางภสัดา วงศแชารี ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65762. นางวริษา อธสุิมงคล ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65763. นางสาวจิรัฐยาพร หมื่นจร ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65764. นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปใญญา ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65765. นางสาวศิลายุ ชาบณัฑิตพฒุ ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65766. นางสุวลักษณแ เรืองวเิศษ ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65767. นายณัฏฐพทัร แสงทอง ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65768. นายอนันตแ เจริญรัมยแ ศรีกระนวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
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65769. นายจักราวธุ สอนโกษา สพม.๒๕ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65770. นายภาณุพงศแ แสงดี สพม.๒๕ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65771. นายสุธรรม โพธิง์าม สันติพฒันกิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65772. นางชุติมา คําธะนี สาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65773. นายชวนากร ไชยวงษแ สาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65774. นางหทักานตแ นารีวจิิตร สาวะถีพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65775. นางธญัญารัตนแ พลิาบตุรธนานันทแ เหลาใหญนาขาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65776. นายประหยัด สุมมาตยแ เหลาใหญนาขาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

65777. นางกาญจนา ชูวงศแเลิศ โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65778. นางนารี คุณแรง โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65779. นางยิ้มรมัย พลศรี โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65780. นางวรรณภา หนูวรรณะ โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65781. นางวาริน นอยหลุบเลา โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65782. นางสมจินตแ อรรคฮาตสี โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65783. นางสาวนิรมล แกวผล โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65784. นางสาวพนูสุข เนื่องโคตะ โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65785. นางสุพตัรา สิงหแเจริญกิจ โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65786. นางอรทยั ภนูาคพนัธุแ โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65787. นายนพดล นะตะ โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65788. นายนิรันติสุข ภนูาฤทธิ์ โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65789. นายศราวธุ บตุรแกนชาย โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65790. นายสํารวย พรหมวริิยกุล โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65791. นายสุพจนแ ศิริพยัคฆแ โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65792. นายอภสิิทธิ์ ทะแยง โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65793. นางคณาพร เทยีมกลาง โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65794. นายชาญ อรัญชัย โรงเรียนกันทรวชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65795. นางจิตตราพร จําปาทอง โรงเรียนกุดรังประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65796. นางสาวสาล่ี จําปใๆน โรงเรียนกุดรังประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65797. นายชารี ชินฮาต โรงเรียนกุดรังประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65798. นางพมิพแลภสั กางวนัเวส โรงเรียนกูทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65799. นางสาวสุนันทา บตุรโพธิ์ โรงเรียนกูทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65800. นายจิระศักด์ิ ปราณีนิจ โรงเรียนกูทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65801. นางจุไรรัตนแ ธนยั่งยืน โรงเรียนแกดําวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65802. นางพจมาลยแ เพยีงแกว โรงเรียนแกดําวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65803. นางศิริพร อุตมะ โรงเรียนแกดําวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65804. นายวโิรจนแ อุตมะ โรงเรียนแกดําวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65805. นางเทยีมจันทรแ เรืองแสง โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
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65806. นางบงัอร สิทธสิาร โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65807. นางเยาวภา ดําเนตร โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65808. นางละมุล เลิศวชิากุล โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65809. นางสาวสิวนิียแ ศรีกุ โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65810. นางสุวภรณแ ศรีมะฮุง โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65811. นายดุสิต ดรหลักคํา โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65812. นายพฒันพงษแ บตุรภกัดี โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65813. นายยุทธ วงษแปใญญา โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65814. นางบรรยง สิมหาบตุร โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65815. นางปทมุพร สุพลไทย โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65816. นางมยุรี สิทธจิันทรแเสน โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65817. นางรัชนี สิทธขิวา โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65818. นางสราลี หลงแยม โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65819. นางสาวพิมกานตแ สิงหแแกว โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65820. นางสาวสุกัลยา ออนบญุมา โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65821. นางสาวอทติา ดวงดีทพิยแ โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65822. นายเฉลิมวฒิุ สาคํานะ โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65823. นายศักดา ปานะโปย โรงเรียนเขวาไรศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65824. นางไพรัช วเิศษชู โรงเรียนเขวาใหญพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65825. นางวารุณี จันทรแเรือง โรงเรียนเขวาใหญพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65826. นางสายยน มาตบรุม โรงเรียนเขวาใหญพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65827. นางศิริวรรณา ภกูองไชย โรงเรียนเขื่อนพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65828. นางสาวนฤมล ศรีหาผล โรงเรียนเขื่อนพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65829. นางอภยัศรี วาทโยธา โรงเรียนเขื่อนพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65830. นายทวี พลสงคราม โรงเรียนเขื่อนพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65831. นายบรรเทอืง มณีโชติ โรงเรียนเขื่อนพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65832. นายภริมยแ มาตยแคํามี โรงเรียนเขื่อนพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65833. นายสมทรัพยแ ภโูสดา โรงเรียนเขื่อนพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65834. นางจรัญ อันทะปใญญา โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65835. นางดวงใจ บตุรคําโชติ โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65836. นางประทมุพร เคนหวด โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65837. นางเพญ็นภา ศรีโพธิว์งั โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65838. นางมารศรี วงศแชาง โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65839. นางสาวบวัรียแ นนทะเนตร โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65840. นายทศวชัร ไชยชนะ โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65841. วาที่ ร.ต.อมร อันทะปใญญา โรงเรียนชื่นชมพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65842. นางจุฑารัช สมภมูิ โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
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65843. นางบวัศรี พงษแสระพงั โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65844. นางบษุราภรณแ ชาวทอง โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65845. นางประคอง คุณแสน โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65846. นางเพญ็ศรี แสนเมือง โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65847. นางเพญ็ศรี ใจกลา โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65848. นางยุพี ภริมยแ โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65849. นางละออง เหลาจูม โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65850. นางวราภา อินทไุร โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65851. นางสาวพกิุล จันทรแอําพนัธแ โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65852. นางสาวเพญ็พรรณ ศรีลางคแ โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65853. นายชัยยา ถนอมวฒันา โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65854. นายเชญยแ จาดบญุนาค โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65855. นายนิวฒันแ คุณแสน โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65856. นายประสพสุข เหลาสะพาน โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65857. นายอนุชาติ ขันโยธา โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65858. นายมนูญชัย ทพัเจริญ โรงเรียนเชียงยืนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65859. นางกรรณิกา สิงมาดา โรงเรียนดงบงัพสัิยนวการนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65860. นางวนัเพญ็ การสอน โรงเรียนดงบงัพสัิยนวการนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65861. นางสาวลัดดา มูลศรีแกว โรงเรียนดงบงัพสัิยนวการนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65862. นายไชยวฒันแ วเิชียรไชย โรงเรียนดงบงัพสัิยนวการนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65863. นายภานุพงษแ วงัหนองเสียว โรงเรียนดงบงัพสัิยนวการนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65864. นายวนัชัย ดอกไมทอง โรงเรียนดงบงัพสัิยนวการนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65865. นายทรงรัตนแ ธนมาลาพงศแ โรงเรียนดงบงัพสัิยนวการนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65866. นางเฉลา ทามแกว โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65867. นางปราณี ปะมาคะมา โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65868. นางไผลอม ฝุายพลแสน โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65869. นางรัตนา สุทธธิรรม โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65870. นางสาวจารุวรรณ กวดนอก โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65871. นางสาวปยินาถ ภบิาลจอมมี โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65872. นางสาวไพจิต สอนบตุรสา โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65873. นางสาวรัชนี เปาะศิริ โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65874. นางสาวลําไย แสงอรุณ โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65875. นางสาวศุภลักษณแ ศุขหงษแทอง โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65876. นางสาวอุษณารมณแ บญุตาแสง โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65877. นางสุจรรยา ปใกกาเร โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65878. นางสุทนิ สุทธเิจริญ โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65879. นางอุทยัรัตนแ นามพลแสน โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
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65880. นายเชษฐพงษแ โพธิแ์สง โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65881. นายนรินทรแ เกษสวาง โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65882. นายเสถียร ทามแกว โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65883. นายเกษม ไชยรัตนแ โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65884. นางทองปอน แนนชารี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65885. นางนิตยา วบิลูยแคํา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65886. นางวารุณี แสนบตุรดา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65887. นางวไิลวรรณ นิรุธติคุณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65888. นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65889. นางสาวจุรีรัตนแ จวงสมุทร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65890. นางสาวสายยนตแ เทเวลา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65891. นางหทยัรัตนแ พรมมากุล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65892. นางอมรรัตนแ นินทราช โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65893. นางอํามร จัตุชัย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65894. นายวนัส พรมสวาง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65895. นางสุทธลัิกษณแ หนูปใทยา โรงเรียนนาโพธิพ์ทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65896. นางอารียแ บษุบง โรงเรียนนาโพธิพ์ทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65897. นางอุมาพร สิทธสุิรินทรแ โรงเรียนนาโพธิพ์ทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65898. นายประสงคแ สิทธสุิรินทรแ โรงเรียนนาโพธิพ์ทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65899. นายภาคภมูิ ไชยแสนทาว โรงเรียนนาโพธิพ์ทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65900. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสี โรงเรียนนาภพูทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65901. นางสาวลานีญา หนอสีหา โรงเรียนนาภพูทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65902. นางสาวสุรีวรรณ ปใกกังเว โรงเรียนนาภพูทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65903. นายประสิทธิ์ แกนผกา โรงเรียนนาภพูทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65904. นายสมหมาย ปนิะถา โรงเรียนนาภพูทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65905. นางสาวชนิดา บญุไชย โรงเรียนโนนแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65906. นางสาววชัรา มะธติะโน โรงเรียนโนนแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65907. นางสาวอัญชลี ชาวเหนือ โรงเรียนโนนแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65908. นายดอน สัจจา โรงเรียนโนนแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65909. นายสุพฒันแพงษแ ละสุวรรณ โรงเรียนโนนแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65910. นางชุมพร มะธติะโน โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65911. นางธนัวภรณแ สารผล โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65912. นางพชัรี ศรีมุงคุณ โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65913. นางพมิลรัตนแ ทองยศ โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65914. นางพลูทรัพยแ สินเธาวแ โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65915. นางเพลินพศิ ภาสวาง โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65916. นางยุพนิ กูกัลป โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
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65917. นางรําไพ ศุภฤทธิ์ โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65918. นางสายน้ําผ้ึง ผิวเรือง โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65919. นางสาวคําพอง พมิพแสา โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65920. นางสาวสิรินาฎ กางโหลน โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65921. นางสาวอัจฉรี จันทรแลุน โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65922. นายไพรัตนแ นอยนนทแ โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65923. นายวรวทิยแ สินเธาวแ โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65924. นายวชัระยุทธ สุมะหา โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65925. นายสมมาส ฉายจิตตแ โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65926. นายสมยง ดงเรียงราช โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65927. นางอางทอง บญุเสริม โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65928. นายรณกฤต รินทะชัย โรงเรียนบรบอื สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65929. นางเกษร เหล็กคาน โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65930. นางคัทรียา ภสีูฤทธิ์ โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65931. นางจันทนา ศากยโรจนแ โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65932. นางบานเย็น นามบญุเรือง โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65933. นางบษุกร ฮามคําไพ โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65934. นางประครอง ดวงนามล โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65935. นางพธันี ชิลวงษแ โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65936. นางรติรัตนแ คํามูล โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65937. นางวชัรี สิงหแสูถ้ํา โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65938. นางวนัเพญ็ มูลดี โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65939. นางศุจิกา ฉายจิตตแ โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65940. นางสาววนิดา นนฤาชา โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65941. นางสาวสุวรรณี นิวตัยะกุล โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65942. นางสาวอํานวย นันทะเสน โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65943. นางสุภาพร อาสนาไชย โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65944. นางสุวลักษณแ จุลวงศแ โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65945. นายกําจร วฒัโน โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65946. นายนิมิต นวลจันทรแ โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65947. นายประเกียรติ หลาก่ํา โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65948. นายพยุงศักด์ิ ทพัโยธา โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65949. นายไพฑูรยแ จันทะนาม โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65950. นายภกัดี พมิพแศรี โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65951. นายอนันทแ สําเภาทอง โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65952. นายวสิษฐแ สมจิตศรีปใญญา โรงเรียนบรบอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65953. นางนรนาถ สืบสําราญ โรงเรียนประชาพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
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65954. นางภทัรินทรแ แกนคํา โรงเรียนประชาพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65955. นางรัศมี อัคราช โรงเรียนประชาพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65956. นางสาวบษุบา สืบสิงหแ โรงเรียนประชาพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65957. นางสุมาลยแ ภวภตูานนทแ โรงเรียนประชาพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65958. นายขวญัชัย มะธเุสน โรงเรียนประชาพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65959. นายประสิทธิ์ ภาระบาล โรงเรียนประชาพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65960. นางแพรทอง ดําพลงาม โรงเรียนปอพานพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65961. นางสาวจินตนา ธนะพนัธแ โรงเรียนปอพานพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65962. นางสาววริิยา ภนู้ํายอย โรงเรียนปอพานพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65963. นางสาวอรุณี นิลปใทมแ โรงเรียนปอพานพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65964. นางอรุโณทยั ปะเสทะกัง โรงเรียนปอพานพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65965. นายพฒิุสรรคแ ศรีรัตนประชากูล โรงเรียนปอพานพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65966. นายยุทธชัย ศรบญุลา โรงเรียนปอพานพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65967. นางกรรณิการแ ปใกเคธาติ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65968. นางกรองกาญจนแ สุวรรณภกัด์ิ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65969. นางกฤษณา เสนาวงษแ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65970. นางเกษร อัครแสง โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65971. นางจริยา พพิศิจันทรแ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65972. นางจิรฉัตร เกี่ยสุวรรณศิลป โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65973. นางจิราพร จันทรเจริญ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65974. นางฐิติญารัตนแ คลังพระศรี โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65975. นางดรุณรัตนแ ศรีสถิตยแ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65976. นางตวงพร เชื้อจํารูญ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65977. นางทองสุข โสภารัตนแ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65978. นางนิชนันทแ ไชยรัตนแ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65979. นางนิยมพร ประเสริฐศิล โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65980. นางบงัอร โภชนิกร โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65981. นางปนัดดา แสนบวัคํา โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65982. นางประนอม ศรีสะอาด โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65983. นางรพพิรรณ วงศแพฒุ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65984. นางรัตนา เรืองวเิศษ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65985. นางวชันี สุทธสิา โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65986. นางวนัทนียแ แสนศักด์ิ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65987. นางแววตา แสงสวาง โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65988. นางศศิธร ไชยมาตยแ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65989. นางศิริพร พนัธุแโยศรี โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65990. นางสาวญารุณี ศิริกิจ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
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65991. นางสาวสุพตัรา พลอาษา โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65992. นางสาวสุภทัรา เย็นเศรณี โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65993. นางสุรีพรรณ ชูประทปี โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65994. นางเสาวคนธแ จินดามัย โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65995. นายประดิษฐแ ศรีภโูรจนแ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65996. นายพนิิจ ชลารักษแ โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65997. นายวรยุทธ จันทมูล โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65998. นายสุรเนตร รังเสนา โรงเรียนผดุงนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

65999. นางณภทัร พลูพฒันแ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66000. นางนภาพร จันทรแแรม โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66001. นางประคอง กิ่งแกนแกว โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66002. นางปราณี อนุเวช โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66003. นางปลิวทอง ทมิาสาร โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66004. นางลมโชย หารศรีภมูิ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66005. นางสาวรัชนี สัมพนัธแ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66006. นางสาวศรีไพร ชัยศรีรัมยแ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66007. นางสาวอรุณี บตุรลา โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66008. นางสาวอัจฉรา ปใกกุนันทแ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66009. นางสุภาวดี มาหา โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66010. นางอภริดี เปาูนอย โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66011. นายกุลเชษฐ แพงสาย โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66012. นายทรงเกียรติ ปใกเคทา โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66013. นายธรีนันทแ สุวรรณมูล โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66014. นายนพดล บญุเกษม โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66015. นายสัมฤทธิ์ แกวตา โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66016. นายอาทติยแ นาสิงหแขันธแ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66017. วาที่รอยดทบุญสง ประดิษฐพจนแ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66018. สิบเอกดุสิต สิงหแคะนอง โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66019. นายสมชาย ยมรัตนแ โรงเรียนพยัคฆภมูิวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66020. นางสาวปรียาภรณแ แสงปใญญา โรงเรียนโพนงามพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66021. นายศุภฤกษแ ทศันแเจริญ โรงเรียนโพนงามพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66022. นายบญุสงคแ อรรคฮาตสี โรงเรียนโพนงามพทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66023. นางปาริฉัตร ภาษภีกัดี โรงเรียนมหาชัยพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66024. นางเพญ็พศิ บญุพคํิา โรงเรียนมหาชัยพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66025. นางวสิสุตา ดลโสภณ โรงเรียนมหาชัยพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66026. นายเรืองศิลป ภคํูาวงคแ โรงเรียนมหาชัยพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66027. นางฉววีรรณ ปะทเิก โรงเรียนมหาวชิานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
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66028. นางปรัชญาพร ดวงชาทม โรงเรียนมหาวชิานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66029. นางสายทอง อรรถโยโค โรงเรียนมหาวชิานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66030. นางสาวนสิากรณแ ภวภตูานนทแ โรงเรียนมหาวชิานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66031. นางสุรางคแ พนัธุแมณี โรงเรียนมหาวชิานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66032. นายไพโรจนแ นรินทรแรัมยแ โรงเรียนมหาวชิานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66033. นายสุนทร ทองเปาวแ โรงเรียนมหาวชิานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66034. นางกรรณิการแ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66035. นางสาวรัชฎานรินทรแ พดุหลา โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66036. นางสาวสุวรรณี ผาผง โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66037. นางสุนียแรัตนแ คงนาวงั โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66038. นายปฏภิาณ ปะติเก โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66039. วารอยเอกสุรเชษฐแ โคตรพฒันแ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66040. นางนิตยา ศรีสมบติั โรงเรียนมิตรภาพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66041. นางบปุผา ชนะบญุ โรงเรียนมิตรภาพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66042. นางวริทยา ประภาศรี โรงเรียนมิตรภาพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66043. นางวมิาน ศรีผิวจันทรแ โรงเรียนมิตรภาพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66044. นางสุภาวดี พนัธแแซง โรงเรียนมิตรภาพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66045. นายอภเิดช พนัธแแซง โรงเรียนมิตรภาพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66046. นางจันทรแเพญ็ พมิสอน โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66047. นางฉววีรรณ แสนรักษแ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66048. นางประไพพรรณ ปราณีนิจ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66049. นางประภาพรรณ เทเวลา โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66050. นางเมตตา ติดวงษา โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66051. นางรัชนี ภมูิภกัด์ิ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66052. นางลําดวน ดงอุทศิ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66053. นางศิริพร อุดมเมฆ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66054. นางสาวประภาพร บวัพนัธแ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66055. นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66056. นางสาวรจนา สุวรรณธาดา โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66057. นางสาววนัทนียแ ประจะนัง โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66058. นางสาววไิลวรรณ ไพอุปลี โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66059. นางสุมามาลยแ โสดา โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66060. นายชาติชาย สุวรรณพนัธุแ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66061. นายดํารงคแ จอมศรีกระยอม โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66062. นายธนัฐ จันทเขต โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66063. นายนิวตั ทพิยแพลิา โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66064. นายบญุสาย มั่งมี โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
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66065. นายประพนัธแ วรรณสุทธิ์ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66066. นายประวติั พลูพพิฒันแ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66067. นายไพโรจนแ สุวรรณศรี โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66068. นายไมตรี ศิริคะเณรัตนแ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66069. นายวรศิลป อักกะมานัง โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66070. นายสมทรัพยแ จันทรแแกว โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66071. นายสมศักด์ิ โกการัตนแ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66072. นายสุริยะ ยืนสุข โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66073. นายหาญชัย โยอาศรี โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66074. นายอภสิิทธิ์ กิจเจริญสิน โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66075. นายอํานวย วรไวยแ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66076. ประวติั หตัถสินธุแ โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66077. นายพศิิษฐแ วรรณศรี โรงเรียนวาปปีทมุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66078. นางกาญจนา ปานเพชร โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66079. นางเกศรินทรแ ทองประดิษฐแ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66080. นางขจรศรี กันทรมงคล โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66081. นางจันทรแเพญ็ สุวรรณแสน โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66082. นางจิตรานาฏ ภสีูฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66083. นางจิรพรรณ สนทนา โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66084. นางจิรัชยา ปวงประชัง โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66085. นางธนรัตนแ แฝงสาเคน โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66086. นางนิชนันทแ สุนทรโรจนแ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66087. นางประนอม ศรีสารคาม โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66088. นางปใญจรัศมแ แซตัง โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66089. นางปใทมา แสนบดุดา โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66090. นางปยิดา สวรรยาพานิช โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66091. นางผกาพนัธแ ตนใหญ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66092. นางพชัรี ตางสมบติั โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66093. นางพนูศรี จันทรเจริญ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66094. นางภทัวรรณ วทิาโน โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66095. นางยุพนิ พลเรือง โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66096. นางรัชนี กุลประภา โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66097. นางลัดดาวลัยแ ทองบวัรุง โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66098. นางวไลพร พลิาแดง โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66099. นางวชัราภรณแ เข็มพลิา โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66100. นางวชัรียแ นิติกานตแการุณ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66101. นางศิรินทรแพร ชลารักษแ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
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66102. นางสมพศิ อรัญชัย โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66103. นางสาวศุภวรรณ โคตรทาน โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66104. นางสาวอรอุมา ศรีสารคาม โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66105. นางสุคนธา จันทรแศรี โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66106. นางสุจิตรา ภคํูาวงคแ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66107. นางอนงคแ สิทธวิายุพฒันแ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66108. นางอรุณ แสงนิล โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66109. นางอรุณี ไชยสอน โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66110. นางอุษณียแ อุสาคู โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66111. นายจรินทรแ แสนบดุดา โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66112. นายทรงรัตนแ ภารสถิตยแ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66113. นายธนะศักด์ิ ตรีสุทธวิงษา โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66114. นายบริุนทรแ พงศแจันทรแเพญ็ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66115. นายประยุทธ เทเวลา โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66116. นายปรีดา เดชศิริ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66117. นายพฒันพงษแ จันทรแสวาง โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66118. นายวชิระ สาลี โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66119. นายวชัรวงศแ ชูวงศแเลิศ โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66120. นายวรีศักด์ิ รักสุทธี โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66121. นายสวสัด์ิ จันทมนตรี โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66122. นายสุนทร พลเรือง โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66123. นายสุรพนัธแ พนัธุแมณี โรงเรียนสารคามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66124. นางสาวจิริยา ภวภตูานนทแ โรงเรียนหนองมวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66125. นายประเดิม จันทะคาม โรงเรียนหนองมวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66126. นายสุนทร ไชยสงคราม โรงเรียนหนองมวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

66127. นางสมศรี ทองมี ขวาววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66128. นางสาวรสสุคนธุแ สาวาโย ขวาววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66129. นางสุวรรณี ภาคะ ขวาววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66130. นางเบญจพรรณ ดิษฐเนตร ขัติยะวงษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66131. นางพรสวรรคแ ชินคํา คํานาดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66132. นางรุงตะวนั พลเยี่ยม คํานาดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66133. นางสาวพรัตนแดา พนมเขต คํานาดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66134. นางสุนันทา ผกากอง คํานาดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66135. นายอนุรัฐ รีรมยแ คํานาดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66136. นางบศุรา ชาบญุมี โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66137. นางพศิมัย สิงหแเสนา โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66138. นางภสัวรินทรแ พนิยะพงคแ โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66139. นางรัตนา ปะระทงั โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66140. นางรัตนา คํามูล โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66141. นางสาวสิริมาส ราโชติ โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66142. นางสาวสุระณียแ ติสองเมือง โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66143. นางสําเนียง ขันบตุร โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66144. นางอรัญ มูลบญุ โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66145. นางอุราภรณแ วภิกัด์ิ โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66146. นายกิตติ เชิงสะอาด โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66147. นายณวฒันแ ผุยไชยสงคแ โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66148. นายนิพนธแ พรรณขาม โคกลามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66149. นางกฤษณา ชุมภา จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66150. นางถนอมนวล สายวเิศษ จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66151. นางธนรรณพร พบิลูยแ จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66152. นางยงจิตร ศิลาพมิพแ จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66153. นางยุวารินทรแ เฉนียง จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66154. นางวาณีพรรณ อรรคปทมุ จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66155. นางวชิุตา สงวนรัตนแ จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66156. นางศิริพร ขาขันมะลี จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66157. นางสาคร สียางนอก จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66158. นางสุขุมาลยแ อนุเวช จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66159. นางอภญิญา สิงหแเสนา จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66160. นายณัฐพงศแ ศรแกว จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66161. นายพงษแศิลป ทองเหลือง จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66162. นายไพจิตร อรรคปทมุ จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66163. นายสมศักด์ิ ตอเสนา จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66164. นายเสวก หวานใจ จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66165. นายอนุชา สิงหแพลทนั จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66166. นายอัศวนิ ศิลาพมิพแ จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66167. นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาด จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66168. นายคงศักด์ิ กานจักร จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66169. นายเอกพงษแ แข็งแรง จตุรพกัตรพมิานรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66170. นางธนิดา สูงสันเขต จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66171. นางนวะนิตยแ สรอยบดุดา จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66172. นางนันทพร ประเสริฐสังขแ จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66173. นางสาววาณี คุณารักษแ จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66174. นายชาครียแ สรอยบดุดา จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66175. นายชุมพร แยมโกสุมภแ จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66176. นายนิธธินนทแ มโณวมิลญาณแ จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66177. นายมารุต คุณารักษแ จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66178. นายวชิัย ปเีถาะ จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66179. นายอัครเทพ คําบศุยแ จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66180. นายอาภา จันทรแมณฑล จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66181. นายพชิาติ พลหาญ จังหารฐิตวริิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66182. นางวราภรณแ โยวะผุย จันทรุเบกษาอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66183. นางณัชฐาวยีแ ยันตะพนัธแ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแรอยเอด็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66184. นางพมิพแพรรณ บญุโพธิ์ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแรอยเอด็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66185. นางศุภลักษณแ เวยีงสีมา เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแรอยเอด็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66186. นางสายฝน บญุประชม เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแรอยเอด็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66187. นางสาวรําไพ สีโสภา เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแรอยเอด็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66188. นายสฤษด์ิศักด์ิ ชิ้นเขมจารี เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแรอยเอด็ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66189. นางดาว จันทรแหนองสรวง ชางเผือกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66190. นางพชัรี มูลมิรัตนแ ชางเผือกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66191. นางศศิธร สุขสวาท ชางเผือกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66192. นายพลูสิทธิ์ สิงหแพนัธแ ชางเผือกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66193. นายรัฐพล นามคํา ชางเผือกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66194. นายประภาส ศรีทอง ชางเผือกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66195. นางเบญจวรรณ แสนประกอบ เชียงขวญัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66196. นางศุภมิต ศิริโสภณภวิฒันแ เชียงขวญัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66197. นางสุมณฑา สิงหแชา เชียงขวญัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66198. นายกิตติศักด์ิ นาคฤทธิ์ เชียงขวญัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66199. นายฉลาด ปาโส เชียงขวญัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66200. นางนันธชัพร เกื้อหนองขุน เชียงใหมประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66201. นางปราณียแ จันปาน เชียงใหมประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66202. นางพสิมัย จันทรโคตร เชียงใหมประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66203. นางรุงนภา ทพิเจริญ เชียงใหมประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66204. นางสาวกาญจนา โคตรบญุมี เชียงใหมประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66205. นายชุมพร ภามนตรี เชียงใหมประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66206. นายประภาส ยศปยิะโชติ เชียงใหมประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66207. นายวชิยะ บญุยะโพธิ์ เชียงใหมประชานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66208. นางมินทรแธชิา สิงหแพนัธแ ดูกอึ่งประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66209. นางสาวจิราพร นามคํา ดูกอึ่งประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66210. นางสุนีรัตนแ หวยจันทรแ ดูกอึ่งประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66211. นางอาริศปรียา วรวงษแ ดูกอึ่งประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66212. นายปริญญา เอราวรรณ ดูกอึ่งประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66213. นางจตุพร ไชยเกตุ ดูนอยประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66214. นางสาวเพญ็ประภา ชมภหูลง ดูนอยประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66215. นายแสงแกว ไชยกุฉิน ดูนอยประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66216. นายโสภณ เทยีมวงคแ ดูนอยประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66217. นางรุนนี งอยภธูร ทรายทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66218. นางสาวนุกูล สอนสระคู ทรายทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66219. นางสาวศรัญเรศ บวัสอน ทรายทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66220. นางสาวสลวย ไชยเดือน ทรายทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66221. นายจรัญ จิตวงคแ ทรายทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66222. นายปฐม จงกลาง ทรายทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66223. นายพยุงคแ ประกอบเลิศ ทรายทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66224. นายภษูติ สอนสนาม ทรายทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66225. นายสะอาด ขันอาษา ทรายทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66226. นางชนิตกานตแ คําวนั ทามวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66227. นางไพวรรณ พนัธแภมูิ ทามวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66228. นางศมาภรณแ สัจจาวาท ทามวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66229. นางสาวจารึก อาระหงั ทามวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66230. นางสาวอุทมุพร อุทมุภา ทามวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66231. นายสุนทร สีหานาม ทามวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66232. นางดวงใจ ภารการ ธงธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66233. นางถนอม จันทรแหยวก ธงธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66234. นางศิริลักษณแ เพริดพราว ธงธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66235. นางศิริลักษณแ ต๊ิบสุก ธงธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66236. นางสาวชวนพศิ มะโนมัย ธงธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66237. นางสาวรัชนียแ จตุเทน ธงธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66238. นางสํารอง ทศพานนทแ ธงธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66239. นายเสนหแ เคหาบาล ธงธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66240. นายวทิยา ศรีทองแดง ธงธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66241. นางกุสุมาลยแ จอมคําศรี ธวชับรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66242. นางฉลองศรี วรนาม ธวชับรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66243. นางพวงเพชร ชุปวา ธวชับรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66244. นางรัตติกาล ศรีทอง ธวชับรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66245. นางสมพร จันทรา ธวชับรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66246. นางสาวปราณี สุดเสนหแ ธวชับรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66247. นางสาววณี ลือชา ธวชับรีุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66248. นางดวงทพิยแ ศรีใส น้ําใสวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66249. นางสาครรัตนแ กลาหาญ น้ําใสวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66250. นายสมเด็จ ศรีใส น้ําใสวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66251. นายอนุสรณแ ทาสระคู น้ําใสวรวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66252. นางยูนิส กุลคําแสง โนนชัยศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66253. นางวารุณี พลแสน โนนชัยศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66254. นางสุวรรณา พลซ่ือ โนนชัยศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66255. นางอัมพร พลูเพิ่ม โนนชัยศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66256. นายนิเวช พลซ่ือ โนนชัยศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66257. นางสุขุมาลยแ อินทเสวก โนนชัยศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66258. นางกมลพรรณ สามาลา ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66259. นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศแ ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66260. นางทองลักษณแ สะเดา ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66261. นางนันทนาตรี เผาศิริ ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66262. นางนีลวรรณ จันปใดถา ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66263. นางรุงอรุณ ดงงาม ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66264. นางเรณู มีแวว ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66265. นางวฒันา ชิณวธุ ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66266. นางวลิาวลัยแ ชินหวัดง ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66267. นางวไิลวรรณ วรรณทองสุก ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66268. นางสมฤดี บณัฑิต ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66269. นางสาวเยาวรัตนแ วงศแโพนสูง ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66270. นางสาวรัชตพร กุมผัน ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66271. นางสาวสิริกัลยา สิงธมิาตร ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66272. นางสาวสุพรรณี พนัธุแสมศรี ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66273. นางสุพรรณแ โมบณัฑิตยแ ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66274. นายชวลิต ศรีลาภ ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66275. นายชาญวทิยแ ชุมศรี ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66276. นายนิวฒันแ อุนพกิุล ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66277. นายบวร ใยคําโพด ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66278. นายประภาส กิติศัพทแ ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66279. นายประเศียร เมืองวงษแ ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66280. นายพรียุทธ แสงฟาู ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66281. นายมิตรชัย บญุมา ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66282. นายวรีะพงษแ ลครรํา ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66283. นายศุภชัย ศรีจานเหนือ ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66284. นายสนอง นามมูลตรี ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66285. นายสมชัย มีแวว ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66286. นายสันทดั รมเพง็ ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66287. นายแสงเทยีน จันสวาง ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66288. นายอุทยั สะเดา ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66289. วาที่ร.ท.สุเขตรแ ศรีบญุเรือง ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66290. นายสําราญ พรวเิศษศิริกุล ปทมุรัตตแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66291. นางสาวลักษณาวลัย ศรีนวล ผาน้ําทพิยแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66292. นางสาวอรไท หวยทราย ผาน้ําทพิยแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66293. นางสุรีลักษณแ วนัทานี ผาน้ําทพิยแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66294. นางอรธลิา บญุอาจ ผาน้ําทพิยแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66295. นางกําไล หนูมี พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66296. นางนวพร ทองนาเมือง พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66297. นางปราณี สวสัด์ิพาณิชยแ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66298. นางพรพนา สําราญร่ืน พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66299. นางเพยีงฤทยั สายเชื้อ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66300. นางรัตนา ศรีสุมิ่ง พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66301. นางลัดดา ลอจรัสศรีกุล พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66302. นางวราภรณแ ศิลารัตนแ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66303. นางสาวเบญจวรรณ สุภาพสุนทร พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66304. นางอังคณา อรรคฮาด พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66305. นางเอื้อมพร วงษแไกร พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66306. นายจักรกฤษณแ อรรคฮาด พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66307. นายจํารัส แสนศรี พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66308. นายเจริญพร มูลภกัดี พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66309. นายชัยทอง กาญจนศิริรัตนแ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66310. นายเชิดชัย สายเชื้อ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66311. นายธรีพฒันแ เสมัง พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66312. นายมรกต ทพัจันทรแ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66313. นายสุพจนแ สวสัด์ิพาณิชยแ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66314. นายอิทธชิัย อุปริวงศแ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66315. นายคําสุก ศิลาเหลือง พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66316. นายชอบ ธาระมนตแ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66317. นายเอนก อุดมวงคแ พนมไพรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66318. นางพเยาวแ คําแหงพล พลาญชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66319. นางมะลิ ศรีสารคาม พลาญชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66320. นายกุศล ศรีสารคาม พลาญชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66321. นายนิคม จันทะโสม พลาญชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66322. นายสรวชิญแ บตุรพรม พลาญชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66323. นายนพดล เดชโยธนิ พลาญชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66324. นายมานพ ขุราษี พลาญชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66325. นางสาวอญัชลีรัตนแ รอดเลิศ โพธิแ์กวประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66326. นางสุวรรณี สุนธงศิริ โพธิแ์กวประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66327. นายพเิชษฐ นิรวธุ โพธิแ์กวประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66328. นายสุนทร หารอุดร โพธิแ์กวประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66329. นายอรรถพล โคตรสินธุแ โพธิแ์กวประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66330. นางจุฬาภรณแ สินธทิา โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66331. นางนงนุช ศรีนุกูล โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66332. นางนิจพร ขามชู โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66333. นางศิริจรรยา ศิวรัิตนแ โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66334. นางสุภาพร พนัทะสาร โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66335. นางสุรียแพร บญุสินชัย โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66336. นางอุษา ชมภพูฤกษแ โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66337. นายกมล บญุสินชัย โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66338. นายทนิกร มลาขันธแ โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66339. นายวรรณชัย กมลศิลป โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66340. นายสุชาติ พาอยูสุข โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66341. นายบญุรวม ผดุงสัตยแ โพธิช์ัยชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66342. นางนันธดิา เล่ือมใส โพธิท์องวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66343. นางภควดี เพยีรสงวน โพธิท์องวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66344. นางอัญชลี คงจันทรแ โพธิท์องวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66345. นายกิตติชัย สุดานิช โพธิท์องวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66346. นายสงกรานตแ โประวะ โพธิท์องวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66347. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ โพธิท์องวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66348. นายภวูนาท คําพมัย โพธิท์องวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66349. นางสาวสุดา แพงแกว โพธิศ์รีสวางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66350. นางอกัษรสําอางคแ นากอนทอง โพธิศ์รีสวางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66351. นายมงคล วรรณพฒันแ โพธิศ์รีสวางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66352. นายเสนหแ ทองอินทรแ โพธิศ์รีสวางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66353. นางจิระดา เดชโยธนิ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66354. นางปาริฉัจกแ คําแหงพล โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66355. นางมาลิน จิตรเหมิ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66356. นางรุงนภา ศักด์ิศรี โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66357. นางลัดดา สีนางกุ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66358. นางสมปอง กุลคอ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66359. นางสาวชนิดาภรณแ บญุประจักษแ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66360. นางสาวบษุรา สุริโย โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66361. นางสาวศิวาพร บญุประจักษแ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66362. นางอรวดี หลักแกว โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66363. นางอรอุมา บญุประจักษแ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66364. นายธวชัชัย อินทเสวก โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66365. นายนพดล จิตรเหมิ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66366. นายพษิณุนารถ หอระพรอม โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66367. นายเพิ่มพนู เสนารัตนแ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66368. นายสุทธชิัย บญุประจักษแ โพนทองพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66369. นางสาววรา หาญบวัแกว โพนเมืองประชารัฐฯ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66370. นางสาวอรวรรณ ศรีบญุเพชร โพนเมืองประชารัฐฯ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66371. นายทองคํา เพช็รหงษแ โพนเมืองประชารัฐฯ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66372. นางมยุรี สูตรขวญั โพนสูงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66373. นางวรพนัธุแ บตุรนาแพง โพนสูงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66374. นางสายรุง มะณีแสง โพนสูงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66375. นางสาวแกวใจ มีเทยีน โพนสูงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66376. นางสาวฎาฏกิาล สุดาทพิยแ โพนสูงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66377. นายเดนชัย เผาศิริ โพนสูงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66378. นายบรรชา ใจกลา โพนสูงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66379. นางจิตสุดา แกวภมูิแห มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66380. นางดอกเตย วผิาลา มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66381. นางนวนจันทรแ เรืองศรีอรัญ มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66382. นางสุนนัทาปกรณแ มนปราณีต มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66383. นายนิยม วงศแใหญ มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66384. นายประวติั บตุรภกัดี มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66385. นายสํารวน แสงไสย มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66386. นายสิทธชิัย ฉิมพงษแ มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66387. นายสุรพร กุตัน มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66388. นายอนุชา ฉ่ํามณี มวงมิตรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66389. นางรพนิทรา ภกัดีพงษแ มวงลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66390. นางสามัคคี ไชยฮะนิจ มวงลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66391. นางสาวติรี คําพมัย มวงลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66392. นายนรบดี โคกสีนอก มวงลาดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66393. นางจรัสศรี รมเย็น เมยวดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66394. นางเย็นใจ สงวนรัตนแ เมยวดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66395. นางรุงรัตนแ สุขแสง เมยวดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66396. นางสะอาด พลซ่ือ เมยวดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66397. นางสาวกนกวรรณ คันสินธแ เมยวดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66398. นางสาวภรีนันทแ กลาหาญ เมยวดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66399. นางสาววรีนุช วรามิตร เมยวดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66400. นางเสนาะ กุลสทาน เมยวดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66401. นางราตรี โพธิสุ์วรรณ เมยวดีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66402. นางรัชณียแ ธนสีลังกูร เมืองนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66403. นายใจ คันยุไล เมืองนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66404. นายสุนทร วเิศษปใสสา เมืองนอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66405. นางนวลใย ทพิยแทอง เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66406. นางพรเพญ็ ชนะพนัธแ เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66407. นางมาเรียม นิลขํา เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66408. นางรุงอรุณ ยุติพนัธแ เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66409. นางวชัรา คํารพ เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66410. นางสาวธดิารัตนแ สิงหแนันทแ เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66411. นางสาวพิชญาภา ยมรัตนแ เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66412. นางอุไรวรรณ ผลเกิด เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66413. นายเทพวฒิุ วทิยาวธุ เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66414. นายมาโนชญแ ผลเกิด เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66415. นายสังคม เทยีบผา เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66416. นายสันติพงศแ ยมรัตนแ เมืองสรวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66417. นางจารุสิริ แสงจันทรแ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66418. นางจุไรศรี โภคา รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66419. นางชลธชิา จตุเทน รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66420. นางธรีา สอนใจ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66421. นางประไพศรี เหงาชัยภมูิ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66422. นางประสบพร ขันประกอบ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66423. นางปราณี ลํามะนา รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66424. นางปองสุข หลวงวงัโพธิ์ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66425. นางปยินันทแ รินทา รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66426. นางพชัรินพร บลิจรัญ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66427. นางพชิดา รจนัย รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66428. นางเพญ็ศรี ภมูิเหลาแจง รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66429. นางยุพเรศ แหลงสทาน รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66430. นางรัตนา สัจจะมโน รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66431. นางวนิดา สูงสันเขต รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66432. นางวลีฉัตร วบิลูยแกุล รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66433. นางวารียแ รัตนภกัดี รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66434. นางสหทัยา สงฆแสังวรณแ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66435. นางสาวจนัทรารัตนแ แจมเพชรรัตนแ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66436. นางสาวชีวารัตนแ ชาระมาตยแ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66437. นางสุจิตรา ยิ่งยงชัย รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66438. นางสุภทัรา ธรุะเจน รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66439. นางสุภาพร ศรีชิณราช รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66440. นางสุวะรา จุนทวเิทศ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66441. นางเสาวณิต รมศรี รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66442. นางโสภดิา เสนารัตนแ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66443. นางอัชรา ภดิูนดาน รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66444. นางอารยา มูลมั่งมี รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66445. นายกริชสุวรรณ ศรีพงษแ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66446. นายกฤษณแ จุนทวเิทศ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66447. นายไกรเวทยแ อินธสิาร รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66448. นายจิรภทัร สมคํา รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66449. นายจุฬา ศรีชัย รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66450. นายเจริญศักด์ิ อายุวฒันแ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66451. นายเดชนรสิงหแ รัตนพล รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66452. นายเดชา ผานสถิน รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66453. นายประกอบ เหงาชัยภมูิ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66454. นายประจักษแ วเิชียรศรี รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66455. นายประวทิยแ จิตศีล รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66456. นายภริมยแ ภมูิเหลาแจง รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66457. นายมงคล คลังมนตรี รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66458. นายมารุต โคตรุฉิน รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66459. นายยุทธพร บลิเจริญ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66460. นายวรศักด์ิ โพธสิาขา รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66461. นายสุรินทรแ ทวยหมื่น รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66462. นายอุเทน กาญวจิิตร รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66463. วาที่  ร.ต.กฤษณะ ระวโิรจนแ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66464. นายปรีดา ลํามะนา รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66465. นายมนตแแทน เกษมทรัพยแ รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66466. นายวรัิตนแ สัตยแมิตร รอยเอ็ดวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66467. นางสาวเอื้องไพร กมล วงัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66468. นายชัด ศรีอวน วงัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66469. นายอัครฉัตร เพยีรชนะ วงัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66470. นายนพดล ศรีระกิจ วงัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66471. นางชวนพศิ ประเสริฐสังขแ ศรีธวชัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66472. นางเยาวนิตยแ อรัญญวาส ศรีธวชัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66473. นางรัตนา ทพิยวฒันแ ศรีธวชัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66474. นางสมสมัย เกตุพบิลูยแ ศรีธวชัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66475. นางสาวนิภาพร นาออน ศรีธวชัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66476. นางสาววนัวสิา ทพิวตัร ศรีธวชัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66477. นางสาวอนัญญา โคตรสุวรรณ ศรีธวชัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66478. นางอุบล นนทฤทธิ์ ศรีธวชัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66479. นายอาทติยแ ทาไครกลาง ศรีธวชัวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66480. นางดอกไม ขาวศรี ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66481. นางเบญจวรรณ อังคะคํามูล ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66482. นางพชัราวดี ประกอบแสง ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66483. นางรัชฎาภรณแ พรรรณขาม ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66484. นางสมพร สิทธศิรีจันทรแ ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66485. นางสาวกนกรัตนแ จัตุรโพธิ์ ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66486. นางสาวทนิพร มุลิตา ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66487. นางสาวธญัธติา พนัโภคา ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66488. นางสาวลําพนัธแ สุนันทพิยแ ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66489. นางสาวศิริภาพ ใหมคามิ ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66490. นางสุมาลัย ศุภดล ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66491. นางอุไรวลัยแ วนิทะไชย ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66492. นายเฉลิมธง พทิกัษแ ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66493. นายชลวทิยแ ไปบน ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66494. นายวโิรจนแ อังคะคํามูล ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66495. นายอนิวตัร อุปไพร ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66496. นายชัยอนันตแ จันทวงศแ ศรีสมเด็จพมิพแพฒันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66497. นางกมลภทัร ประเทพา สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66498. นางกุหลาบ คลังพระศรี สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66499. นางจงจิต ถนัดคา สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66500. นางจิรพร หงสแวลัิย สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66501. นางจิรัชยา ทองเกษม สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66502. นางฉววีรรณ กล่ินเกษร สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66503. นางฉววีรรณ อุปไมยาราม สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66504. นางณัฏฐิณี พื้นชมภู สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66505. นางณัฐชานันทแ ธงทอง สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66506. นางดุษราภรณแ สุวรรณแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66507. นางทองพนู วงศแวรีะประเสริฐ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66508. นางธนพร สนามพล สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66509. นางนงรักษแ มหาวจันแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66510. นางนฤมล เมืองหงษแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66511. นางนําพา เกษตรสินธุแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66512. นางนิตยา ธราวธุ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66513. นางเนาวรัตนแ เฉลิมแสน สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66514. นางบรรจบ ไชยชาติ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66515. นางปภาวรินทแ เลิศพนัธแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66516. นางพมิพา จันทรแอยู สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66517. นางพมิลพรรณ อนันเอื้อ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66518. นางพศิมัย เอกกานตรง สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66519. นางมยุรี ไวยราบตุร สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66520. นางมากาเล็ตร สีหานาม สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66521. นางเยาวภา ยิ่งรัตนสุข สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66522. นางรมณียแ จันทรเจริญ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66523. นางรัชฎาพร สูสุข สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66524. นางรุงทพิยแ ทองอินทรแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66525. นางวชิราภรณแ ศรีพงษแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66526. นางวรีรัตนแ พนัธมุะโน สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66527. นางวทัธนา เทยีนทองดี สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66528. นางวไิลลักษณแ พลสามารถ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66529. นางศรีสุภาพ ประพนัธมิตร สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66530. นางศศิวมิล เอี่ยมแบน สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66531. นางศิริพร สิงหแเสนา สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66532. นางศิริลักษณแ คามวลัยแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66533. นางศุภชาดา ฌานทพิยแดํารง สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66534. นางสมาน ศุภคุณภญิโญ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66535. นางสาวกมลพร สาศิริ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66536. นางสาวกรรวี ณ เมืองสอง สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66537. นางสาวจิศดา ยิ่งทรัพยแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66538. นางสาวชฎากาญจนแ รักการ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66539. นางสาวปองจิต ศรีสัมพนัธแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66540. นางสาวพชันี สุริยพนัธุแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66541. นางสาวไพฑูรยแ พนัตะพรหม สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66542. นางสาววราภรณแ พนิิจธนสาร สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66543. นางสาววลัภา พลเวยีงธรรม สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66544. นางสาวสมปอง สุรเสน สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66545. นางสาวสมสวรรคแ รักสัตยแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66546. นางสาวสุนทร จอยนุแสง สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66547. นางสาวอนัญยา ภกัดีศรี สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66548. นางสิริวรรณ โพธสิาขา สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66549. นางสุกัญญา บณุยทตั สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66550. นางสุปราณี สัญพึ่ง สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66551. นางสุภาพร แกวพลัย สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66552. นางสุภาภรณแ พื้นแสน สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66553. นางสุภาวดี แดงวบิลูยแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66554. นางเสง่ียม สุวรรณศรี สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66555. นางเสาวลักษณแ กลางคาร สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66556. นางแหวนเพชร วรรณสุทธิ์ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66557. นางอนงคแ บวัพนัธแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66558. นางอรุณทพิยแ พรหมโคตร สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66559. นางอากาศรัศมี จุลเหลา สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66560. นางอาทติยา วงสมศรี สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66561. นางอินทริา พฒันเศรษฐดิลก สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66562. นางอุษณียวรรณ เพช็รโยธา สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66563. นายกุศล ศิริวฒิุ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66564. นายเฉลิมชัย ยิ่งรัตนสุข สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66565. นายชัยวฒันแ แกวต้ังขึ้น สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66566. นายทวชีัย ถนัดคา สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66567. นายทองดํา อาวรณแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66568. นายธงชัย ธราวธุ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66569. นายนรินทรแ สุมมาตรแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66570. นายนิพนธแ พลเยี่ยม สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66571. นายบรรจบ ลครพล สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66572. นายบญุสิน พลิาภ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66573. นายปรัชญา รุงศรี สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66574. นายมานัส จันทรแอยู สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66575. นายเมธา ศีรษะภมูิ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66576. นายยศ เทยีนทองดี สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66577. นายวชิัย ศุภคุณภญิโญ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66578. นายวเิชียร คลังพระศรี สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66579. นายสมชาย มูลมั่งมี สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66580. นายสุวชิ ไวยราบตุร สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66581. นายสุวพงษแ คามวลัยแ สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66582. นายสุวฒันแ อุทมุภา สตรีศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66583. นางนพมาศ สุวรรณหาร สตรีศึกษา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66584. นางบญุชนก ศรีสารคาม สตรีศึกษา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66585. นางศิรินันทแ ขันแข็ง สตรีศึกษา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66586. นายธงศักด์ิ จันทรแเสน สตรีศึกษา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66587. นางจันทรแศรี ขันอาษา สามขาทาหาดยาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66588. นางฉววีรรณ บญุจวง สามขาทาหาดยาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66589. นางอนุรัชนี สาภเูมือง สามขาทาหาดยาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66590. นายถนัด พรสงวน สามขาทาหาดยาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66591. นายอนุศักด์ิ สาภเูมือง สามขาทาหาดยาววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66592. นายภญิโญ ศรีมวง สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๗ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66593. นางรัชนาท ศรีละมนตรี สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๗ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66594. นางวภิา ประราศรี สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๗ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66595. นางกุสุมา พรหมศรี สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66596. นางขวญัใจ กองมาย สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66597. นางบําเพญ็ พฒันสระคู สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66598. นางประวณิา ทองวเิศษ สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66599. นางยิ่งลักษณแ สระคูพนัธแ สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66600. นางรองรัตนแ จันทรสนาม สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66601. นางรุงนภา มาศจันทรแ สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66602. นางสัมพนัธแ มาตยแสาลี สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66603. นางสาวกาญจนา คําสนาม สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66604. นางสาวเตชิตา อรรคฮาด สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66605. นางสาวทศันียแ ประราศรี สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66606. นางสาวนุชรัช เพชรดี สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66607. นางสาวเนาวรัตนแ คําภกัดี สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66608. นางสาวบุสรินทรแ พาระแพน สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66609. นางสาวพวงเพชร ภาสวาง สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66610. นางสาวพชันี หงษแศรี สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66611. นางสาวไพวลัยแ สระคําจันทรแ สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66612. นางสาวอําไพ นามวงศแ สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66613. นางสุกัญญา เจริญกรศรี สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66614. นางสุดารัตนแ หฤทยัถาวร สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66615. นายชอบ เศรษฐไตรรัตนแ สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66616. นายประชารัฐ เดชสองชั้น สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66617. นายพรชัย ทองวเิศษ สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66618. นายราชันยแ สัมฤทธิ์ สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66619. นายวโิรจนแ กองมาย สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66620. นายวรีะยุทธ บญุรักษา สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66621. นายพสิิฏฐแ กองอุดม สุวรรณภมูิพทิยไพศาล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66622. นางสาวขนิษฐา ปาโท สุวรรณภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66623. นางสาวผกาทิพยแ สีทองคํา สุวรรณภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66624. นางสาววรรณภา เลิศพนัธแ สุวรรณภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66625. นางสาวอรวริญญแ อยูไพร สุวรรณภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66626. นางอัมพร ปานจันดี สุวรรณภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66627. นายสมทรัพยแ ศรีหนิกอง สุวรรณภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66628. นางจิราพร จันทรแหนองสรวง สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66629. นางดุสิต ทบีญุมา สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66630. นางปราณี เวชกามา สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66631. นางระเบยีบ หนูน้ําคํา สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66632. นางรัตนา ทวยสอน สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66633. นางละออง สุดหนองบวั สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66634. นางวรลักษณแ ภาคมฤค สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66635. นางวรีนันทแ เทยีนธนาทพิยแ สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66636. นางสาวลําพนู สิงหแขา สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66637. นางสุกานดา ภาระเวช สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66638. นางอรอนงคแ สอนสนาม สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66639. นางอรัญญา ทบีญุมา สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66640. นางอารี ชางยันตแ สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66641. นายกมลวทันแ เทยีนธนาทพิยแ สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66642. นายกาญจนะ นามสิมมา สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66643. นายกิตติ ทวยสอน สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66644. นายบวัสอน แสวง สุวรรรภมูิวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66645. นางพทุธชาด วเิศษวสัิย สูงยางวทิยาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66646. นางชื่นหทยั จันทรแพพิฒันแ เสลภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66647. นางบวัขาว กิมภา เสลภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66648. นางเบญจรัศมแ ศรีระกิจ เสลภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66649. นางพมิพแพฒันรี เรืองโสภา เสลภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66650. นางวนัสนันทแ คูคํา เสลภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66651. นางสาวชญาณิศา ภมูาศ เสลภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66652. นางสาวนงลักษณแ เล่ือมใส เสลภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66653. นางสาวพนูพริิญาณแ กิตติกุสุริยแ เสลภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66654. นายบรรยงคแเวทยแ ศิริสาร เสลภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66655. นางเจริญ พลนาคู เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66656. นางบรรเพญ็ ทองบอ เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66657. นางพวงทอง แสนเยีย เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66658. นางพริาวรรณ นาบณัฑิต เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66659. นางวนัเพญ็ สุทธจิันทรแ เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66660. นางสาวบญุทวิา ศาลารัตนแ เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66661. นางสาวศรัณยา วงศแชัย เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66662. นางสุมาลี ศรีชมภู เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66663. นางอัจฉราภรณแ รมแกว เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66664. นายประสิทธิ์ แยมศรี เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66665. นายวทิยา สุทธจิันทรแ เสลภมูิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66666. นางปยิรัตนแ หวานใจ หนองผ้ึงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66667. นางพสิมัย ปรินทอง หนองผ้ึงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66668. นายภาราดร จันทพนัธแ หนองผ้ึงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66669. นางฝอยลม จงใจสิทธิ์ หนองพอกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66670. นางเพชรประคอง หาญสุวรรณ หนองพอกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66671. นางอักษร เนินสะทาน หนองพอกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66672. นายชิตพล อุลมาร หนองพอกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66673. นายวษิณุ นามเดช หนองพอกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66674. นายสมศักด์ิ ศรีบญุรัตนแ หนองพอกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66675. นายสุริยดล เพลงอินทรแ หนองพอกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66676. นายจําเนียร ไชยแสง หนองพอกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66677. นางรองรัตนแ คําสีเขียว หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66678. นางวไิลพร เหมือนทอง หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66679. นางสาวศศิธร เดชภมูิ หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66680. นางสาวอาภรณแ สุขประเสริฐ หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66681. นางสุภา วชิพล หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66682. นางอรุณรัศมี สรอยสระคู หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66683. นางอําพร วชิัย หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66684. นายณัฐพงศแ ไชยพลงาม หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66685. นายประมวล แสงสุวรรณ หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66686. นายสาธติ เศวตบงกช หนองหมื่นถานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66687. นางดรินกรณแ รัตนศรี หนองฮีเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66688. นางนภสักรณแ สองสี หนองฮีเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66689. นางศิริพร วรรณภพ หนองฮีเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66690. นายนันทพงศแ นานวน หนองฮีเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66691. นายเวโรจนแ ทาลุมพกุ หนองฮีเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66692. นายสันติภาพ สิทธหิาโคตร หนองฮีเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66693. นางกิ่งจันทรแ เพช็รหงษแ อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
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66694. นางราตรี รัตนวงศแ อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66695. นางสาวจุฑารัตนแ พนันึก อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66696. นางสาวรวมจิตร ศรีวงศแ อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66697. นางอัญชลี ชัฎพลชัย อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66698. นายชัยณรงศแ รัตนวงศแ อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66699. นายบญุชิต ชัฏพลชัย อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66700. นายประจงศักด์ิ ภาสวาง อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66701. นายสนั่น มิรัตนไพร อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66702. นายอานนทแ คนขยัน อาจสามารถวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

66703. นางสาวกัลยา พรํานัก กระแชงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66704. นางสุพกัตรา สําราญสุข กระแชงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66705. นางสุวรรณา คูณทนั กระแชงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66706. นายสมชาติ ทะนันชัย กระแชงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66707. นายแหลมทอง สําราญสุข กระแชงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66708. นายอุดม ดําริหแ กระแชงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66709. นางกัญจนา ฝใกแต กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66710. นางกาญจนา แขมคํา กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66711. นางขวญัชีวา ศิริมา กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66712. นางคํานวน ไชยะเดชะ กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66713. นางจิตติมา ใจเครือ กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66714. นางญาตา เรืองศรีตระกูล กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66715. นางทศันี ศิลบตุร กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66716. นางธนพร สําลี กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66717. นางนิภาภรณแ จันทรแสวาง กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66718. นางปณิชา ศรีมาธรณแ กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66719. นางประนอมนศิญแ เย็นใจ กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66720. นางพเยาวแ แกวตา กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66721. นางพวงรัตนแ เรืองมณี กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66722. นางเพช็รัตนแ ประทปีะเสน กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66723. นางสาวประภาพรรณแ แกวกลม กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66724. นางสาวพฒุพร รัตนวนั กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66725. นางสาวรพีพรรณ บญุเย็น กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66726. นางสุจิตรา สุพรม กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66727. นางสุดารัตนแ ดาทอง กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66728. นางสุทธาอร โคตรมิตร กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66729. นางสุภรัตนแ ยิ่งดี กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66730. นายกุญชแภชั เย็นใจ กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘



1805

66731. นายทองพลู ทมุโยมา กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66732. นายไพบลูยแ บญุชม กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66733. นายศรัล จําเริญสุข กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66734. นายสมศักด์ิ โกศล กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66735. นายสมาน เรืองศรีตระกูล กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66736. นายเสนหแ ลีลา กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66737. วาที่ ร.ต.เหรียญ ดาทอง กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66738. นายรองรัตนแ แกวบปุผา กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66739. นายสฤษด์ิ สมทพิยแ กันทรลักษแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66740. นางบวัทอง เบญ็มาศ กันทรลักษแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66741. นางวจิิตรา ราษี กันทรลักษแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66742. นางวรัีชยานันทแ แกนแกว กันทรลักษแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66743. นายพรทพิยแ นามทองใบ กันทรลักษแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66744. นายฤทธรุิทธ สุภกุล กันทรลักษแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66745. นางจันทรแทวิา อบทอง กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66746. นางธนาภา คําผุย กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66747. นางนุชญนันทแ ศรเจริญฐิติกุล กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66748. นางบณุณแญาณัฏฐแ มุขขันธแ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66749. นางปรียานุช สงสาร กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66750. นางปวณีา สุรําไพ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66751. นางยุพวรรณ แหลงหลาธนาศิริ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66752. นางสวลี บญุมูล กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66753. นางสาวดอกออ จันทรแสมุทร กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66754. นางสาวธันยาภทัรแ เธยีรทองอินทรแ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66755. นางสาวนิตยาภรณแ ใจเรือง กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66756. นางสาวประดิษฐแ พละศักด์ิ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66757. นางสาววรรณสา แกวพวง กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66758. นางสาวสมหมาย พนูทา กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66759. นางสุรจรรยา ละชั่ว กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66760. นางสุรางคแ จันทราภรณแ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66761. นางอรพนิ วงศแปใดสา กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66762. นางอุดมพร ศรีสําอางคแ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66763. นายกําพล บวัแกว กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66764. นายดําริหแ กอนคํา กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66765. นายดิลก คําเพราะ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66766. นายบญุมา เวยีงคํา กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66767. นายพลวตันแ ประเสริฐศรี กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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66768. นายภรภทัร เจริญธง กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66769. นายวชิา กิ่งทอง กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66770. นายวรีวฒันแ สัตยแซ่ือ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66771. นายสมลักษณแ พรเกียรติคุณ กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66772. นายสําราญ เจริญชัย กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66773. นายสุรเกียรติ บวัแกว กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66774. นายเดชชัย ดวงแสง กันทรารมณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66775. นางกัญญารัตนแ โนนสูง กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66776. นางจุฑามาศ ศรีผอง กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66777. นางทพิวรรณ เกียรติเจริญเสรี กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66778. นางธนัยมัย มลัยไธสง กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66779. นางนงลักษณแ สีหาบตุร กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66780. นางปาริสา อรามเรือง กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66781. นางไพรวลัยแ นิลโชติ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66782. นางมุจรินทรแ ทองอินทรแ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66783. นางโรจนา บญุเรือง กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66784. นางวนิกุล อัศวมานะศักด์ิ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66785. นางสาวจารุพร พมิพา กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66786. นางสาวธาริณี สิทธิ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66787. นางสาวประไพรัตนแ บญุไทย กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66788. นางสาวรัชนีกร สุทธสนธแ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66789. นางสาวรุงรัตนแ ใจเต็ม กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66790. นางอุมาภรณแ เชื้อนัก กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66791. นายธนกฤต ศรีทศันแ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66792. นายนพพร ศรปใญญา กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66793. นายนาวกิรี ศรีนามะ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66794. นายประสพ รัตรีพนัธแ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66795. นายราเชนทรแ พะวงษแ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66796. นายวรีะพนัธแ พรมคํานอย กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66797. นายสิทธชิัย สีราช กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66798. นายจํานงคแศักด์ิ ชุลีจันทรแ กําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66799. นางประพทัษร ทองใบ กําแมดขันติธรรมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66800. นางวรพรรณ คําสาร กําแมดขันติธรรมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66801. นายสมัคร โสระมรรค กําแมดขันติธรรมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66802. นางจินตนา อุนศิริ กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66803. นางประภาพร เหนือทอง กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66804. นางพมิพแพร ดวงตา กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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66805. นางสาวฌรัณฌา ชายทวปี กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66806. นางสาวปรีญา มูลสาร กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66807. นางสาวราตรี นามแกว กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66808. นายพรประเสริฐ ดวงเดือน กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66809. นายมานิต พอพนัสาย กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66810. นายโยธนิ สิงหแคํา กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66811. นายเรณู คําไสย กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66812. นายสมบติั มวงมูลตรี กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66813. นายอุทาน ศรีละโคตร กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66814. จาอากาศโทปริวฒันแ ดาวงัปา กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66815. นายพเิชษฐแ เทยีมชัยภมูิ กุดชุมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66816. นางรัชยา แสนจันทรแ กูจานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66817. นางสาวกรรณิการแ มาลัย กูจานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66818. นางอรอนงคแ ศรีเสมอ กูจานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66819. นายสมพงษแ แสงกลา กูจานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66820. นางกรรณิการแ วงศแจินดา ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66821. นางพนมนุช ศิริภลู ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66822. นางมณีรัตนแ จันทรแหมื่น ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66823. นางศิริรัตนแ มากดี ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66824. นางสาวสาวติรี นามวงศแ ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66825. นางสุกัญญา ภญิโญ ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66826. นายเดนโชค ขุนพนัธุแ ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66827. นายทวศัีกด์ิ ศรีกุล ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66828. นายสมจิตร จวนเกาะ ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66829. นายสิทธพิร จินาวลัยแ ไกรภกัดีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66830. นางกรรณิการแ อสิพงษแ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66831. นางจุฑารัตนแ เสนาะศัพยแ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66832. นางนิตยา โภคาพนัธแ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66833. นางนิพาพร ตังสุข ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66834. นางปราณีต ใจพร ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66835. นางพมิพแพสิา ถุงจันทรแ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66836. นางมัณฑนา สาระไทย ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66837. นางรักชนก สิงหแคํา ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66838. นางวณัฐศิกานตแ ศรีทะบาล ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66839. นางวลิาสิณี ค้ิวสุวรรณ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66840. นางศิรินุช โพธิศ์รี ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66841. นางสาวชญาทพิยแ กุณฑีทอง ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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66842. นางสาวปนันตญา ระหาร ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66843. นางสาววรรณิภา อุตมะ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66844. นางสาวสุกัณยา สอนพดู ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66845. นางสาวสุนิษา แกวเล็ก ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66846. นางอัมฤทธิ์ วงษแวานิช ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66847. นายจํารูญ ใจนวน ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66848. นายเฉลิมวฒิุ หอมจิต ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66849. นายณัฐพงษแ ศิริวงษแ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66850. นายนิติวจันแ สุราวธุ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66851. นายบญุเรือง เสนาะศัพยแ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66852. นายประพาฬพงษแ คําศรี ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66853. นายระพพีฒันแ สอนพดู ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66854. นายเรวตัร อสิพงษแ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66855. นายสังเวยีน ไสว ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66856. นายสากล ประทมุ ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66857. นายเอกวชัร ทองศรี ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66858. นายภาคภมูิ ทวชีัย ขุขันธแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66859. นางจําเนียร บญุมั่น เขื่อนชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66860. นางอมรวรรณ ศรีนา เขื่อนชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66861. นายทปิพเนตร ศรีนา เขื่อนชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66862. นายทเีด็ด สายธนู เขื่อนชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66863. นายปรีชา ฝใงสิมมา เขื่อนชางวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66864. นางสาวพริพร แสวงผล คลีกล้ิงพฒันาทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66865. นายปยิะพงษแ ออนหวาน คลีกล้ิงพฒันาทร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66866. นางมลิวลัยแ แนวชาลี คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66867. นางสถาภรณแ เขียวศรี คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66868. นางสาวประเทอืง ประจวบสุข คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66869. นางสาวปยิรัตนแ พมิพแสวสัด์ิ คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66870. นางสาววนัวสิาขแ ครองสิน คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66871. นางสาวเสาวนิตยแ สมบรูณแ คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66872. นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวยีงพล คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66873. นางแสงเดือน สายโสภา คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66874. นายสมาน สุระสร คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66875. นายววิฒันา ไชยา คอวงัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66876. นางกาญจนา ทองสมบติั คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66877. นางจงลักษณแ เครือชาลี คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66878. นางทศันียแ เนื่องแนวนอย คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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66879. นางเบญจพร คงสุข คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66880. นางพชัริญาพร วรแกนทราย คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66881. นางยลดา ทองภบูาล คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66882. นางรัชนี คุณานุวฒันแ คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66883. นางเรณู ซ่ือตรง คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66884. นางวนัลี หมุนอุดม คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66885. นางศุภพร บญุพา คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66886. นางสาวเบญจพร ตนพรหม คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66887. นางสาวมะลิ สําโรง คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66888. นางสุกานดา อินทนิล คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66889. นางสุธารัตนแ คายหนองสวง คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66890. นางสุวชิชา ทองทั่ว คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66891. นางหวานใจ พลอยอ่ําศรี คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66892. นายกระเษม แกวสิมมา คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66893. นายประเสริฐศักด์ิ แกวหนองแสง คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66894. นายวนัววิฒันแ จิรเมธาภทัร คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66895. นายอุทยั ทองลุม คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66896. นายเอกชัย นาครินทรแ คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66897. นายมานิต เขียวศรี คําเขื่อนแกวชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66898. นางเจียมจิต เจริญชัย คําเตยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66899. นางทองเล่ือน สิทธสิาร คําเตยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66900. นางนันทนแณัฏฐแ จันทรแเรือง คําเตยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66901. นางนิภาภรณแ บญุทวี คําเตยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66902. นางเบญจวรรณ แพงศรี คําเตยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66903. นายประสพ ศรีหาคลัง คําเตยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66904. นายสมรินทรแ อุทสาร คําเตยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66905. นางธนภรณแ คําสุมาลี คูซอดประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66906. นางสมถวลิ ทองพนู คูซอดประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66907. นางสาวภริูตา เศรษฐบตุร คูซอดประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66908. นายวนัฉลอง เศรษฐบตุร คูซอดประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66909. นางธรีแชิตา เพงเล็งดี จตุรภมูิพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66910. นางนันทกิานตแ มาลี จตุรภมูิพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66911. นางสมสถิตยแ พรมคํานอย จตุรภมูิพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66912. นางสาวจิรนันทแ งามศรี จตุรภมูิพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66913. นางสาววราภรณแ ชมชื่น จตุรภมูิพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66914. นางสุภารัตนแ คัทเนตร จตุรภมูิพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66915. นายวฒันา ศรีจักรแ จตุรภมูิพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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66916. นายสุริยศักด์ิ ขันนาเลา จตุรภมูิพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66917. นางบญุฐิตา ศรีภา เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66918. นางปญุญพฒันแ สุตะพนัธแ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66919. นางสาวฎายิน ลีลา เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66920. นางสาวณัฏฐณิชา โพธิง์าม เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66921. นางสาวดวงสมร กาบมาลี เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66922. นางสุพตัรา อินลี เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66923. นายปรมินทรแ แกวดี เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66924. นายสมหมาย คุมศรีวยั เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66925. นางสาวกัญชลัช ศรีลามา ดงมะไฟพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66926. นางอุไร พุมดี ดงมะไฟพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66927. นายคุณากร แกวหลวง ดงมะไฟพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66928. นางสาวแสงตะวนั ออนพทุธา ดงมะไฟพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66929. นายอนุรักษแ บญุเหลือ ดงมะไฟพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66930. นางกนกพนู มีแกว ตระกูลประเทอืงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66931. นางสาวสาริณี โสภาวรรณแ ตระกูลประเทอืงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66932. นางสาวสํารี ผิวผอง ตระกูลประเทอืงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66933. นายนรารักษแ นันทศรี ตระกูลประเทอืงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66934. นายสังคม ทองนาค ตระกูลประเทอืงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66935. นายวทิยา กรแกว ตระกูลประเทอืงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66936. นางเนตรนภา สุรสรณแ ตูมพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66937. นางบษุบากร สุทธคํิาภา ตูมพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66938. นายสาโรจนแ บญุเสริม ตูมพทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66939. นางไกรวรรณ คํามูล ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66940. นางบญุสิตา เจือจุล ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66941. นางประภากร ทองนอย ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66942. นางพรสวรรคแ ภกัดีสาร ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66943. นางสาวกชพร จันทรแงาม ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66944. นางสาวเยาวดี คาวี ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66945. นางสาวศรีประไพ วงศแทอง ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66946. นางสาวสมปอง มิคคสิงหแ ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66947. นางสิริลักษณแ วายโสภา ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66948. นางสุนทรา เชยกล่ินเทศ ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66949. นางอรพร วงษแไกร ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66950. นายธนกร พทุธพรหม ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66951. นายธรรมศักด์ิ วรวงศแ ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66952. นายเรืองฤทธิ์ บวัจันทรแ ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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66953. นายวรียุทธ โพธวิรรณา ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66954. นายสุรศักด์ิ งามหลาย ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66955. นายสุวชิ แสงโชติ ทรายมูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66956. นางกรุณา ละประโคน ทุงไชยพทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66957. นางสาวเพญ็ภคั พนัจันดา ทุงไชยพทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66958. นางสาววราลักษณแ จังอินทรแ ทุงไชยพทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66959. นายวฒิุศักด์ิ สุภษิะ ทุงไชยพทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66960. นายเศรษฐแ บญุขาย ทุงไชยพทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66961. นางชดาภรณแ ระยับศรี ทุงสิมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66962. นางยุภาพร ไชยเสนา ทุงสิมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66963. นางสาวสาคร ลาภตูะมะ ทุงสิมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66964. นางสาวณัฐรดา กานุวงศแ นครศรีลําดวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66965. นางสาวนุจริญ สมชัย นครศรีลําดวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66966. นางสาววนัดี วถิี นครศรีลําดวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66967. นายจาตุพกัตรแ พากเพยีร นครศรีลําดวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66968. นายธนพล แสงหรัิญ นครศรีลําดวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66969. นายนิรันดรแ ธรรมคุณ นครศรีลําดวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66970. นายมาณพ ศิรินัย นครศรีลําดวนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66971. นางกุสุมาลยแ สมประสงคแ นาโปรงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66972. นางสาวเนาวรัตนแ ไชยสุทธิ์ นาโปรงประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66973. นางโคตรเพชร มีโพธิ์ น้ําเกล้ียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66974. นางฐิติชญา สังขพงษแ น้ําเกล้ียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66975. นางนาตยา จันทรักษแ น้ําเกล้ียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66976. นางภทัราพร วรรณา น้ําเกล้ียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66977. นางสาววชิราภรณแ กิ่งคํา น้ําเกล้ียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66978. นางสาวอรทยั วรรณวฒันแ น้ําเกล้ียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66979. พนัจาตรีพสิิฐ รักพรม น้ําเกล้ียงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66980. นางนริศา ทองทั่ว น้ําคําวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66981. นายนิรันดร ตังสุข น้ําคําวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66982. นางสาวอัคครินทรแ แสงโยจารยแ น้ําคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66983. นายกิตติชัย บษุราคัม น้ําคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66984. นางนิตยา สิทธศิร โนนกระสังวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66985. นางสาวจิระวรรณ แพงวเิศษ โนนกระสังวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66986. นางสําเร็จ กอนฝูาย โนนกระสังวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66987. นายทองกร สิทธศิร โนนกระสังวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66988. นายปรัชรงคแชัย เติมใจ โนนกระสังวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66989. นางวรนุช ศรีภา โนนคอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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66990. นางวเรศ สาระพชิญแ โนนคอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66991. นายธรีะชัย ไพบลูยแสวสัด์ิ โนนคอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66992. นายวทิยา นิยมพนัธแ โนนคอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66993. นายอภชิาติ ประสิทธิช์ัย โนนคอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66994. นางนิภา จันทรและออ โนนเพก็วทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66995. นางเพญ็พะนอ อินทรสุข โนนเพก็วทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66996. นางวรรณา สาระ โนนเพก็วทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66997. นางสุภาพ สุทธสิน โนนเพก็วทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66998. นางชาตรี คําโสภา บวัเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

66999. นางปยิมาภรณแ ชนูนันทแ บวัเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67000. นางสาวสุภาพชั สระโสม บวัเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67001. นายเกษม ชนูนันทแ บวัเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67002. นางตะวนั พนัธแขาว บงึบรูพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67003. นางมยุรี บญุปใญญา บงึบรูพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67004. นางสาวดาราณี หวยจันทรแ บงึบรูพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67005. นายเทยีนชัย เกษสร บงึบรูพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67006. นายสุวฒันแ เทศสนั่น บงึบรูพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67007. นางคนึงนิจ เดชะคําภู บงึมะลูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67008. นางภชัรินทรแ ขุขันธแเขต บงึมะลูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67009. นางสาวปฏญิญา รอดคําทยุ บงึมะลูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67010. นายวงศแพนัธแ เวยีงนนทแ บงึมะลูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67011. นายอลงกรณแ เขตสกุล บงึมะลูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67012. นางบวัเครือ โพธิช์ัย บงึมะลูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67013. นางบรรจง พรหมเงิน บุงคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67014. นางวชัรินทรแ ภมูลี บุงคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67015. นางสุพตัรา ไชยบวัรินทรแ บุงคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67016. นายวชิัย ภมูลี บุงคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67017. นายบญุมี พุมจันทรแ บุงคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67018. นายนาวา โสภาลี เบญจประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67019. นายยุทธพงษแ การะเกษ เบญจประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67020. นางคัคนางคแ พื้นผา เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67021. นางบษุบา แสงศิริ เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67022. นางสาวคมคิด ศรีสุข เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67023. นางสาวศิริญญา สุตันต้ังใจ เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67024. นายทธ ทองภามี เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67025. นายประเสริฐ บญุพอ เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67026. นายพชัระ วงคแเจริญ เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67027. นายราม โสวนั เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67028. นายเสฏฐวทิยแ จันทรแกอง เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67029. นายอาคเนยแ มีคุณ เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67030. นางอําไพ สายเบาะ เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67031. นายทรงยุทธ ดามทอง เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67032. นายนิยม วงศแภกัดี เบญจลักษแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67033. นางพชัริญา คําแฝง ประสานมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67034. นางสาวจาระไน ศรีสุธรรม ประสานมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67035. นายอํานวย ประเสริฐศรี ประสานมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67036. นายนาวนิ สีหาบตุร ประสานมิตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67037. นางวรนุช หนางเกษม ปรางคแกู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67038. นายจําเนียร ใจนวน ปรางคแกู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67039. นายณรงคแศักด์ิ จึงสุวดี ปรางคแกู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67040. นายสงา ศรชัย ปรางคแกู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67041. นายพงษแอนันตแ ธรรมศิริ ปรางคแกู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67042. นางกัลยาณี ยศสุนทร ปาุต้ิววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67043. นางพกิุล อยูเย็น ปาุต้ิววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67044. นางวรวรีแ อุดรกิจ ปาุต้ิววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67045. นางสาวอัญชุลี อุดรกิจ ปาุต้ิววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67046. นายพงศแพยนตแ ไชยยงคแ ปาุต้ิววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67047. นายศุภชัย อุดรกิจ ปาุต้ิววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67048. วาที่รอยตรีถริะพงศแ จันทบตุร ผักไหมวทิยานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67049. นายบรรจบ บวัพนัธแ ไผงามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67050. นายวรวทิยแ ศรีรักษา ไผงามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67051. สิบตํารวจตรีศักด์ิศรี สะเดา ไผงามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67052. นางดวงพร ราชบญัดิษฐแ พยุหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67053. นางเพญ็ประภา สิมมา พยุหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67054. นางวารินทรแ กรไกร พยุหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67055. นางสาวพรทพิยแ ปกปอูงเสถียร พยุหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67056. นางสาวสวาท คุณมาศ พยุหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67057. นางสุดาพร บญุทา พยุหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67058. นายประพฒันแ ดอกไม พยุหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67059. นางยุพาพร สมภารเพยีง พอกพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67060. นางสาวอรษา นนทะเสน พอกพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67061. นางหทยัรัตนแ กันหาบตุร พอกพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67062. นายประสิทธิ์ ชมภเูขา พอกพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67063. นายวชัระพล โปะฺตะคาร พอกพทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67064. นางคณิชภทัร ทองสุข โพนงามพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67065. นางจงใจ ยุทธพงษแ โพนงามพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67066. นางรักษแมณี สารเสวก โพนงามพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67067. นางอรทยั เกียรติวงศแทอง โพนงามพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67068. นางจิตรา ไทยเครือวลัยแ โพนทนัเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67069. นางณิชชาภทัร ศิริโสม โพนทนัเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67070. นางอรุณี สมยืน โพนทนัเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67071. นายสาธติ ไทยเครือวลัยแ โพนทนัเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67072. วาที่ ร.ท.ประสาน ทองยอด โพนทนัเจริญวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67073. นางรัตนดา บวัตน ภมูิซรอลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67074. นางฉวี ศุภประเสริฐ ภสิูงหแประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67075. นางอภศิรา เย็นสุข ภสิูงหแประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67076. นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ ภสิูงหแประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67077. นายเอกศักด์ิ ศุภประเสริฐ ภสิูงหแประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67078. นางจันทรแฉาย ภกัดีสุวรรณ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67079. นางฐิติรัตนแ ลีลาเอกนิติ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67080. นางนิตยา อินทรแชุม มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67081. นางประยม สวสัดี มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67082. นางพรรุง สิทธศิรีจันทรแ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67083. นางวาสนา สิงหะคเชนทรแ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67084. นางสาวทิพยแสุคนธแ มณีเขียว มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67085. นางสุรินทรแ บญุคุม มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67086. นางอุบลวดี วงษแใหญ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67087. นายณัฐวฒิุ ออนคํา มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67088. นายธงชัย มารารัมยแ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67089. นายบรรพจนแ วงษแใหญ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67090. นายประสิทธิ์ คลองยุทธ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67091. นายมนูญ ใจเด็จ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67092. นายลิขิต ตระการจันทรแ มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67093. นายวรีะชัย บญุถา มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67094. นายสุดใจ บญุพร มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67095. นายพรรษา หองแซง มหาชนะชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67096. วาทีร่อยตรีนิพนธแ ประทมุวงศแ มัธยมบกัดองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67097. นางนันทแนภสั คําผง มัธยมโพนคอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67098. นางนันทวดี ปกปอูง มัธยมโพนคอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67099. นางเพญ็ศรี ไทยสรวง มัธยมโพนคอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67100. นางวนัเพญ็ สุตาพนัธแ มัธยมโพนคอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67101. นางสาวดวงตา อัมภรณแ มัธยมโพนคอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67102. นางสาวพศิมัย สมบรรณแ มัธยมโพนคอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67103. นางสาววนิดา ศรีธญัรัตนแ มัธยมโพนคอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67104. นายศักดา โสดามรรค มัธยมโพนคอ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67105. นางพชัรินทรแ คําทวี เมืองกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67106. นางสาวอุไรวรรณ มณีลํ้า เมืองกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67107. นายพสัิน โพนทนั เมืองกลางประชานุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67108. นางกฤษฎาวรรณ กุมภากุล ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67109. นางเกษอาภรณแ สิงหแตา ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67110. นางงามจิต แกวพรม ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67111. นางจรัลรัตนแ วงษแศิลป ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67112. นางดรณี ปติิแกนทราย ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67113. นางดวงตา เวชกามา ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67114. นางทศันา กองศรี ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67115. นางธดิาพรรณ กนิษฐพยาฆรแ ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67116. นางนิภาพร โชติบญุ ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67117. นางนุชรี โสภณ ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67118. นางเพญ็ลักษณแ สุภา ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67119. นางมาลี คําหอม ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67120. นางเยาวมาลยแ ละอองนวล ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67121. นางวนิดา ผุดผอง ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67122. นางวรรณพร วงศแกอ ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67123. นางสมพศิ บญุทยั ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67124. นางสรินยา จันทจร ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67125. นางสาวกฤษณา วงศแอินตา ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67126. นางสาวณัฏฐกานตแ วฒันานุสิทธิ์ ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67127. นางสาววราภรณแ ไวพจนแ ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67128. นางสาวศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุล ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67129. นางอรุณี ชางปใน ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67130. นางอิ่มใจ ฤทธยิงคแ ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67131. นายเฉลียว คําหอม ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67132. นายธรีะ แกวพรม ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67133. นายนิวฒันแ สุรเสน ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67134. นายปรีชา กุมภากูล ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67135. นายพสิิษฐแ วฒันาไชย ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67136. นายมนัส บญุถูก ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67137. นายสุกิจ คุณุรัตนแ ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67138. นายสุทธิ วงษแไกร ยโสธรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67139. นางจิราวรรณ มีตน ยโสธรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67140. นางทศันัย งามเนตร ยโสธรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67141. นางนงเยาวแ พญิญศักด์ิ ยโสธรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67142. นางนงลักษณแ มิระสิงหแ ยโสธรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67143. นางปริตตาภา สุดแสน ยโสธรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67144. นางพลูทรัพยแ จั่นเนตร ยโสธรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67145. นางมณฑา อุตอามาตยแ ยโสธรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67146. นางรัตติยา คณารักษแ ยโสธรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67147. นายอํานาจ สุดแสน ยโสธรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67148. นางสาวจตุพร แกวพวง ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67149. นางสาวแจมจันทรแ พลบําเรอ ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67150. นางสาวนันทยิา สีหะวงษแ ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67151. นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษแ ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67152. นางสาวรุงนภา สีหะวงษแ ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67153. นางสุพตัรา ไชยโชติ ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67154. นางอภวิรรณ แพสุพฒันแ ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67155. นายกิตติกรณแ สุนทรกุลภทัร ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67156. นายรุงนิรัตนแ ศรีนาม ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67157. นายอาคม กองธรรม ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67158. วาที่รอยตรีสุวชิ บษุบงกแ ยางชุมนอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67159. นางสาววนีา โมทะจิตร ลมศักด์ิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67160. นางสุขสวสัด์ิ ขันเขียว ลมศักด์ิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67161. นายทํานุ ชาภกัดี ลมศักด์ิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67162. นางขวญัตา สุรวทิยแ ละทายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67163. นางจรูญศรี สมหมาย ละทายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67164. นางปยิะมาศ คาโค ละทายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67165. นางพิมพแณัฐณิชา นวลศิริ ละทายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67166. นางศิริพรรณ สีหาบตุร ละทายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67167. นางสาวเพชรเชียร ชาชุมพร ละทายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67168. นางสาวมะลิ จันทรแแจม ละทายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67169. นางสาววนิดา พบบญุ ละทายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67170. นางชณัฐมาส เพชรนอย ละลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67171. นางสาวชนกนันทแ พลภกัดี ละลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67172. นางสาวผองศรี บญุกู ละลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67173. นางสุภาพร ชิตภกัด์ิ ละลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67174. นายเฉลิมชัย ศรีชัย ละลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67175. นางอุทยัวรรณ อามาตร ล้ินฟาูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67176. นายพรีสร เจือจันทรแ ล้ินฟาูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67177. นายภญิโญ ชิณวงศแ ล้ินฟาูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67178. นางกฤตอร บบุผามาลา เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67179. นางขวญัใจ ชื่นตา เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67180. นางจีระพา ฉัตรสุวรรณ เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67181. นางชนิดา โยธคิารแ เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67182. นางนภา จันดาวรรณ เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67183. นางผกาทพิยแ อาจวชิัย เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67184. นางพาณี พมิพสุิทธิ์ เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67185. นางมะลิวลัยแ แสงภกัดี เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67186. นางราณี บญุก่ํา เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67187. นางวราภรณแ อมรฤทธิ์ เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67188. นางสายสมร วงศแสิรภคั เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67189. นางสาวกิตติยา วงศแทอง เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67190. นางสาวจารุวรรณ โคตรเสน เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67191. นางสาวดวงจิต ชาธพิา เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67192. นางสาวภมรพรรณ ชลพนัธแ เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67193. นางสาววภิา จินนะงาม เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67194. นางสิรินารี ยังคง เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67195. นางสุมณฑา จันทรแจรูญ เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67196. นางโสภณ เชื้อแกว เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67197. นายกิตติศักด์ิ บญุฑล เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67198. นายธรียุทธ สุขกุล เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67199. นายบดินทรแ ชมภบูตุร เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67200. นายศุภชัย เชื้อวงศแ เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67201. นายมนตรี แกวใส เลิงนกทา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67202. นางวรรณี พลเสน วรคุณอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67203. นายธนพงษแ พลเสน วรคุณอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67204. นางอรทยั กุชโร ศรีแกวประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67205. นายธรีวฒันแ แสงศรี ศรีแกวประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67206. นางลมุลศรี แกวลี ศรีฐานกระจายศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67207. นางสาววสุวดี แสงสวาง ศรีฐานกระจายศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67208. นางสิริญา มิ่งขวญั ศรีฐานกระจายศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67209. นายสมบรูณแ เข็มเพชร ศรีฐานกระจายศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67210. นางผกาภรณแ ยืนยงชาติ ศรีตระกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67211. นางสาวธญักมล นึกชอบ ศรีตระกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67212. นางสาวบริุนทรแ รับรอง ศรีตระกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67213. นางสุพรรณี ใจนวน ศรีตระกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67214. นายพลวรรตนแ บญุสม ศรีตระกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67215. นายมิตร บญุใส ศรีตระกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67216. นายศักด์ิโชค ใจนวล ศรีตระกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67217. นายคณิตพนัธแ จามรธญัญวาท ศรีตระกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67218. นางจินหแจุฑา มิ่งมิตรวบิลูยแ ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67219. นางสาวมัทนา แยมใส ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67220. นางเสาวคนธแ เชื้อดี ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67221. นายเกษมสันตแ แพงมา ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67222. นายธวชัชัย ลือชา ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67223. นายปรีชา ทองดี ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67224. นายพงศแพษิณุ สุพรรณแ ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67225. นายเพยีรไพร เคารพ ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67226. นายมานิช ธรรมนิยม ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67227. นายวเิศษ นอยมิ่ง ศรีรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67228. นางจินตนา ยศธแสนยแ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67229. นางทพิยแวภิา ถิรพรพงษแศิริ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67230. นางธญัลักษณแ จิรานันทแสิริ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67231. นางนุจรี ศรีประใหม ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67232. นางปญุญารัศมิ์ ธนเดชชัยมงคล ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67233. นางพรรณี หนุนวงษแ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67234. นางภานุมาศ ไชยสาร ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67235. นางยุพดี พรหมทา ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67236. นางศิรินนภา จวงพลงาม ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67237. นางสาวจรุงจิต วงศแคํา ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67238. นางสาวจันทรแจุรี บญุสมศรี ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67239. นางสาวจําเนียร เหมาะสมาน ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67240. นางสาวจีระพร บญุสวาง ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67241. นางสาวฉลองขวัญ งามวลัิย ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67242. นางสาวเฉลิมรัก สดไสย ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67243. นางสาวชนัญกาญจนแ นุชิตรัมยแ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67244. นางสาวเดือนฉาย แซจึง ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67245. นางสาวปิยวรรณ คุณมาศ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67246. นางสาวสาริกา นามวงศแ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67247. นางสุจิตรา นอมเกลา ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67248. นางสุพชิญา จินดาจํารูญ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67249. นางสุภาภรณแ มนิระพงศแ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67250. นางอุบลรัตนแ จันทรแประวติร ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67251. นายบรรจบ ไชยสาร ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67252. นายไพรยุทธ สะกีพนัธแ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67253. นายภานุวฒันแ ลาลี ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67254. นายสมจิตร กอปรทศธรรม ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67255. นายสมหมาย พทิกัษา ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67256. นายสิทธศัิกด์ิ จินดาวงศแ ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67257. นายนิยม รอดเนียม ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67258. วาที่ ร.ท.ไพศัลยแ สีลวานิช ศรีสะเกษวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67259. นางนันทแณภสั พเิลิศ ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67260. นางนิภาวรรณ อุทติะสาร ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67261. นางบปุรัตนแ ทบัทมิโกมลกุล ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67262. นางสมศรี บวัถา ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67263. นางสาวอรุณียแ อรจันทรแ ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67264. นายสัมฤทธิ์ บตุรกูล ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67265. นายอนุสรณแ อรรถวนั ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67266. นายอภวิฒิุ ทองไทย ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67267. นายเอกชัย งามรูป ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67268. นายพรียุทธแ อิสาน ศรีสะเกษวทิยาลัย ๒ หวยคลา(พรหมดิเรกอนุสรณแ) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67269. นางสาวนนัทรัตนแ ชาญชูวงศแ ศิลาทองพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67270. นางสาวพิกลุทอง บญุคํา ศิลาทองพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67271. นายสุรสิทธิ์ กองสินแกว ศิลาทองพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67272. นายอัชราวธุ บปุผาชาติ ศิลาทองพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67273. นางเกศินี สารพนัธุแ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67274. นางจิรวรรณ พวงสวสัด์ิ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67275. นางจุรีรัตนแ วรรณวงศแ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67276. นางเดือนเพญ็ แสนทวสุีข สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67277. นางเทพา สระแกว สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67278. นางปรีดาวรรณ สีลวานิช สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67279. นางเยาวลักษณแ พทุธเสน สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67280. นางระววีรรณ บญุญาเลิศกีรติกุล สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67281. นางรัชฎาพร พงศแพฤฒิชัย สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67282. นางวราพร เจริญยุทธ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67283. นางศิริบรูณแ ไชยเทพ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67284. นางศิริรัตนแ ธนทองคําเหลือ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67285. นางสงวน ศรีกุล สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67286. นางสนธยา ธานี สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67287. นางสาวขวญัใจ ภาพนัธแ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67288. นางสาวชนิดาพร ดวงแสง สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67289. นางสาวดานุวลัยแ ชุณหวงศแสนิท สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67290. นางสาวผอบทอง สุจินพรหม สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67291. นางสาวมะติกา สุธาบญุ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67292. นางสาววภิาพร ชิณะแขว สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67293. นางสุพฒันา เจตินัย สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67294. นางออยทพิยแ แพทยาโยธนิ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67295. นายจตุรงคแ ศรีรส สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67296. นายชัยยงคแ จรจันทรแ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67297. นายบญุทรัพยแ สมใจ สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67298. นายประโยชนแ รังษี สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67299. นายพงษแศักด์ิ โพธธิร สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67300. นายพนัธแศักด์ิ แสนทวสุีข สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67301. นายวรพจนแ นาคถมยา สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67302. นายสถิตยแ ประสาร สตรีสิริเกศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67303. นางนภาไล ศรีสวรรณแ สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67304. นางนุชนาฎ โชติสุวรรณ สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67305. นางพรรณี สิงหแคิบตุร สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67306. นางสาวแสงเดือน บกนอย สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67307. นางสุทธนิันทแ บญุศักด์ิ สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67308. นางอาภาพร วรรณสุข สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67309. นายกําพล พลพวก สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67310. นายกิตติกรณแ บญุยืน สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67311. นายกิตติพงษแ บญุสาร สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67312. นายชานล นนทกุลพงศแ สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67313. นายเดชมณี เนาวโรจนแ สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67314. นายวรุทรแ วรรณสุข สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67315. นายศราวธุ โชติสุวรรณ สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67316. นายสลับ นุตะไว สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67317. นางพมิพแชนก รัตนวรรณ สมปอุยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67318. นางเพยีรพรรณ อรรคบตุร สมปอุยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67319. นางสาวดวงนภา สุพรรณแ สมปอุยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67320. นางสาวอุไรวรรณ พรหมศร สมปอุยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67321. นางอําไพ สาระบตุร สมปอุยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67322. นายมนัส โพธวิฒันแ สมปอุยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67323. นายนําพล จุมพศิ สวงษแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67324. นายนิธธิานินทรแ ธนเดชธาดากรณแ สวงษแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67325. นายจรัญ สิทธรัิกษแ สวงษแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67326. นางจินตนา แสนจันทรแ สอนแกววองไววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67327. นางปลอบขวญั สมสอางคแ สอนแกววองไววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67328. นางพรธดิา โสมาบตุร สอนแกววองไววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67329. นางพนิทสุร ไชยธงรัตนแ สอนแกววองไววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67330. นางอรทยั พึ่งภพ สอนแกววองไววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67331. นางอรุณศรี พลูพฒันแ สอนแกววองไววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67332. นายครรชิต โพธวิรรณา สอนแกววองไววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67333. นายเทอดเกียรติ แสนสวาสด์ิ สอนแกววองไววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67334. นายอุทศิ เชื้อบณัฑิต สอนแกววองไววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67335. นางจินตนา ปราบเสียง สะเดาใหญประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67336. นางสาวเปรมยุดา สุวะพฒันแ สะเดาใหญประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67337. นางสุวรรณี อะโรคา สะเดาใหญประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67338. นายจิรศักด์ิ วงศแจอม สะเดาใหญประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67339. นางพรเพญ็ ดอกไม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๘ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67340. นายศักด์ินิรุทร สุขประเสริฐ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๘ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67341. นางทพิวรรณ พนัธแสายหยุด สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67342. นางประภาพร แผลงศร สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67343. นายชัยวฒันแ พลหาญ สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67344. นายเชตวนั ชูรัตนแ สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67345. นายมงกุฏ ปราสาร สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67346. นายมานพ ชื่นตา สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67347. นายวฒิุศักด์ิ วราหแสิน สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67348. นายสุรศักด์ิ วเิวกวนิยแ สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67349. นายสุริยันตแ ศรีใสคํา สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67350. นายสินชัย เจริญทรัพยแ สิงหแสามัคคีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67351. นางจตุพร สังธกิุล สิริเกศนอมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67352. นางจินตนา ปริุมายะตา สิริเกศนอมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67353. นางพรพมิล แสงสวาง สิริเกศนอมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67354. นางวรรณวภิา วจิบ สิริเกศนอมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67355. นางสาวพัชรินทรแ ศีลใหอยูสุข สิริเกศนอมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67356. นางสาวหทัยรัตนแ วรเลิศ สิริเกศนอมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67357. นางสุมนฑกาญจนแ ศรีธนาวโิรจนแ สิริเกศนอมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67358. นางจิรวรรณ นันทพนัธแ สิริเกศนอมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67359. นายอดิสร สุมโนจิตราภรณแ สิริเกศนอมเกลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
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67360. นางภทัรวรรณ พลแกว หนองคูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67361. นายสังวาล คําเหลือ หนองคูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67362. นายสิทธชิัย พลแกว หนองคูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67363. นางสาวพยอม เผาพนัธแ หวยทบัทนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67364. นายภริูภทัร มุขประดับ หวยทบัทนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67365. นายยงยุทธ พรหมทา หวยทบัทนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67366. นางกมลมาลยแ เพชรโรจนแ หองแซงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67367. นางจริยาวดี คุณสุทธิ์ หองแซงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67368. นางปราณี อุนเมือง หองแซงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67369. นางราศรี คุณสุทธิ์ หองแซงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67370. นางลักขณา สังขแทอง หองแซงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67371. นางสาวเรืองศรี คุณสุทธิ์ หองแซงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67372. นางสุภาพร เมืองโคตร หองแซงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67373. นายสมบรูณแ ประเสริฐศิลป หองแซงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67374. นายอุกฤษฎแ อุนเมือง หองแซงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

67375. นางจรูญลักษณแ ธมิา เขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67376. นายถาวร ครองยุทธ เขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67377. นางสาวสุทศันียแ ชิณโคตร โพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67378. นางสาวฉววีรรณ วูดสแ มัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67379. นางเบญจวรรณ สาริกา โรงเรียนกุดขาวปุูนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67380. นางภชัชานันทแ สิตะวนั โรงเรียนกุดขาวปุูนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67381. นางสาวนิภาพร รูปแกะ โรงเรียนกุดขาวปุูนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67382. นางสาวผกากรอง มัฐผา โรงเรียนกุดขาวปุูนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67383. นางสาวพทัรวี ยุตวนั โรงเรียนกุดขาวปุูนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67384. นางสาวมยุรฉัตร ชาวเลย โรงเรียนกุดขาวปุูนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67385. นายวรีะ เวฬุวนารักษแ โรงเรียนกุดขาวปุูนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67386. นายสรศักด์ิ สารีอาจ โรงเรียนกุดขาวปุูนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67387. นายอัศวนิ สิถิระบตุร โรงเรียนกุดขาวปุูนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67388. นางเจตตแสุดา พนัธแครู โรงเรียนเกาขามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67389. นางปใณญพฒันแ แพงชาติ โรงเรียนเกาขามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67390. นางวนัเพญ็ จันทรแทรง โรงเรียนเกาขามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67391. นางสาวชุติมา สุวรรณมุข โรงเรียนเกาขามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67392. นายทนิกร พนัธแวงศแ โรงเรียนเกาขามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67393. นายสุนทร สายแวว โรงเรียนเกาขามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67394. นางจันไทย พรหมแสนจันทรแ โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67395. นางชอผกา เหล็กกลา โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67396. นางปรารถนา สีบพูมิพา โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67397. นางพไิลวรรณ แทนคํา โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67398. นางมนทริา วงศแปใดสา โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67399. นางมาลัย อาจหาญ โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67400. นางระดลจิต อรามเรือง โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67401. นางสรอยสุดา แกวมหา โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67402. นางสาวอํานวยพร บตุรโท โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67403. นางอรุณี ขันจันทา โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67404. นายธนรัตนแ วทิยาขาว โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67405. นายไพรัตนแ ออนสุด โรงเรียนเขมราฐพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67406. นางเกศแกว บุงทอง โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67407. นางจุฑามาศ สายธนู โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67408. นางทรรศนียแ วรรณตรง โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67409. นางทพิวรรณ ศรีจรูญ โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67410. นางนพวรรณ พาลี โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67411. นางเนตรชนก จรูญแสง โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67412. นางเพลินพศิ พานคํา โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67413. นางรัชนีกร โสภาพรม โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67414. นางวาสนา มงคุณ โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67415. นางสาวทศันาภรณแ เตชะคุณารักษแ โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67416. นางสาวศิริอร บญุบรรจบ โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67417. นางออยทพิยแ สมบรูณแสรี โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67418. นายกมล กอมณี โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67419. นายชัยยุทธ บญุเฉลียว โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67420. นายณัฐสิทธิ์ ศรีจรูญ โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67421. นายธนชิต ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67422. นายบรรพต นามปใญญา โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67423. นายบณัฑิต สกนธวฒันแ โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67424. นายปยิะฤกษแ บญุโกศล โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67425. นายเปล้ือง ประสพสุข โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67426. นายมนู แตงงาม โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67427. นางบวัแดง สรอยสิงหแ โรงเรียนโขงเจียมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67428. นางสาวระฑิยา อังคุระษี โรงเรียนโขงเจียมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67429. นางสาวเสาวลักษณแ สายยา โรงเรียนโขงเจียมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67430. นายอุทยั จันทะเวช โรงเรียนโขงเจียมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67431. นางสาวสุภชัศร วงศแคํา โรงเรียนโขงเจียมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67432. นายชาคริต พมิพแหลอ โรงเรียนโขงเจียมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67433. นางสาวณัฐธดิา สุริยะศรี โรงเรียนคําเขื่อนแกววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67434. นางสาวพาณิภคั จารุสิน โรงเรียนคําเขื่อนแกววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67435. นางสาววชิุดา สุทธปิระภา โรงเรียนคําเขื่อนแกววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67436. นายกิตษฎา วนันา โรงเรียนคําเขื่อนแกววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67437. นางกัญญาภทัร ฆารพนัธุแ โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67438. นางนะพาภรณแ ปใญญาสาย โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67439. นางปนุณภา มุสิกะสาร โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67440. นางไพบลูยแ มุระศรี โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67441. นางวภิาภรณแ ทพิอุต โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67442. นางสาวนันทนา วายทกุขแ โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67443. นางสาวมะลิดา บตุรมาศ โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67444. นางสาวสุกัญญา สําเภา โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67445. นายเกษมศักด์ิ ดอกผ้ึง โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67446. นางสาวสุดาลักษณแ บปุผาดา โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67447. นายประเสริฐ ครองยุติ โรงเรียนคึมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67448. นางจิตติมา วฒัราช โรงเรียนโคกสวางคุมวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67449. นางณภัทรรพินทแ บรรเทงิ โรงเรียนโคกสวางคุมวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67450. นางดวงหทยั สุธรรมวรัิช โรงเรียนโคกสวางคุมวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67451. นางสาวสุกัญญา จักวาโชติ โรงเรียนโคกสวางคุมวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67452. นางทองมา หมายงาม โรงเรียนชานุมานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67453. นางสาวกญัญแพชิญา ยังดี โรงเรียนชานุมานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67454. นางสาวประภาภรณแ ศรขะทา โรงเรียนชานุมานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67455. นางสาวอัญชลี กาละปใตยแ โรงเรียนชานุมานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67456. นางสุพตัรา ประครองพวก โรงเรียนชานุมานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67457. นายกิตติศักด์ิ หาญกลา โรงเรียนชานุมานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67458. นายไพทลู ภมูิประมาณ โรงเรียนชานุมานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67459. นายสุวทิยแ เทยีมทดั โรงเรียนชีทวนวทิยาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67460. นายนรเชฐ เบาทอง โรงเรียนชีทวนวทิยาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67461. นางดวงมณี บญุสุข โรงเรียนชีทวนสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67462. นางสุมาลี เทยีมทดั โรงเรียนชีทวนสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67463. นางกาญจนา เชื้อประทมุ โรงเรียนเชียงแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67464. นางสาวเยาวธดิา ผลทวี โรงเรียนเชียงแกวพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67465. นางสาววราทพิยแ หมื่นยุทธ โรงเรียนดงยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67466. นางสาววาริณี ไชยโอชะ โรงเรียนดงยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67467. นางสุภาพร คํานึง โรงเรียนดงยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67468. นายธรีาวธุ พรมเพญ็ โรงเรียนดงยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67469. นายสิทธพิรชัย กัลปดี โรงเรียนดงยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67470. นายเอกสิทธิ์ สองแสง โรงเรียนดงยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67471. นางปนัสยา กุีลการี โรงเรียนดงสวางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67472. นางรัชนี พรพรม โรงเรียนดงสวางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67473. นางสาววลัยลักษณแ คตะวงศแ โรงเรียนดงสวางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67474. นางพศิมัย เกษมพร โรงเรียนดอนมดแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67475. นางลัดดาวลัยแ คงพลปาน โรงเรียนดอนมดแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67476. นางวไิล สงเสริม โรงเรียนดอนมดแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67477. นางศุภรัตนแ โพธิตั์นคํา โรงเรียนดอนมดแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67478. นางสาวเจตนิพฐิ บญุเพศ โรงเรียนดอนมดแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67479. นางสาวอรุณรัตนแ อางแกว โรงเรียนดอนมดแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67480. นายจีระศักด์ิ คุณะโคตร โรงเรียนดอนมดแดงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67481. นางกัลยา ผองเมืองปใก โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67482. นางชวนชม กุลเซ็นตแ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67483. นางชัชฎาพร จูมลี โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67484. นางนราภรณแ โคลงชัย โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67485. นางพสิมัย ทมุเมฆ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67486. นางพทุธยา สารพฒันแ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67487. นางเพญ็สุดา แข็งกลาง โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67488. นางมยุรี นันทะกาล โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67489. นางมัลลิกา กองแกว โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67490. นางวรรณภา จันทรแปรีดา โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67491. นางวลิาวณัยแ ระวะรักษแ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67492. นางสกาวเดือน ชัยกลาง โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67493. นางสมสนิท แกวสงา โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67494. นางสาวกุหลาบ ชัยงาม โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67495. นางสาวขวญัใจ ศิริจันทรแ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67496. นางสาวขวัญเรือน หนูยอย โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67497. นางสาวศุภมาน นิชรัตนแ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67498. นางสาวสิรินันทแ ทองพทิกัษแ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67499. นางสุภาวดี ประสระบาล โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67500. นางอนงศรี โลมากาล โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67501. นางอุบล พุมแพ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67502. นายคําสรวง จันทรแชนะ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67503. นายทวศัีกด์ิ นําผล โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67504. นายธนายุทธ เจริญยุทธ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67505. นายพนม โพธิไ์กร โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67506. นายรักชาติ ล้ิมจิตรกร โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67507. นายสมเกียรติ ศรีคํา โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙



1826

67508. นายสุนทร จันทรแปรีดา โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67509. นายอนุชิต จันทป โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67510. นายอุทยั แข็งกลาง โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67511. นางสาวประไพ สงเสริมสกุล โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67512. นายสุระพนัธแ ศิลปศาสตรแ โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67513. นางปราณี บญุณราช โรงเรียนตาลสุมพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67514. นางวรรณา เพญ็พมิพแ โรงเรียนตาลสุมพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67515. นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี โรงเรียนตาลสุมพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67516. นายธงชัย เคามูล โรงเรียนตาลสุมพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67517. นายวรีะพล กอนทองดี โรงเรียนตาลสุมพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67518. นายอัศวพฒันแ สุพล โรงเรียนตาลสุมพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67519. นายอาณัติ เผาพงษแเลิศศิริ โรงเรียนตาลสุมพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67520. นางณัฐญา ศิริชัย โรงเรียนทาโพธิศ์รีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67521. นางณัฐธยิา ยาพลัง โรงเรียนทาโพธิศ์รีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67522. นางนิศารัตนแ มั่งค่ัง โรงเรียนทาโพธิศ์รีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67523. นางพสิมัย ปริุนันตแ โรงเรียนทาโพธิศ์รีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67524. นางสาวพรรทพิา วงศแจันทรแ โรงเรียนทาโพธิศ์รีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67525. นางสุวมิล มุกดาหาร โรงเรียนทาโพธิศ์รีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67526. นางอุไร แสงนวล โรงเรียนทาโพธิศ์รีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67527. นายมุนี บญุสุข โรงเรียนทาโพธิศ์รีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67528. นายวฒันะ สีนาสันตแ โรงเรียนทาโพธิศ์รีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67529. นางดรุณี ยายี โรงเรียนทุงเทงิยิ่งวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67530. นางสาวดวงเนตร ดําริหแ โรงเรียนทุงเทงิยิ่งวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67531. นางอุไรวรรณ จันทรแพวง โรงเรียนทุงเทงิยิ่งวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67532. นายจงรัก วเิศษรอด โรงเรียนทุงเทงิยิ่งวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67533. นายประสิทธิ์ สายลุน โรงเรียนทุงเทงิยิ่งวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67534. นายพงศแพฒันแ เจริญเชาวแ โรงเรียนทุงเทงิยิ่งวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67535. นายภาณุศักด์ิ นิชรัตนแ โรงเรียนทุงเทงิยิ่งวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67536. นายสนอง คําทอง โรงเรียนทุงเทงิยิ่งวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67537. นางกุหลาบทพิยแ สืบสา โรงเรียนทุงศรีอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67538. นางสาวชุติภณัฑแ ธานี โรงเรียนทุงศรีอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67539. นางสาวนภาภรณแ ชํานิปาุ โรงเรียนทุงศรีอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67540. นางสาวอมลรชา ทองงอก โรงเรียนทุงศรีอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67541. นางเสวติา ศรีภา โรงเรียนทุงศรีอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67542. นายขุนพฒันแ แสนทวสุีข โรงเรียนทุงศรีอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67543. นายอาชิระ ศรีประสาร โรงเรียนทุงศรีอุดม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67544. นางจิราพร บญุสรอย โรงเรียนนากระแซงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67545. นางจุฬารัตนแ พนัธุแไพร โรงเรียนนากระแซงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67546. นางบวัลี นามวา โรงเรียนนากระแซงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67547. นางภคัพชิา สุวรรณเจริญ โรงเรียนนากระแซงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67548. นางรุจิณี พลภกัดี โรงเรียนนากระแซงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67549. นายสุรพงษแ อนันทวรรณ โรงเรียนนากระแซงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67550. นางประภสัสร หวงัดี โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67551. นางปรียา บญุผง โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67552. นางเพญ็พร นามวงษแ โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67553. นางรินทรแชิสา ทองพนัธแสกุล โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67554. นางวไิลลักษณแ ภวงัคแวฒันแ โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67555. นางสาวคําสอน สีเพง็ โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67556. นางสาวบษุณี บญุสุขเกษม โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67557. นางสาวปฏมิาพร พลูศิริ โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67558. นางสาวลําดวน บญุไชย โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67559. นางสาวสุกัญญา หมิะคุณ โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67560. นางสุภาพร เรือนแกว โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67561. นายวรินทร ภวงัคแวฒันแ โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67562. นายวรีะพนัธแ บญุผง โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67563. นายสัมฤทธิ์ นาคํา โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67564. นายสุนทร ประทาน โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67565. นางนิธวิดี วรเดช โรงเรียนนาจะหลวย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67566. นางสาวปใณพร วงษแกลาง โรงเรียนนาโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67567. นางสาวสุธาวลัยแ ฝางคํา โรงเรียนนาโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67568. นางสุดารักษแ ผาดโผน โรงเรียนนาโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67569. นางสุภกัด์ิ เยื่อใย โรงเรียนนาโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67570. นายชินพรรณ คําพรีะ โรงเรียนนาโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67571. นายพงษแธร โมขศักด์ิ โรงเรียนนาโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67572. นายณัชพล บญุเจือ โรงเรียนนาโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67573. นางนงรัก ขันตี โรงเรียนนายมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67574. นางนวลจันทรแ สวนบญุ โรงเรียนนายมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67575. นางวจิิตรา มณีสาย โรงเรียนนายมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67576. นางสาวกัลลิกา ศรีหาสาร โรงเรียนนายมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67577. นางสาวลดาวลัยแ สุรําไพ โรงเรียนนายมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67578. นางชลิตา ละเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67579. นางพกิุล บวัปาุ โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67580. นางรัติกร คงนิล โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67581. นางวริชิญา อามาตยแมนตรี โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67582. นางสาวกมลพรรณ พนัธแคําเสน โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67583. นางสาวนภา ศรีดาโคตร โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67584. นางสาวพทันินทรแ แกวลี โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67585. นางสุวจี นูรักษา โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67586. นางอนงคแ พมิพาวตัร โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67587. นายพนัธแศักด์ิ ภทูอง โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67588. นายสถาพร โลมารักษแ โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67589. นายสากล นูคําเฮือง โรงเรียนนาเยียศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67590. นายบริสุทธิ์ บญุขจร โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67591. นายอภชิาติ ทองแจม โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67592. นางกนกรัตนแ โคตรสมบติั โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67593. นางกนกวรรณ ธรรมานุชิต โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67594. นางเครือวลัยแ บญุรมยแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67595. นางจริยา จันทวี โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67596. นางจินตนา ทองแจม โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67597. นางเฉลยสุข จันทรแประจํา โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67598. นางชุติกาญจนแ วงคําตา โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67599. นางณัฐวดี วรสุข โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67600. นางธนวนั สายเนตร โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67601. นางนงลักษณแ วงเวยีน โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67602. นางนวลอนงคแ หลาบรรเทา โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67603. นางนิตยา สาระ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67604. นางใบศรี ปใดนอย โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67605. นางปใญชิกา ประสานสอน โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67606. นางปใทมาพทัธแ จันทรแเพชร โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67607. นางผกาสวรรคแ สุทธ ิณ นาวนิ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67608. นางพรพมิล สอนอาจ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67609. นางเพญ็จันทรแ ถือสัตยแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67610. นางเพยีงใจ หงษแทอง โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67611. นางภกัฐแพชิา นนทา โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67612. นางวชัราภรณแ แคนเภาวแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67613. นางวชัรี พลศรี โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67614. นางวลัลภา วฒัโน โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67615. นางวาสนา บญุขจร โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67616. นางสมควร สุธรรมมา โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67617. นางสายสมร พนัธุแเพง็ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67618. นางสาวจิตรลดา บญุรมยแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67619. นางสาวดวงฤดี อารยะพงศแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67620. นางสาวสุภณัฐฏินันทแ ปใญญาสาย โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67621. นางสาวสุภรา สุขวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67622. นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67623. นางสุจิตรา เกษประทปี โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67624. นางสุดชีวนั ไทยเนียม โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67625. นางสุทนิ พรหมจันทรแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67626. นางสุนันทแ เผาภรีู โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67627. นางสุภสัสรา สาระทศิ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67628. นางเสาวนียแ เขียนดี โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67629. นางหนูเพยีร ปรุโปรง โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67630. นางอภญิญา คลังแกว โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67631. นางอรุณี ตันติเศรษฐ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67632. นายกิตติพงษแ ประชุมแดง โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67633. นายเกษม ถือสัตยแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67634. นายบญุเกิด ไชยวงศแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67635. นายประศาสตรแ พวงผกา โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67636. นายปยิพทัธดนยแ พนัธแสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67637. นายพนัส แกนอาสา โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67638. นายวรีะชัย วรสุข โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67639. นายศิริ วไิลภรณแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67640. นายสนิท สาระทศิ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67641. นายสมศรี อุทยัพนัธแ โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67642. นายสุวชิ ศรีธรรม โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67643. นายสุวทิยแ จันทรแเพชร โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67644. นายอนุกูล ยาตา โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67645. นายอรรณพ ตัญโู โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67646. นายประพล ตระการไทย โรงเรียนนารีนุกูล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67647. นางกันทมิา แกวลอมบงึ โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67648. นางคําบาง วงศแคํา โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67649. นางจิราวรรณ ภติูจันทรแ โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67650. นางจุฬีภรณแ อุทยัพนัธแ โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67651. นางทศันี โพธิว์สัินตแ โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67652. นางรัชนี ศรีคําเวยีง โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67653. นางวาสนา แสงอราม โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67654. นางศิริรัตนแ บญุศิริ โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67655. นางศุลีพร ภสิูธานันทแ โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67656. นายวชิัย กระมุทกาญจนแ โรงเรียนนารีนุกูล๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67657. นางกาญจนา แกวมะ โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67658. นางดวงจันทรแ เวชกามา โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67659. นางสาวนงนุช สินราช โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67660. นางสุนันทา ทองพุม โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67661. นายเฉลิม บคูะธรรม โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67662. นายธรียุทธ ขันธรุา โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67663. นายประเสริฐ วงัสการ โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67664. นายสงัด โคมทอง โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67665. นายสันติ แกวมะ โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67666. นายสุรชัย แกวหาวงศแ โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67667. นายนิยม รักพรม โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67668. นายวศิวะ โทบดุดี โรงเรียนนาวงัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67669. นางสาวพนัิภา จันทะโสม โรงเรียนนาเวยีงจุลดิศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67670. นางสาวอรนัน หนิออน โรงเรียนนาเวยีงจุลดิศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67671. นางสุภารัตนแ งามวงศแ โรงเรียนนาเวยีงจุลดิศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67672. นายสมศักด์ิ โสพลสุข โรงเรียนนาเวยีงจุลดิศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67673. นางณัฐชานันทแ ไชยสัตยแ โรงเรียนนาสวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67674. นางนิตยา ชนะขันธแ โรงเรียนนาสวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67675. นางภทัรสรณแ คณากรณแ โรงเรียนนาสวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67676. นายครรชิต เยาวเรศ โรงเรียนนาสวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67677. นายพงศวรรธกแ แยมงามจิตตแ โรงเรียนนาสวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67678. นายวชิิต ศรีใส โรงเรียนนาสวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67679. นายอุดร ษรเสวี โรงเรียนนาสวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67680. นายสมชาย งามนา โรงเรียนนาสวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67681. นางสาววรรณรัตนแ สีเขียว โรงเรียนน้ําปลีกศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67682. นางสาวสมหมาย บญุแสง โรงเรียนน้ําปลีกศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67683. นายสุนทร ศรีเดช โรงเรียนน้ําปลีกศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67684. นางรัตนา ภผูานี โรงเรียนโนนกุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67685. นางสาวนวลจันทรแ วงศแมั่น โรงเรียนโนนกุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67686. นายบรรจง ยืนยาว โรงเรียนโนนกุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67687. นายอาคม บญุไพโรจนแ โรงเรียนโนนกุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67688. นางจันทรแจิรา สารปรัง โรงเรียนโนนสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67689. นางพกิุลแกว รวยทรัพยแ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67690. นางพศิมัย สุวรรณโค โรงเรียนโนนสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67691. นายวทิยา บษุผล โรงเรียนโนนสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67692. นายแสวง ธรรมสัตยแ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67693. นายนพรัตนแ ขจัดมลทนิ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67694. นายวรีพนัธแ พรมสาศิลป โรงเรียนโนนสวางประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67695. นางกมลรส มิ่งขวญั โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67696. นางจรรยาพร รัฐิรมยแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67697. นางจรัลรัตนแ จันทรแเรือง โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67698. นางชโลม สุพชิญแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67699. นางชินีวรรณ ชิณวงศแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67700. นางชุติมันตแ จรัสสุทธอิิศร โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67701. นางฐาปณียแ ชูหา โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67702. นางธนัยากร นามวงศแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67703. นางนันทนา ทองรอง โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67704. นางนิภาพร กลํ่าทอง โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67705. นางบงัอร ปคูะภาค โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67706. นางบปุผา วงษแทอง โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67707. นางบษุราวดี มั่นจิต โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67708. นางเบญจมาศ สิริวรรณ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67709. นางปยินาถ ทองรอง โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67710. นางพนารัตนแ คงโท โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67711. นางพวงเพชร คําภามูล โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67712. นางเยาวลักษณแ วรีะพนัธแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67713. นางรติพร ทวยทน โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67714. นางรพพีร พรหมศร โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67715. นางรอยพมิพแ สายพนัธแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67716. นางระววีรรณ ครองยุทธ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67717. นางรัตนาภรณแ ติดตารัมยแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67718. นางรับวาสนแ รุงเรือง โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67719. นางรุงตะวนั อรรถเวทนิ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67720. นางรุจีวรรณ อาจกมล โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67721. นางศิริรัตนแ อําลอย โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67722. นางสนทรรศนแ มนัส โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67723. นางสาวกิติมา มุขสมบติั โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67724. นางสาวกุลวดี กะการดี โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67725. นางสาวเดือนนุช จึงสถิตยแกูล โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67726. นางสาวทวศีรี กระจายพนัธแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67727. นางสาวพฒันา กนกวรรณากร โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67728. นางสาววาสนา ตังคโณบล โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67729. นางสาววิลาวรรณ ผิวเรือง โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙



1832

67730. นางสุชาดา สิริพนู โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67731. นางสุพริญาณแ พนัธแศิริ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67732. นางอมรรัตนแ ฤทธิจ์ันทรแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67733. นางอรุณรัตนแ วรรณสถิตยแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67734. นางอัมพร ทองพทิกัษแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67735. นายจตุพล ชื่นตา โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67736. นายโชติชวง ทอีุทศิ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67737. นายประเสริฐ ชัยแสง โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67738. นายปริยัติ แกนอาสา โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67739. นายไพฑูรยแ พุมกําพล โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67740. นายไพโรจนแ ภมูิเขียว โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67741. นายวรีะศักด์ิ จารุแพทยแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67742. นายสมชาย พรหมจันทรแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67743. นายสมพงษแ เจริญศรี โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67744. นายสาโรจนแ บญุศักด์ิดี โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67745. นายสุรทนิ ยิ่งสนองชาติ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67746. นายอนันตแ ศรัทราพนัธแ โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67747. นายอุทยั บญุขจร โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67748. นายอุทยั มณีศิลป โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67749. นางกานดา ขุนเมือง โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67750. นางชิดกมล รัฐเสรี โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67751. นางฐิติมากร สุขศรี โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67752. นางมั่นใจ ผิวงาม โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67753. นางลัดดาวลัยแ ทมิาบตุร โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67754. นางวรรณมณี สืบสนิท โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67755. นางวลัยพร เชื้อตาแสง โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67756. นางวมิลวลัยแ ภมูิลําเนา โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67757. นางสมสิริ บตุราช โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67758. นางสาวพรรณี สุนทรแยม โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67759. นางสาวภมุรี บวัขาว โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67760. นางอุบลวรรณ บวัขาว โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67761. นายดนัย กัณหรักษแ โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67762. นายวบิลูยแ สารสิทธธิรรม โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67763. นายสิริชัย ปรีเปรม โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67764. นายประสิทธิ์ กาญจนสุนทร โรงเรียนปทมุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67765. นางณัฐธยานแ ขันบตุร โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67766. นางณัฐริณียแ แข็งแรง โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67767. นางประจบ รัตนศรี โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67768. นางสาวนงลักษณแ อุปสุข โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67769. นางสาวนิรมล สุวะโสภา โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67770. นางสาวลาวลัยแ หวานใจ โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67771. นางสาววงเดือน สายเนตร โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67772. นางสาววราภรณแ ขันติจิตร โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67773. นางสาวอรอุมา อนุดํา โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67774. นายสัญชัย ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67775. นายเกริกเกียรติ หรัิญนุเคราะหแ โรงเรียนปทมุราชวงศา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67776. นางจิราภรณแ ยงยุทธ โรงเรียนปลาคาววทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67777. นางนิดทญิา พมิพแตรา โรงเรียนปลาคาววทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67778. นางพรไพร บญุสุข โรงเรียนปลาคาววทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67779. นายทวี โมราชาติ โรงเรียนปลาคาววทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67780. นายสนธยา อุนเวยีง โรงเรียนปลาคาววทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67781. นางกาญจนา คุณมี โรงเรียนไผใหญศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67782. นางปราณี ศิริวร โรงเรียนไผใหญศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67783. นางปรียานันทแ เขจรสาย โรงเรียนไผใหญศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67784. นางรัตนพร ชัยเงิน โรงเรียนไผใหญศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67785. นายบณัฑิต คุณมี โรงเรียนไผใหญศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67786. นายมนตรี จําปาหอม โรงเรียนไผใหญศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67787. นางคเนืองนิตยแ ทองพุม โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67788. นางจรินทรแทพิยแ ทองสิงหแ โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67789. นางนงคราญ แสงสุกวาว โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67790. นางพรรณวดี เจริญศิริ โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67791. นางรัชดา นิลฉวี โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67792. นางสาวกิตติยา อาภรศรี โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67793. นางสาวจุไรวรรณ ภูกําชัย โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67794. นางสาววรรณศรี อุทธา โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67795. นางสาววภิาวดี คําภู โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67796. นางสาวสิริพร วงศแวองไว โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67797. นางสาวสุจิตรา สารรัตนแ โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67798. นางอําพนัธแ บรรลือ โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67799. นายอาคม ศักด์ิสยาม โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67800. นายวรีะพนัธแ ศรีธญัรัตนแ โรงเรียนพนาศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67801. นางเปรมฤทยั พรหมกสิกร โรงเรียนพงัเคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67802. นางเมกิยะ คําปอูง โรงเรียนพงัเคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67803. นางสราพร บดุดาแพน โรงเรียนพงัเคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67804. นางสาววมิล วงศแปใดสา โรงเรียนพงัเคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67805. นางสาวอุไรรักษแ ทาทอง โรงเรียนพงัเคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67806. นางสุพรรณี ทองสวสัด์ิ โรงเรียนพงัเคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67807. นายณรงคแศักด์ิ จันทะรักษา โรงเรียนพงัเคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67808. นายมานพ บษุดี โรงเรียนพงัเคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67809. นายวทิยา หอมหวล โรงเรียนพงัเคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67810. นางปราณี เพชรพนัธแ โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67811. นางลัดดาวลัยแ ปามุทา โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67812. นางวาสนา โตสงคแ โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67813. นางแวนแกว ผิวขํา โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67814. นางสาวทศันียแ ทองไชย โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67815. นางสาวทพิาพร ทองแสน โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67816. นายกฤษฎา สุดพาหแ โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67817. นายกําชัย โตสงคแ โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67818. นายเดชา เจริญสุข โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67819. นายทวชีัย จําเริญ โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67820. นายธวชั เพชรพนัธแ โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67821. นายธวชัชัย สายใจ โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67822. นายโอภาษ ถามะพนัธแ โรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67823. นางจิราพร ธรรมเจริญ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67824. นางดรุณี บญุพึ่ง โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67825. นางธนพรรณ เจริญผล โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67826. นางนุบาล จริยวรานุกูล โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67827. นางไพจิตร กอนดวง โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67828. นางวราภรณแ ศรีมันตะ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67829. นางสาวกนกนภา บญุพรม โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67830. นางสาวพรธวิา แสงไชย โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67831. นางสาวมะลิวลัยแ เสนาพรหม โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67832. นางสาวยุพยงคแ พานิชกุล โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67833. นางสาวสุกัญญา พวงธรรม โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67834. นางสาวอัจฉริยาพร ดาโรจนแ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67835. นายพรชัย จริยวรานุกูล โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67836. นายพทิยา ทองพทิกัษแ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67837. นายอนุศาสนแ ปใญญาดี โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67838. ยุทธชัย สืบพรหม โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวนัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67839. นางจารุวรรณ เสียงไพเราะ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67840. นางทศันียแ ชลกาญจนแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67841. นางนพรัตนแ แจงธรรม โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67842. นางนิชาภทัร มาสุวงศแชัย โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67843. นางยุวดี ใจเดียว โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67844. นางรัทญาพร ถุระพฒันแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67845. นางลําเพลิน พรมสุพรรณ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67846. นางศิริณี สีสุวะ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67847. นางสายสมร ภสีูโสม โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67848. นางสาวกชณัช พมิพแพนัธแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67849. นางสาวกมลวรรณ มีแวว โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67850. นางสาวจรินทรแญาดา ปใตไตร โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67851. นางสาวจุรีรัตนแ เวทางคบวร โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67852. นางสาวดรรชนี ศรีธญัรัตนแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67853. นางสาวบวัพนัธแ หลาทอง โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67854. นางสาวประทนิ อาภรศรี โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67855. นางสาวเพ็ญพิวรรณแ แจงจิตตแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67856. นางสาวภทัรวดี ตลอดพงษแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67857. นางสาวอุบลวรรณ ไททอง โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67858. นางสุชาดา ทองอาสนแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67859. นางเสวย ศรีตะเขต โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67860. นางอนุรัตนแ เบาทอง โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67861. นางอัมพร พละบตุร โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67862. นายนราธปิ ประสมบรูณแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67863. นายภคัพงศแ พมิพแไพศาล โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67864. นายวราวธุ สวางสุรียแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67865. นายวารี จอมเกาะ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67866. นายสายันตแ โสดาจันทรแ โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67867. นางธาดารัตนแ ศิรินคร โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67868. นางกนิษฐา ลุนพรหม โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67869. นางคนึงนิจ บญุเนื้อ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67870. นางจันทรา ชิดชม โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67871. นางชุลีพร วสุธาดา โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67872. นางนิชาภา ธนูทอง โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67873. นางนุจนาท ศรีวงษา โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67874. นางนุสรา บษุสระเกษ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67875. นางบษุบา บงึลอม โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67876. นางปนัดดา จุลทมุ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67877. นางพรทพิยแ อินทรแประสิทธิ์ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67878. นางลัดดาวลัยแ ทนัตานนทแ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67879. นางวฒันา สุวรรณกุฎ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67880. นางวไิลศักด์ิ พละพนัธแ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67881. นางสาวจุฑารัตนแ มงคลแกว โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67882. นางสาวนภาพร ชนะชัย โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67883. นางสาวน้ําเพชร ไกรสรสวสัด์ิ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67884. นางสาวนิรมล อินทรแโสม โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67885. นางสาวรัชนี ราตรี โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67886. นางสาวรัตนา รัตนเมธานันทแ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67887. นายเชนทรแ ผางนิน โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67888. นายณขัต จันทรแพวง โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67889. นายธชัชัย ธนูทอง โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67890. นายนพรัตนแ วฒันสิงหแ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67891. นายประกอบกิจ สุนันทแ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67892. นายไพจิตร ชิดชม โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67893. นายสุริยา วนัหนา โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67894. นายอังกูร บญุมาลี โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67895. นายสุวนิ ทองสุข โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67896. นางปยิาภรณแ สงตลาด โรงเรียนลือวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67897. นางศศิธร มณีเขียว โรงเรียนลือวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67898. นางสาวเบญจวรรณ ดวงดี โรงเรียนลือวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67899. นายวานิช กุมภโิร โรงเรียนลือวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67900. นายจํารัส โสภา โรงเรียนลือวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67901. นางปใทมาพร พลเยี่ยม โรงเรียนลืออํานาจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67902. นางพนารินทรแ ไกยพนัธแ โรงเรียนลืออํานาจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67903. นางสาวนงคราญ บญุทน โรงเรียนลืออํานาจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67904. นางสุปราณี มณีใสย โรงเรียนลืออํานาจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67905. นางอุนเรือน บตุรภกัด์ิ โรงเรียนลืออํานาจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67906. นายสงเสริม มณีใสย โรงเรียนลืออํานาจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67907. นางธดิาพร เพชรดี โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67908. นางนงเยาวแ มณีศิลป โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67909. นางนิตยาพร โรจนสโรช โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67910. นางบญุณิศา คําประภา โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67911. นางปารณียแ บญุชวย โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67912. นางพวงพร ศรีสมบรูณแ โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67913. นางลัคนา โชคณัติ โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67914. นางสําอางคแ อุปมา โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67915. นางสุนารินทรแ เบาสุวรรณ โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67916. นายกิจจา กุดแถลง โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67917. นายคณิตยแ ชนะกุล โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67918. นายพนัธแศักด์ิ พลูเสมา โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67919. นายวรีะศักด์ิ พลูศรี โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67920. นายศิวฤทธิ์ สุตะพนัธแ โรงเรียนวารินชําราบ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67921. ชัยชนะ วรสุทธิ์ โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67922. นางจิระภา สินธปุระสิทธิ์ โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67923. นางจุลนี คํามุน โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67924. นางนุชนาฎ วงษาพรหม โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67925. นางรัตนา ธาราพทิกัษแชีวนิ โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67926. นางวลัยพร ตีเมืองสอง โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67927. นางศิริลักษณแ เหล็กดี โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67928. นางสมพร ประดับทอง โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67929. นางสาวเฉลิมพรรณ เสนาชัย โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67930. นางสาวณัชชารียแ สุธรีแภรีภทัรแ โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67931. นางสาวเพญ็พรรณ ชัยวงศแตระกูล โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67932. นางหทยัรัตนแ รุงธนศักด์ิ โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67933. นางอาภรณแ คําโฮม โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67934. นายธรีะพล เหล็กดี โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67935. นายประจันตแ วงษาพรหม โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67936. นายพฒันชาติ พึ่งเพง็ โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67937. นายวนิิจ แสงงาม โรงเรียนวจิิตราพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67938. จันทรแเพญ็ พงษแสุพรรณแ โรงเรียนศรีคูณวทิยบลัลังกแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67939. นางวไิล สารรัตนแ โรงเรียนศรีคูณวทิยบลัลังกแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67940. นางสาวชฎารัตนแ ดาเหลา โรงเรียนศรีคูณวทิยบลัลังกแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67941. นางสุกัลยา สุดตา โรงเรียนศรีคูณวทิยบลัลังกแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67942. นายสุกิจ จันทบาล โรงเรียนศรีคูณวทิยบลัลังกแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67943. นางสาวกรวกิา ดอกพกิุล โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67944. นางสาวปริยากร อินทรแขาว โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67945. นางรัชฎาภรณแ ดุจดา โรงเรียนศรีน้ําคําศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67946. นายทนงศักด์ิ สิงหแนาค โรงเรียนศรีน้ําคําศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67947. นางเกศินี จันทรแศรี โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67948. นางจิราวฒันแ อําภรณแ โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67949. นางเจียมจิตร ทาสระคู โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67950. นางฐปนี พรส่ี โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67951. นางนิรมล บญุมาลี โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙



1838

67952. นางปราณี รัตนวารินทรแชัย โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67953. นางเพญ็ศรี นิลดําออน โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67954. นางศิริพรรณ บญุญา โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67955. นางสาวพสิมัย ชุมนาเสียว โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67956. นางสาวศิริพร กอนคําดี โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67957. นางสิรินทรแดาวแ บพุศิริ โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67958. นางสุนิสา อนุมาตยแ โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67959. นางอุณาโลม อศิรางกรู ณ อยธุยา โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67960. นายพนัส เกษมพร โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67961. นายไพโรจนแ อัครพฒันแ โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67962. นายสุวทิยแ บุงทอง โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67963. นางพรรณทพิา สุขวรรณ โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67964. นางจันทรแเพญ็ กัญญะลา โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67965. นางทพิพาวรรณ สมหมาย โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67966. นางปยิวดี ปใฐพี โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67967. นางภทัราพร กอมณี โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67968. นางวไิลวรรณ กิ่งสกุล โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67969. นางศรัญญา สองแสง โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67970. นางสาวจุไรพร ศรีเขม โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67971. นางสาวปิยวรรณ วรบตุร โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67972. นางสาวศิรานุช บญุขาว โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67973. นางสาวสําอาง สุขสําราญ โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67974. นางสาวสุภวรรณ ธวิงศแษา โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67975. นางสาวสุภาวดี ทวงที โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67976. นางสาวอุรัก อุนใจ โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67977. นายสุทศั ศรีบรุะ โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67978. นางนวพร โสมรักษแ โรงเรียนสรางนกทาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67979. นางกนกกาญจนแ โคตรรักษา โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67980. นางบปุผา จารุการ โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67981. นางระเบยีบ ขันเงิน โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67982. นางวนัเพญ็ วงศแษาบตุร โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67983. นางสมใจ สัตนาโค โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67984. นางสาวพชันี จารุตันต์ิ โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67985. นางสุจิตรา เถาวแโท โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67986. นายประวทิยแ แสนทวสุีข โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67987. นายสฤษด์ิ รุงแสง โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67988. นายสวสัด์ิ ปาละวงศแ โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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67989. นายอดิศักด์ิ สุวรัตนแชัย โรงเรียนสวางวรีะวงศแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67990. นางรัตนาพร พากเพยีร โรงเรียนสหธาตุศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67991. นางสุปราณี เทยีมพนัธแ โรงเรียนสหธาตุศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67992. นายจักรี บญุประสิทธิ์ โรงเรียนสหธาตุศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67993. นายวฒิุไกร กิ่งแกว โรงเรียนสหธาตุศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67994. นายวรีะ อิ้มแตง โรงเรียนสะพอืวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67995. นางจินดาวรรณ อริกุล โรงเรียนสําโรงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67996. นางจิรวรรณ นนธจิันทรแ โรงเรียนสําโรงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67997. นางจีรวรรณ คําประเสริฐ โรงเรียนสําโรงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67998. นางนิชาภทัร จันทมิา โรงเรียนสําโรงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

67999. นางมนธริา ผดุงเกียรติโสภณ โรงเรียนสําโรงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68000. นางสุภาพร แสนเสารแ โรงเรียนสําโรงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68001. นายทรงศักด์ิ จันทมิา โรงเรียนสําโรงวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68002. นางกัญญา พนัธแสวสัด์ิ โรงเรียนเสนางคนิคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68003. นางจันทรแเทยีม สหนาวนิ โรงเรียนเสนางคนิคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68004. นางรุงทวิารักษแ วฒิุเจริญกุล โรงเรียนเสนางคนิคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68005. นางเรียม โสภา โรงเรียนเสนางคนิคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68006. นางลาวณัยแ สุวงศแทอง โรงเรียนเสนางคนิคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68007. นางสําราญ โลหะสาร โรงเรียนเสนางคนิคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68008. นางอนงคแ กสาบสัน โรงเรียนเสนางคนิคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68009. นางระเบยีบ ประทมุวนั โรงเรียนเสนางคนิคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68010. นายสมพร ภญิโญ โรงเรียนเสนางคนิคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68011. นางจิราภรณแ เครือสีดา โรงเรียนเสียมทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68012. นางลดาวลัยแ คนขยัน โรงเรียนเสียมทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68013. นางกัตติกา ปานะ โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68014. นางตุลาพร ประดับศรี โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68015. นางนงเยาวแ โสภาพล โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68016. นางวะรัตนแ มูลณี โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68017. นางสาวจีระพนัธแ อนมี โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68018. นางสาววนัเพญ็ เจริญราษฎรแ โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68019. นางสาวเสาวภา อุทมุ โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68020. นายทรงศักด์ิ บญุเฉลียว โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68021. นายพรพจนแ แกวเขียว โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68022. นายเพชร แถมศิริ โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68023. นายรณกฤต รัตนสีหา โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68024. นายเกรียงไกร สอนอาจ โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68025. นางเขมจิรา โสพรมมากฤษา โรงเรียนหนองขอนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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68026. นางจิราพร โสระเวช โรงเรียนหวยขะยุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68027. นางสาวชฎาพร อักษรพมิพแ โรงเรียนหวยขะยุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68028. นางสาวพนมพร สายราช โรงเรียนหวยขะยุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68029. นางสาวอรุณี วงศแเศรษฐแ โรงเรียนหวยขะยุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68030. นายกฤษดา ผุยพรม โรงเรียนหวยขะยุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68031. นายเสนอ สรางสุข โรงเรียนหวยขะยุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68032. นางฉวี อุดมลาภ โรงเรียนหวัตะพานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68033. นางสาวขวญันรี คณาเสน โรงเรียนหวัตะพานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68034. นางสาวจิราพรรณ มีแวว โรงเรียนหวัตะพานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68035. นางสาวอันธชิา ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนหวัตะพานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68036. นางสําอางคแ โนริรัตนแ โรงเรียนหวัตะพานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68037. นายธนิต อุดมลาภ โรงเรียนหวัตะพานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68038. นายบญุฤทธิ์ กานุสนธิ์ โรงเรียนหวัตะพานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68039. นายอภหิาญ แฝงเพช็ร โรงเรียนหวัตะพานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68040. นางยุพยงคแ แตงออน โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68041. นางสาวดวงใจ นามกูล โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68042. นางสาวดุจดาว ชวยสุข โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68043. นางสาวประกายทอง ชุมพลพบิลูยแวงศแ โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68044. นางสาวประภสัสร ผลสินธแ โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68045. นางสาวรัชนีพร ชุมสิงหแ โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68046. นายศิริศักด์ิ แสนทวสุีข โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68047. นายสมชาย โสภา โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68048. นางสาวพชิรา บญุปใญญา โรงเรียนอางศิลา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68049. นางจารุวรรณ โพธิศ์รี โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68050. นางจารุศรี แสวงนาม โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68051. นางจิตนิภา นนทสินรฐา โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68052. นางทศพร เสนเศษ โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68053. นางนริศรา รัตนกุล โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68054. นางประมวล อรอินทรแ โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68055. นางพรทพิยแ ฝุายบตุร โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68056. นางพรรณี กมลฤกษแ โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68057. นางมณทพิา พรมทา โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68058. นางรําพงึ ไชยกุฉิน โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68059. นางวไิลลักษแ แกวโสภา โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68060. นางสมจิตร แกวมีศรี โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68061. นางสาวศรินยา สาระบวั โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68062. นางสาวอัญชลี มีสุข โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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68063. นางสาวอุมาพร ปกครอง โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68064. นายกมลวชิ นนทสินรฐา โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68065. นายจิระ บญุเสริม โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68066. นายดํารงคแ บญุปใญญารักษแ โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68067. นายพชิิต คติอุดมพร โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68068. นายสมชัย จรรยาไพบลูยแ โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68069. นายสําราญ ไชยกุฉิน โรงเรียนอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68070. นางประภสัสร วฒิุเสลา โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68071. นางปยินุช ดวงใจ โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68072. นางพฒันา บญุไชย โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68073. นางมะยุรี กองไชย โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68074. นางรัศมี สุพรม โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68075. นางศรีเวยีง ทองเกตุ โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68076. นางสาววรัิชชดา ลําพทุธา โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68077. นายสุรเดช นิลนามะ โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68078. นายมนัส กมลฤกษแ โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68079. นายวชิรศักด์ิ บวัศรี โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68080. นางนิรมล ชวยบญุญะ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68081. นางมณฑา ลีนาม โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68082. นางรัศมี ชมภศูรี โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68083. นางสุพตัรา ธบิรูณแบญุ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68084. นายณรงคแวทิยแ สิงคิบตุร โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68085. นายณัฐวฒิุ นาสารียแ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68086. นางสาวพมิ สาธพุนัธแ โรงเรียนเอือดใหญพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68087. นางสาวรัตนา พรมเพญ็ โรงเรียนเอือดใหญพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68088. นายรัชพล ศุภโกศล โรงเรียนเอือดใหญพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68089. นายพทิกัษแ บญุยอ โรงเรียนเอือดใหญพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68090. นายศรีชัย ถาวรเจริญกุล โรงเรียนเอือดใหญพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68091. นายถวลิ สุมา ศรีปทมุพทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68092. นางณัฐธภา ตรงดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68093. นายประวทิยแ หลักบญุ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68094. นายวลงกรณแ บญุเต็ม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68095. นายวลัลี ผิวหอม สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68096. นายพชิัย ญาณศิริ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68097. นายบพติร มีหนองหวา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

68098. นางศิรินทพิยแ โคตรภเูขียว เมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68099. นางนวลเอง แกงคํา โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
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68100. นางยุภาพร ราชสมบติั โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68101. นางลัดดาวรรณ พงษแชัยภมูิ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68102. นางสาวสุภตัรา ขวาไทย โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68103. นายนพดล พทิกัษแพล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68104. นายพงษแอรัญ สุพล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68105. นายวฤธ อุมารังษี โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68106. นายวรีพงษแ เหงาทอง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68107. นางจารุวรรณ ผลไพบลูยแ โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68108. นางจิตรลดา บตุรประพนัธแ โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68109. นางชัญญแยมล ทวทีรัพยแ โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68110. นางทพิยแวรรณ นามสุข โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68111. นางมนธยา ไชยเดือน โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68112. นางสาวธนัญา ตรีชาติ โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68113. นางสุกัณณิกา แถวไธสง โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68114. นางสุมิตรา ภริมยแกิจ โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68115. นางอรอนงคแ บญุศรีแกว โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68116. นายชูชาติ กุดเปงุ โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68117. นายถาวร อดทน โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68118. นายพนิิจ แทนมาก โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68119. นายศุภชัย กัญญาเขียว โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68120. นายสมพร ไชยเดือน โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68121. นายสมหวงั ชัยเลิศณรงคแกุล โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68122. นายสุวรรณแชัย บตุรประพนัธแ โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68123. นายอธพิงษแ ผลไพบลูยแ โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68124. นางสาวสุวารี ฤาชา โรงเรียนแกงครอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68125. นางญาณภทัร ครองถิ่น โรงเรียนคอนสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68126. นางนงเยาวแ บานฤทยั โรงเรียนคอนสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68127. นางวไิลลักษณแ สารีสาย โรงเรียนคอนสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68128. นางสัมฤทธิ์ ผดุงชีพ โรงเรียนคอนสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68129. นางสาวอาภาภรณแ ชัยจํารัส โรงเรียนคอนสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68130. นางสาวอํานวย ดีชัยรัมยแ โรงเรียนคอนสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68131. นายปฐมพงษแ บานฤทยั โรงเรียนคอนสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68132. นายวฒิุไกร ไพศาลพงศแ โรงเรียนคอนสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68133. นายสนิท นาคพนิิจ โรงเรียนคอนสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68134. นางประภานิช เดชพนิิจ โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68135. นางรัชนก พนัธแงาม โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68136. นางรานี โคตรมิตร โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
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68137. นางสาวธดิา ตออํานาจ โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68138. นางสาวยุภาพร นอยสี โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68139. นายไชยา พนัธแงาม โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68140. นายเถลิงศักด์ิ แฝงบบุผา โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68141. นายสมพร โกศิริสัญตแ โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68142. มิตร ตลับเพช็ร โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68143. นายวรณัฐ ทบีวับาน โรงเรียนคูเมืองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68144. นายชัยรัตนแ เจริญสุข โรงเรียนคูเมืองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68145. นายพรีวฒันแ ขุนแกว โรงเรียนคูเมืองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68146. นางคําพอง ชัยมีแรง โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68147. นางณัฐศิรี คําพทิกัษแ โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68148. นางรวยริน เจริญสลุง โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68149. นางวมิลพร ทพิยรักษแ โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68150. นางวไิลวรรณแ คําทองทพิยแ โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68151. นางสาวทศันียแ คณาธรรม โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68152. นางสาวลิตตา ชนะชัย โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68153. นางอารีรัตนแ บํารุงชัย โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68154. นายศุภชักร มีชํานาญ โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68155. นายสมเกียรติ เชิดชูณรงคแ โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68156. นายสมบติั บํารุงชัย โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68157. นายองคแอาจ คําทองทพิยแ โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68158. นายอาภากร ดาโม โรงเรียนจัตุรัสวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68159. นางโชคดี งามเจริญ โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68160. นางรัตดา ชาสอนตา โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68161. นางวาสนา นาเสถียร โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68162. นางสาวมลัยทรยแ บญุสมัย โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68163. นางสาววชิชุดา เทพปฏมิาพร โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68164. นายวนันัด โพธิก์ะตน โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68165. นายสุวทิ ชาสอนตา โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68166. นางกาพยแพร ชัยศักกรีนนทแ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68167. นางกิตติรัตนแ มงคลปทมุมาวดี โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68168. นางจีรนุช ฟุูงสกุล โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68169. นางจีราพร เหมือนพนัธุแ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68170. นางจุฑามาศ อุทยัฉาย โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68171. นางธนินทรา บญุชู โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68172. นางน้ําฝน นพคุณ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68173. นางเนาวรัตนแ สาริยา โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
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68174. นางปริศนา สภาสุวรรณกุล โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68175. นางปยิะนาภ กวางซี โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68176. นางพรศิริ บญุญานุสนธิ์ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68177. นางพวงพรรณ สุพพิฒันโมลี โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68178. นางภรภทัร เศรษฐตานนทแ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68179. นางมยุรี กล่ินสุคนธแ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68180. นางมะลิสา นาคพนิิจ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68181. นางวรัญญา โหนชัย โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68182. นางวอระพนั เจริญภกัดี โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68183. นางวไิลรัตนแ ภงูามเชิง โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68184. นางศศิธร ไชยแสง โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68185. นางศันสนียแ ไคลคง โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68186. นางศิริพร วงคแสืบ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68187. นางสมพศิ วเิซีย โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68188. นางสวลี ชัยภยั โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68189. นางสาวกรกช กุนา โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68190. นางสาวกรรณิกา นาคคํา โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68191. นางสาวธรีวรรณ พนัธุแจํารัส โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68192. นางสาวสุปรียา วงษแจักษุ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68193. นางสาวหนึ่งฤทัย จําเริญจิต โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68194. นางสาวอุไรรัตนแ มณีทพิยแ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68195. นางสุขี ศรีสกุล โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68196. นางสุสมฤดี เจริญสุข โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68197. นายชาญณรงคแ ประภาวงศแ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68198. นายทรงสรร นาคดิลก โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68199. นายปราโมทยแ อินทรบํารุง โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68200. นายรติ กะเนรุพนัธแ โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68201. นายสุรสิทธิ์ โคบํารุง โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68202. นายสุรวทิยแ พลมณี โรงเรียนชัยภมูิภกัดีชุมพล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68203. นางนิศากร อาจโยธา โรงเรียนชีลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68204. นางปฎิกศร ศรีจําปา โรงเรียนชีลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68205. นางพรประภา เพยีกขุนทด โรงเรียนชีลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68206. นางธรีาวรรณ เชื้อศิริ โรงเรียนทามะไฟหวานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68207. นางสาวนุช พมิพแกลาง โรงเรียนทามะไฟหวานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68208. นายคนอง มณีรัตนแ โรงเรียนทามะไฟหวานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68209. นายสุทศันแ ตนทา โรงเรียนทามะไฟหวานวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68210. นางสาวพัชรินทรแ ศรีแกว โรงเรียนเทพสถิตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
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68211. นายสุวฒันแ พงศแสุวรรณ โรงเรียนเทพสถิตวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68212. นางสาวเตือนใจ กิ่งมะนาว โรงเรียนนางแดดวงัชมภวูทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68213. นายคําโพธิ์ ศรีสุพรรณ โรงเรียนนางแดดวงัชมภวูทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68214. นายถนอม อาจสารมนตแ โรงเรียนนางแดดวงัชมภวูทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68215. นายวชัรินทรแ ไมตรีแพน โรงเรียนนางแดดวงัชมภวูทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68216. นายพทิกัษแ ศิริพรรณ โรงเรียนนางแดดวงัชมภวูทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68217. นางเพลินตา ประยูรหาญ โรงเรียนนายางกลักพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68218. นางนุตจรี พรหมพา โรงเรียนนาหนองทุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68219. นางรัตนแประณี รินทะจักร โรงเรียนนาหนองทุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68220. นางวรรณธดิา กําเนิดบญุ โรงเรียนนาหนองทุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68221. นางสาววรรณสุดา โยชัย โรงเรียนนาหนองทุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68222. นายมนตรี ชัยบตุร โรงเรียนนาหนองทุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68223. นายวนิัย ชินบตุร โรงเรียนนาหนองทุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68224. นายประทปี ชาโท โรงเรียนนาหนองทุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68225. นางรัศมี สรสิทธิ์ โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68226. นางวราภรณแ ถนอมผล โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68227. นางอัปสร จวบสุข โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68228. นายภานุวฒันแ บญุโสภณ โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68229. นางกาญจนา เมตตา โรงเรียนโนนสะอาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68230. นางสาวสมควร ขนชัยภมูิ โรงเรียนโนนสะอาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68231. นายวทิรู หาดขุนทด โรงเรียนโนนสะอาดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68232. นางจินตนา หาญรบ โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68233. นางชุติมา ทองสาย โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68234. นางนิภานันทแ นันทปิระภา โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68235. นางบญุจิรา วงศแแสง โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68236. นางประนอม นอยวเิศษ โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68237. นางปราณี ตุงชีพ โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68238. นางพชันี ทองเจริญ โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68239. นางลัดดา โชคมงคล โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68240. นางอังคนา หนูหลอ โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68241. นายวศิน ทองสาย โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68242. นายวฒันชัย พึ่งภมูิ โรงเรียนบานเขวาวทิยายน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68243. นางจันทรแนิภา แสนสุโพธิ์ โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68244. นางธดิารัตนแ นิยมถิ่น โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68245. นางพรทพิยแ พงศแดวง โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68246. นางมลรัฐ ขามจัตุรัส โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68247. นางสมคิด ไตรยศ โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
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68248. นางสาวจินตนา อภยั โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68249. นางสาวปใทมาพร บํารุงภกัด์ิ โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68250. นางสาวสุภาพ ประดิษฐแคาย โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68251. นางอัมพกิารแ ประเสริฐแ โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68252. นายเฉลิมพล ตามเมืองปใก โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68253. นายธณสรร นเรศศิริกุล โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68254. นายสามารถ ขามจัตุรัส โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68255. นางสาวแสงดาว คงนาวงั โรงเรียนบานคายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68256. นางกาญจนา ประจําเมือง โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68257. นางนิศา รูจัก โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68258. นางปวรีแทชิา บวงนาวา โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68259. นางพรทพิยแ ภวูนารถ โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68260. นางวริาวฒันแ ประชามอญ โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68261. นางสาวสุพชิชา ชาลีเขียว โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68262. นายชนาธปิ สิทธพิรหม โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68263. นายดรุณ ประจันนวล โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68264. นายตชาชาต ฝอยวารี โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68265. นายภธูเรศ เงาะเศษ โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68266. นายสิทธพินัธแ ชัยมงคล โรงเรียนบานแทนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68267. นางเปลวทอง บญุเกิด โรงเรียนเบางอําพนัธแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68268. นายสําคัญ บญุเกิด โรงเรียนเบางอําพนัธแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68269. นางพจนียแ สมศรีแสง โรงเรียนปูุดวงศึกษาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68270. นางสายใจ โฆษติธนสาร โรงเรียนปูุดวงศึกษาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68271. นางสาวศิรินันทแ วรรณพงษแ โรงเรียนปูุดวงศึกษาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68272. นายกิตติภพ กุลจันทรแ โรงเรียนปูุดวงศึกษาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68273. นายไพรโรจนแ ชํานาญ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68274. นายสุระศักด์ิ ดอนกระโทก โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68275. นายองอาจ บญุสระบวัทอง โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68276. นางขวญัแกว อินพล โรงเรียนเพชรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68277. นางทพิยแวลัยแ ศรีจันทกึ โรงเรียนเพชรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68278. นางนงเยาวแ มรกต โรงเรียนเพชรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68279. นางปยิธดิา บํารุงสงฆแ โรงเรียนเพชรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68280. นางอุมพร จําเริญสุข โรงเรียนเพชรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68281. นายสุทศันแ จําเริญสุข โรงเรียนเพชรพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68282. นางขัตติยา อําคาศักด์ิ โรงเรียนภกัดีชุมพลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68283. นางสาวกาญจนา พรหมศร โรงเรียนภกัดีชุมพลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68284. นายดนัย สุทธาศิริ โรงเรียนภกัดีชุมพลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
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68285. นายนิธพิฒันแ แกวไกรไทย โรงเรียนภกัดีชุมพลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68286. นางกฤษณา พลธรรม โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68287. นางธญัรัตนแ บาลธนจักรแ โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68288. นางนุธดิา เหมือนตา โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68289. นางศรัญญา ถาวรหมื่น โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68290. นางสังวาลยแ นาถวลิ โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68291. นางสาวสายฝน ประเสริฐนู โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68292. นางสุทธรัิกษแ อองจําปา โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68293. นายวรีะชัย คุณลาน โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68294. นายสฤษด์ิเดช สิงหแเนตรวฒันแ โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68295. นายเสง่ียม ประสารกลาง โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68296. สราวธุ โคตรมา โรงเรียนภเูขียว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68297. นางอรอนงคแ ใจรักษา โรงเรียนภพูระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68298. นางกันทพิา กล่ินมาลี โรงเรียนเมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68299. นางขวญัจิรา วงแหวน โรงเรียนเมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68300. นางวจิิตรา พนัธุแทอง โรงเรียนเมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68301. นางสาวศุภสิรา ประเสริฐ โรงเรียนเมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68302. นางอุไรรัตนแ ต้ังใจ โรงเรียนเมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68303. นายวรวฒิุ ฝุายสัจจา โรงเรียนเมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68304. นายสุวชิัย วงศแอริยะ โรงเรียนเมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68305. นายกีฬาชัย รัตนียแศรีบณัฑิต โรงเรียนเมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68306. นางกัลยาณี ฝาชัยภมูิ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68307. นางทพิวลัยแ กล่ินมาลัย โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68308. นางธญัธร ชัยเนตร โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68309. นางปใทมา ดํารงแดน โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68310. นางปาจรียแ นาคภบิาล โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68311. นางเพชรา ถิ่นชีลอง โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68312. นางยุพนิภรณแ กันตัง โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68313. นางรัตนาพร วชิิตศรีวรา โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68314. นางวลัลิภา รัตนจรัสโรจนแ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68315. นางวารุณี อินทรบํารุง โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68316. นางวไิล วรรณบษุปวชิ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68317. นางวรีะยา โชติประยูร โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68318. นางศรียากุล ขุนสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68319. นางโศภติ แตงชัยภมูิ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68320. นางสงวนศรี โพธิแ์สง โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68321. นางสมคิด สมรรถชัย โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
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68322. นางสมจิตตแ เต็งชัยภมูิ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68323. นางสารภี สืบนุการวฒันา โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68324. นางสาวปาณิสรา ภริมจิตร โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68325. นางสาววนิดา เกิดศิริ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68326. นางสาวศิริลักษณแ อิงชัยภมูิ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68327. นางสุจิตรา สุรนิวงศแ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68328. นางเสาวพรรณ ทองประสม โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68329. นางออมสิน นาคดิลก โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68330. นายชูชาติ ญาติสมบรูณแ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68331. นายวรัิช ขุนสูงเนิน โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68332. นายสมควร ลีโนนอด โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68333. นายสมยศ อุตมะพนัธุแ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68334. นายสุริวฒันแ ชุมนาเสียว โรงเรียนสตรีชัยภมูิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68335. นางขวญัทภิาพร รอนศึก โรงเรียนสามหมอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68336. นางจิราวรรณ จอยภเูขียว โรงเรียนสามหมอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68337. นางศศิธร พรหมณี โรงเรียนสามหมอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68338. นายเอกชน อุดมวงคแ โรงเรียนสามหมอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68339. นางจํารูญลักษณแ ชํานาญ โรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68340. นางนภาพงษแ พานนนทแ โรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68341. นางเบญจมาพร บญุประภาศรี โรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68342. นางปยิพร โสมาศรี โรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68343. นายบธรีพนัธุแ พานนทแ โรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68344. นายภทัราวธุ สิมชา โรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68345. นางดารา หอมวงษแ โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68346. นางเรณู เปล่ียนโพธิ์ โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68347. นางวภิาภรณแ ชางหลอ โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68348. นางศศิธร รักษาชนมแ โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68349. นางสาวเนาวรัตนแ คงฉนวน โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68350. นางสาวพรทวิา ปลัดศรีชวย โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68351. นางสาวอุษา วงษาสม โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68352. นางสุภกัญญา ศรีสาร โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68353. นางสุภาวดี กุศลคุม โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68354. นายจักรี ฦาชา โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68355. นายเฉลียว ผิวเผ่ือน โรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68356. นางแววดาว วเิศษครอ โรงเรียนหนองบวับานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68357. นางสาวเพญ็พร เลิศประเสริฐ โรงเรียนหนองบวับานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68358. นายชาติชาย กัญญาสาย โรงเรียนหนองบวับานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
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68359. นายพฒันชัย บญุขันธแ โรงเรียนหนองบวับานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68360. นางทศันียา ฟใกเจริญ โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68361. นางพมิลภสั จัตุรัสตระกูล โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68362. นางเพลินจิต อิ่มชัย โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68363. นางวลิาสิณี ปิๆนสุวรรณ โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68364. นางสายทอง แกนรานหญา โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68365. นางสาวจฬุางพฒันแ อุทโท โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68366. นางสาวประสบ หาญรบ โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68367. นางสาวสมพร แกนรานหญา โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68368. นางสาวนิิตยแ กศล โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68369. นายณรงคแ หาญจันทรแ โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68370. นายธงชัย ทวดสุวรรณแ โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68371. นายพงษแพนัธแ ปราบพยัคฆแ โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68372. นายอนันตแ ศรีวรรณะ โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68373. นายอริยพล อุดมอภญิญา โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68374. นายมนตรี จุลอักษร โรงเรียเมืองพญาแลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

68375. นางสมวาสนแ เกตุนอก กระเบื้องนอกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68376. นายอภชิัย หาญศึก กระเบื้องนอกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68377. นางประภาพร แขหนิต้ัง เกล็ดล้ินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68378. นางศศิกานตแ ทรงฤทธิ์ เกล็ดล้ินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68379. นางสาวประไพ ประดับคํา เกล็ดล้ินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68380. นายกันตพงศแ ภารการ เกล็ดล้ินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68381. นายบญัชา ชุมหรัิญ เกล็ดล้ินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68382. นายรัตนะ ดวงเงิน เกล็ดล้ินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68383. นางดวงมาลา จาริชานนทแ แกงสนามนางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68384. นางสาวกมลนัทธแ นะราวงศแ ขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68385. นางสาวพทุธภิา เหล็กคงสันเทยีะ ขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68386. นายสันติ ธปูกลาง ขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68387. นางเกษริน วนาภรณแ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68388. นางจารุจิต จันทสังขแ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68389. นางจารุวรรณ สวสัด์ิปรุ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68390. นางนัยนา อรรถวทิกุล โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68391. นางปใญญา ชาญสูงเนิน โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68392. นางลาวรรณแ ออนมา โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68393. นางศรัณยแภคั อภพิลภคสิทธแ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68394. นางศิริวรรณ ไมพรต โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68395. นางสาวรุงพร ศรีธาวรัิตนแ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68396. นางสุภาพร พรพมิานแมน โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68397. นางสุภารัตนแ แดงสระนอย โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68398. นางแสงเทยีน สุนทรรัตนแ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68399. นางอุไรวรรณ เกตุพดุซา โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68400. นายพงษแอนันตแ ลูกอินทรแ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68401. นายววิฒันแ เรียมศิริ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68402. ส.อ.มงคล กตัญโู โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68403. นางนัยนา พรหมดิเรก โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68404. นายรณกร ศรวโิรจนแ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68405. นายวฑูิร นรารัตนแ โคราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68406. นายประยงคแ ประทมุวนั จระเขหนิสังฆกิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68407. นายณัฐพงศแ ฝอดสูงเนิน จักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68408. นายศักด์ิดา คําโส จักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68409. นายบญุชิด จันทรแพรม ชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68410. นางกนกพร เขียนสุวรรณ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68411. นางจันทนา วชัรคุปตแ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68412. นางจุรีรัตนแ วรรณประดิษฐแ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68413. นางณัฐฐินันทแ สังสูงเนิน โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68414. นางปยิะวรรณ แกนกระโทก โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68415. นางพจนียแ คงคาลัย โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68416. นางพวงเพชร เสถียรรัมยแ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68417. นางเพยีงพร จินดามาตยแ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68418. นางยุพนิ เนียมประเสริฐ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68419. นางวนิดา สุริยา โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68420. นางวราวรรณ วรรณวงศแ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68421. นางวภิาดา กะอาจ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68422. นางวรีนันทแ มวมกระโทก โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68423. นางศศิชา รุจิระวจิักขณแ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68424. นางสะใบทพิยแ บฝูุาย โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68425. นางสาวปานทอง พนัธแไผ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68426. นางสาวศิรินทรแ ฝุายกระโทก โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68427. นางสาวสิราวรรณ จําปกีลาง โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68428. นางสาวสุชาดา กลองพดุซา โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68429. นางสาวอาริสา ใจหาว โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68430. นายกิตติ จํารัสประเสริฐ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68431. นายโกเมศ แกวภา โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68432. นายจํานงคแ สงฆแสังวรณแ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68433. นายบญุทนั มาลี โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68434. นายบญุสง ก่ําสระนอย โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68435. นายศรีเมือง อางลี โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68436. นายศุภชัย นาวเิศษ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68437. นายสมนึก ฉูกระโทก โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68438. นายสมศักด์ิ สกลจะโปะ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68439. นายมงคล สายยศ โชคชัยสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68440. นางสรอยทอง วงศแศิลา เทพาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68441. นางสุคนธแ ดีวงษแ เทพาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68442. นายอนุสรณแ เตียศิริ เทพาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68443. นางศรินทรา อุนใจ ธารปราสาทเพชรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68444. นายจิตติพทัธแ สาทกลาง ธารปราสาทเพชรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68445. นายชูชีพ เชื้อจันอัด ธารปราสาทเพชรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68446. นายประมวล โตโคกสูง ธารปราสาทเพชรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68447. นางรัตติกาล คิดรวม โนนสมบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68448. นางสาวพวงเพช็ร ปะกัง โนนสมบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68449. นายสมพงษแ กลําเงิน โนนสมบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68450. นายสุรัตนแ ประคํา โนนสมบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68451. นางอุไรวลัยแ ศรีวจิารณแ โนนสมบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68452. นางจุฑารัตนแ วนัดี โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68453. นางชลพร พึ่งหรัิญ โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68454. นางฐิตธนัน สุขคํามี โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68455. นางปราณีต วงศแปใดแกว โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68456. นางปล้ืมจิต จันทรแแกว โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68457. นางปใญญา ศรีสวสัด์ิ โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68458. นายภานุวฒันแ ไพรเขียว โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68459. นายศักด์ิหรัิญ จันทรแแกว โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68460. นายสุริยันตแ สีแกว โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68461. นางสาววไิลพร ปานเพช็ร โนนสูงศรีธานี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68462. นายธรีวรีแ ศรีนา บงึพะไล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68463. นางกาญจนา หงษแกลาง บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68464. นางขนิษฐา ชวาลา บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68465. นางชนาพร อินทะกนก บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68466. นางนนทรัตนแ เขาสถิตยแ บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68467. นางประภาดา ชิงชัย บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68468. นางวาสนา ฤทธสิิทธิ์ บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68469. นางสาวพรพมิล หงษแกลาง บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68470. นางสาวสิตานัน สมพมิตร บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68471. นางอรุชา ฉุยจอหอ บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68472. นางเอมอร ทองเหลือง บญุวฒันา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68473. นางจริยา กาญจนจิตติ บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68474. นางจินตนา หวงัทอนกลาง บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68475. นางนารีรัตนแ เริงฤทธิ์ บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68476. นางปยินุช ขอเหนี่ยวกลาง บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68477. นางวราภรณแ บรรวงปรุ บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68478. นางวนัวสิา ทวมกลาง บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68479. นางสาวจิราพรรณ บญุญานุสนธิ์ บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68480. นางสาวทวสิีน กฤษสุวรรณแ บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68481. นางสาวปารมี สาสวน บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68482. นางสาวรัตนา ตรีกลาง บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68483. นางสาวอภริดี จันทรแหอม บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68484. นางสุวดี สิทธเิจริญธรรม บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68485. นางอรุณ สุวรรณราช บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68486. นางอุบลรัตนแ มากจันทกึ บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68487. นายภมูินทรแ สุกุมลจันทรแ บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68488. นายวนัชัย เบสูงเนิน บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68489. นายวรีศักด์ิ วริิยมานะธรรม บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68490. นายสมพงษแ เกตุพดุซา บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68491. นายสําเริง มวงเอี่ยม บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68492. นายสุทธศัิกด์ิ สอนไว บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68493. นางจินดา เสือบญุ บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68494. นายเกียรติศักด์ิ ขอเหนี่ยวกลาง บญุเหลือวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68495. นางชลดา แกวเจริญสันติสุข ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68496. นางณัฏฐนันทแ อยูพรอม ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68497. นางนงนุช ศาสตรแสาระ ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68498. นางประทมุ เด่ือไธสง ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68499. นางปยินาถ วฒันสาครศิริ ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68500. นางพมิวดี มวงแกว ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68501. นางละออ บญุไชโย ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68502. นางวไิลวรรณ สารเดช ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68503. นางแวว บํารุงนา ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68504. นางสาวนวนันทแ รัตนสูรยแ ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68505. นางสาวพรรณพนชักร เจนธนวทิยแ ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68506. นางสุจรี วฒันชนสรณแ ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68507. นางเสาวณี แกวแจง ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68508. นางอาลิสา พฤทธกิรณแ ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68509. นายกฤต รชตการยแกุล ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68510. นายวทิยา เถาวแทพิยแ ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68511. นายสมควร อินทสังขแ ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68512. นายสมศักด์ิ เด่ือไธสง ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68513. นายสมศักด์ิ บญุชวยสุวรรณ ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68514. นายสมสวน พฒันากุล ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68515. นายอุทศิ สารเดช ปากชอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68516. นางทศันียแ รอดกลาง พมิายดํารงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68517. นางสาวจิดาภา พูพมิาย พมิายดํารงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68518. นางสาวปรารถนา พมิพแปรุ พมิายดํารงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68519. นางสาวสุนทรี เพยีรเพชร พมิายดํารงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68520. นายนที ทองหลอ พมิายดํารงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68521. นายประจวบ ณ วงศแ พมิายดํารงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68522. นายวรีะ วฒันเศรษฐานันทแ พมิายดํารงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68523. นายวฒิุชัย หวงัออมกลาง พมิายดํารงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68524. นางขวญัจิตรแ ลิศนันทแ พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68525. นางจิตรแนภา อุดมผล พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68526. นางนันทกาตแ แสงรัศมี พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68527. นางนิชาภา ลาดกระโทก พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68528. นางรุงทพิยแ โดงพมิาย พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68529. นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68530. นางสาวสดใส สุขสุทธิ์ พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68531. นางสาวเสาวนิตยแ มาปะเม พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68532. นายนริศสันตแ ลิศนันทแ พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68533. นายบรรจง หมอก็เปๅน พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68534. นายสนิท แกวหนองแสง พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68535. นายสมเกียรติ สุขสมัย พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68536. นายประจักษแ ธรีพงศธร พมิายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68537. นางสาวจีริสุดา จันทนีอก พดุซาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68538. นายชยากร พลตะคุ พดุซาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68539. นายทวชล ดัดเพช็รแ พดุซาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68540. นางดวงรัตนแ ลอยฟู มัธยมดานขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68541. นางวภิาวดี กันขุนทด มัธยมดานขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68542. นางสาวเฉลียว หอมจันทกึ มัธยมดานขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68543. นางสาวญาตา กมลวฒิุโชค มัธยมดานขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68544. นางสาวดาวรุง มากขุนทด มัธยมดานขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68545. นางอาจารียแ นาคขุนทด มัธยมดานขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68546. นายคณิต ครุฑขุนทด มัธยมดานขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68547. นายสมโภชณแ โพธิเ์กษม มัธยมดานขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68548. นายอนุวฒันแ เดชไธสง มัธยมดานขุนทด สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68549. นางผองผิว แกวกลา เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68550. นางภทัรแกุล กุลจิตติพทัธแ เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68551. นางสมสมร อภญิญาพงศแ เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68552. นางสาวจรีภรณแ จันทรแรัตนปรีดา เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68553. นางสาวทพิปภา ศิริธรีพนัธแ เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68554. นางสาวพรสวสัด์ิ ผัดโพธิ์ เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68555. นางสาวศศิพร รินทะ เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68556. นางสาวสุภาวดี แกวระหนั เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68557. นายคมสัน สายสุทธชิัย เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68558. นายจิรยุทธ เกียรติชัยพฒัน เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68559. นายประวติร บญุกลาง เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68560. นายไพรัช เชื้อประทมุ เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68561. นายสมชาติ เต้ียไธสง เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68562. นายสิริฤกษแ อภญิญาพงศแ เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68563. นายณกุล เนาวแชาง เมืองคง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68564. นางธรีะนุช ชาวชอบ เมืองพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68565. นายธรีวฒันแ ชาวชอบ เมืองพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68566. นายบญุสม เย็นเพชร เมืองพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68567. วาที่รอยตรีวรีชน เทนอิสสระ เมืองพลับพลาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68568. นางกนกพร ทวเีดช ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68569. นางกัญจนา สุวรรณแสน ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68570. นางกุลรภสั อัครโชคอุดม ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68571. นางจงรักษแ ขอบเขต ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68572. นางจารุณี เรือนใหม ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68573. นางทฐิิวฒันแ แจมสุวรรณแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68574. นางทพิยแวรรณ จิรกรวฤทธิ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68575. นางธารินี ดําสอาด ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68576. นางธารินี ดีดพมิาย ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68577. นางนันทา กตบญุวงศแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68578. นางบณุฑริกา ภทัรจารุ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68579. นางประยงคแ ไหมลวน ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68580. นางพนัธแมณี คําพนัธแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68581. นางพนูจิตร วนาภรณแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68582. นางมณีพสั ไชยคําภา ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68583. นางยุพา ตัดพดุซา ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68584. นางละอองดาว จารุจุณาวงศแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68585. นางวารียแ จันคํา ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68586. นางวไิลลักษณแ อินทรประพงศแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68587. นางศิรินาฎ จินตนามณีรัตนแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68588. นางสมลักษณแ เหมือนวาจา ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68589. นางสายสมร พมิสิงหแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68590. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมยแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68591. นางสาวฉววีรรณ เคยพดุซา ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68592. นางสาวธรีดา บริุนทรสุชาติ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68593. นางสาวพสิมัย โกกลางดอน ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68594. นางสาวยุพา เซียมตะคุ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68595. นางสาวรุงทวิา คงหมื่นไวย ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68596. นางสาวสุนีรัตนแ บดสันเทยีะ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68597. นางสิวภรณแ รุงเรือง ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68598. นางสุภาภรณแ ฝอยพกิุล ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68599. นางสุรียแ ธนาวฒิุ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68600. นางสุวรรณา โพธิห์มื่นไวย ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68601. นางอัจฉรา โทแหลง ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68602. นายเกียรติศักด์ิ ล้ิมสุเวช ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68603. นายชูชาติ จันทศร ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68604. นายณรงคแ เสริมสําราญ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68605. นายณรงคแชัย ทพิวงศา ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68606. นายพชัรพสั ภทัรจารุ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68607. นายพษิณุพงษแ ญาณศิริ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68608. นายไพโรจนแ สุวรรณดี ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68609. นายสายันตแ ทองตัน ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68610. นายอมร ดีดพมิาย ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68611. นายชนุตรแ พฒันโพธวิชัรแ ราชสีมาวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68612. นางกุลศจี พนัเนตร โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68613. นางชนิศา ฉอสุวรรณชาติ โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68614. นางเบญจา คําขวา โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68615. นางพรรณอร เชื้อมั่ง โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68616. นางยุพนิ พลเยี่ยม โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68617. นางสาวกษมาภา รัตนโภชนแ โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68618. นางสาวทองคํา บรูณางกูร โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68619. นางสาวปยินันทแ โรจนแบรูณาวงศแ โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68620. นางสาวลดาวลัยแ เกษมอมรกุล โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68621. นายคมคาย โนนพลกรัง โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68622. นายประเสริฐ จิรพธันันทแ โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68623. นายสังคม ศรเพชรนรินทรแ โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68624. นายสุทธพินัธแ จันลาวงศแ โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68625. นายอํานาจ กกสูงเนิน โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68626. นางพฤศจิกา วฒันภมูิชัย โรงเรียนขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68627. นางลัดดาวลัยแ วงศรีไข โรงเรียนขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68628. นายชาญชัย พงิขุนทด โรงเรียนขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68629. นายณัฐวฒิุ มิรินทรแ โรงเรียนขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68630. นายประสิทธิ์ ขอผลกลาง โรงเรียนขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68631. นายประสิทธิ์ จงทองกลาง โรงเรียนขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68632. นายพล แอบจันอัด โรงเรียนขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68633. นายรังสรรคแ วฒันภมูิชัย โรงเรียนขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68634. นายวชิิต หวงัประสพกลาง โรงเรียนขามสะแกแสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68635. นางจารุวรรณ นุชนงคแ โรงเรียนจระเขหนิสังฆกิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68636. นางสาวกฤษณแชญาภา ประธาน โรงเรียนจระเขหนิสังฆกิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68637. นายพทิกัษแ เนื่องกระโทก โรงเรียนจระเขหนิสังฆกิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68638. นางกุสุมา กุนหนองแดง โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68639. นางชลิดา กรวยทอง โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68640. นางทศันี ญาตินิยม โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68641. นางธนวรรณ จุโฑปะมา โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68642. นางเพยีงพร ทองภบูาล โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68643. นางวรรณวไล จันทาบ โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68644. นางศิริรัตนแ เมี้ยนจินดา โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68645. นางสมศรี ตวยกระโทก โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68646. นางสาวศรัญญา พะนุมรัมยแ โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68647. นางสาวสรัญญา ยางนอก โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68648. นางสาวอรัญญา ตากกระโทก โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68649. นางสาวอุไรวรรณ ผันลา โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68650. นางสุปราณี นาคสมบรูณแ โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68651. นางอําไพ มั่งมี โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68652. นางอุทยั วงณรา โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68653. นายกริษณุ ล้ิมศิริอังกูร โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68654. นายฉัตรชัย เพง็พาส โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68655. นายบญุเรือง นวลใส โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68656. นายพรหมเมศ ศรีเศวต โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68657. นายวฒิุชัย บณัฑิตสาธสิรรคแ โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68658. นายสนทยา ศรีสุรนารี โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68659. นายอาคม ราชภกัดี โรงเรียนจักราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68660. นางไกรศรี คํามา โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68661. นางชลิดา ทรัพยแสมหมาย โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68662. นางมาลัย พชิญแประเสริฐ โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68663. นางลาวลัยแ ดํารงคแธรรมสกุล โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68664. นางวภิา คนยั้ง โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68665. นางสาวกรวยทอง แยมศรี โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68666. นางสาวดวงใจ ภมูิประเสริฐ โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68667. นางสาววไิลวรรณ จิตรแแสวง โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68668. นายจักรพนัธแ เขียวสวาท โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68669. นายสาโรจนแ มณีมาส โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68670. นายสิทธพิล รักษา โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68671. นายเอกรินทรแ ศรีผอง โรงเรียนชุมพวงศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68672. นางกิตติกานตแ ยศไกร โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68673. นางจิราภา ศิริภมูิ โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68674. นางพจนียแ สวยปาน โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68675. นางสาวจุไรรัตนแ สุขรุงเรือง โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68676. นางสาวชลวรรณ หมั่นทองหลาง โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68677. นางสาวรุจิรา จิระกังวาน โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68678. นางสาววไิลจิตร ศรีพาณิชยแ โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68679. นางสุชาดา อวยสวสัด์ิ โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68680. นายราเชน พมิพแเย็น โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68681. นายบนัเทงิ ทรงประโคน โรงเรียนเทพาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68682. นางสารภี ชูตระกูล โรงเรียนนิคมพมิายศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68683. นางสาวนวลอนงคแ แชมพทุรา โรงเรียนนิคมพมิายศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68684. นายมานพ ชูตระกูล โรงเรียนนิคมพมิายศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68685. นายวรีะชัย จงสูงเนิน โรงเรียนนิคมพมิายศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68686. นายเอกฤทธิ์ แสงรัศมี โรงเรียนนิคมพมิายศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68687. นางพเิชียร ศรีสําราญ โรงเรียนบงึพะไล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68688. นางสาวสมศรี เจริญสุข โรงเรียนบงึพะไล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68689. นายอนันตแ สวนขํา โรงเรียนบงึพะไล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68690. นายอัษฎางคแ ทองดี โรงเรียนบงึพะไล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68691. นายไกรศร ทองมูลชัย โรงเรียนบงึพะไล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68692. นางกัลยา วงศแดี โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68693. นางจงใจ สําราญวงคแ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68694. นางจริยา วนัเฟืๆองฟู โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68695. นางชุลีภรณแ จันณรงคแ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68696. นางเตือนใจ พุมเจริญ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68697. นางนัยนา กล่ันแกว โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68698. นางนิลบล ฉาไธสง โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68699. นางประไพพศิ ชาญศิลป โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68700. นางเปรมฤดี รานอก โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68701. นางมธริุน ขันติโชติ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68702. นางรชยา พจนจนิดา กอรแตาซา โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68703. นางลําไพ จินดาไพศาล โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68704. นางวรพร ลําพงษแเหนือ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68705. นางวรฤทยั อินทรักษา โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68706. นางวรินรําไพ ไกรษร โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68707. นางวลิสา มุงวชิา โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68708. นางสมหมาย อรไทวรรณ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68709. นางสันทนี โพธกินิษฐแ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68710. นางสายสุนียแ ศรีวฒันพงศแ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68711. นางสาวเกสรา มหทัธนบญุนพ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68712. นางสาวจริาภรณแ ปะทกัขินัง โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68713. นางสาวถนอมศรี ดุลยติธรรม โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68714. นางสาวภาวดิา รอดสวสัด์ิ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68715. นางสาวสุจิตรา ปรูณะปใญญา โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68716. นางสาวอรไท ใหญแทนคุณ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68717. นางสาวอัจฉรา สมพฒันชัยกุล โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68718. นางสุชาดา เอี่ยมโคกสูง โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68719. นางสุภาภรณแ สุทธลักษณแ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68720. นางสุรียแภรณแ กันไชยสัก โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68721. นางโสภาพรรณ คลังจารุกุล โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68722. นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68723. นางอุไลรัตนแ หมั้นทรัพยแ โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68724. นายโกวทิ ไมพยัก โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68725. นายไชยยันตแ อยูคํา โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68726. นายยงยุทธ คําชุม โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68727. นายวนิัย ทมิสูงเนิน โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68728. นายอํานาจ ดายดัสกร โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68729. วาทีร่.ท.วรีะพรรณแ ชาญศิลป โรงเรียนบญุวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68730. นางสมจิตร รีสันเทยีะ โรงเรียนบญุเหลือวทิยานุสรณแ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68731. นางสาวทกัษพร สุวรรณศรี โรงเรียนบญุเหลือวทิยานุสรณแ ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68732. นางขวญัเมือง แพชนะ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68733. นางดวงใจ บาลศิริ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68734. นางเตือนใจ ชางไมงาม โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68735. นางนวนันทแ ขําพรมราช โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68736. นางนันทาพร บญุญานุสิทธิ์ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68737. นางพรรณอร โชติประภาพงษแ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68738. นางพมิพและมัย สาสุวงษแ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68739. นางเยาวภา จินดา โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68740. นางวริกานตแ ลบหนองบวั โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68741. นางสาวกมลพร จามกิ่ง โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68742. นางสาวขนิษฐา อัมพาผล โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68743. นางสาวจุฑาพร วชัรวทิยานนทแ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68744. นางสาวจุฑารัตนแ วชัรเมฆินทรแ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68745. นางสาวญาณิศา ใสสระนอย โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68746. นางสาวบงัอร พรอมสระนอย โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68747. นางสาวราตรี สรรพศรี โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68748. นางสาวศศิธร ทพิยแพทิกัษแวงศแ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68749. นางสาวอมราลักษณแ ชวยคํ้าชู โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68750. นางสาวอรุณรัตนแ บญุเรือง โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68751. นางสุวภิา ประยูรพรีพฒิุ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68752. นายประมวล พงษแจะโปะ โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68753. นายพเิชฐ ศรีสุข โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68754. นายพทิกัษแ ปยิอิสระกุล โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68755. นายสถาพร ขําพรมราช โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68756. นายสุทธี จรสระนอย โรงเรียนปใกธงชัยประชานิรมิต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68757. นายพษิณุ คุณชื่น โรงเรียนพดุซาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68758. นางกานตแชนก ดวงตะกั่ว โรงเรียนภูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68759. นางจิรัชยา กลวยกลาง โรงเรียนภูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68760. นายณรงคแ คากระบอื โรงเรียนภูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68761. นางกันยา เนียมเที่ยง โรงเรียนมหศิราธบิดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68762. นางเวยีงเพช็ร นาคมะเริง โรงเรียนมหศิราธบิดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68763. นางสาวตองจิต ชนยุทธ โรงเรียนมหศิราธบิดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68764. นางสาวรัชฎาพร วชัรวชิานันทแ โรงเรียนมหศิราธบิดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68765. นางสาวอรัญญา ปใญญาปรุ โรงเรียนมหศิราธบิดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68766. นางสุดาพร ยอดโยธี โรงเรียนมหศิราธบิดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68767. นางเสาวคนธแ ทองคล่ี โรงเรียนมหศิราธบิดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68768. นางออย บญุศรี โรงเรียนมหศิราธบิดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68769. นางประไพพศิ กุสุมภแ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68770. นางรุงอรุณ โตหนึ่ง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68771. นางสาวอนงคแ ทองสกูล โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68772. นางสุมนตรา แนวคํา โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68773. นางเอื้ออารียแ สิทธธิญักรรม โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68774. นายขวญัชัย โตหนึ่ง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68775. นายประสงคแ จงกลณี โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68776. นางนัยนา สงึมรัมยแ โรงเรียนศรีสุขวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68777. นางปรียาภรณแ รัตนธนิยกุล โรงเรียนศรีสุขวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68778. นางศรีนวลจนัทรแ คงฟใก โรงเรียนศรีสุขวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68779. นายธนิตพงษแ ฉวพีฒันแ โรงเรียนศรีสุขวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68780. นายประเดิม คงฟใก โรงเรียนศรีสุขวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68781. นายลือชัย บ้ําสันเทยีะ โรงเรียนศรีสุขวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68782. นายสิทธศัิกด์ิ แจมใส โรงเรียนศรีสุขวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68783. นายมนัส แดงสระนอย โรงเรียนศรีสุขวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68784. นายสมศักด์ิ สุขสมัย โรงเรียนสมเด็จพระธรีญาณมุนี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68785. นางพวงเพชร พรมโสภณ โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68786. นางยุพนิ ถนัดคา โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68787. นางเยาวรัตนแ ยุพนิ โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68788. นางสาวดรุณี ภทัรโภคิน โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68789. นางสาววราลักษณแ ทวศัีกด์ิ โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68790. นางสุกัลยา จิระสวสัด์ิพงศแ โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68791. นายณัฏฐกิตต์ิ จิตตแวริิยกานตแ โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68792. นายบญุมี วรชมพู โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68793. นายยศนิธิ มะธปิไิข โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68794. นายสินสมุทร พลขันธแ โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68795. นายอดุลยแ จันลา โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68796. นางเบญจวรรณ เมืองแสน โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68797. นายสุนทร ศรีวฒันพงศแ โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68798. นายสุพล เชื่อมพงษแ โรงเรียนสีดาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68799. นางกัญภาภคั ไพฑูรยแ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68800. นางจิตติมา ดวงมณี โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68801. นางเฉิดฉาย คาขาย โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68802. นางทพิยวรรณแ สุขสิน โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68803. นางนารีรัตนแ ธติิบณุยกร โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68804. นางปานทพิยแ นาวเิศษ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68805. นางพรทพิยแ ประยูรคํา โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68806. นางยุพนิ ศรีไกรรัตนแ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68807. นางยุภาพนัธแ เหมจันทกึ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68808. นางรัตนา จตุรวงศา โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68809. นางวภิาดา พงษแสุวรรณ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68810. นางวไิลวรรณ สัตถาผล โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68811. นางสวรินทรแ (อุไร) มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68812. นางสาวประทมุ คํานาค โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68813. นางสาวปราณี เอมชู โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68814. นางสาวพรพศิ วฒิุกนกกาญจนแ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68815. นางสาวรวมพร เพง็สอน โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68816. นางสาวอมรศรี ธรรมะ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68817. นางสุพศิ ศักดิษฐานนทแ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68818. นางแสงโสม เปยีสูงเนิน โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68819. นางอรชพร มาลีเวช โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68820. นางอรพนิ เพช็รหมื่นไวย โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68821. นายเกียรติพงศแ พงศแทพิากร โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68822. นายจรูญ จอกโคกสูง โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68823. นายอนุชา นาคสมบรูณแ โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68824. นายอาทติยแ มาสวนจิต โรงเรียนสุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68825. นางจันทณี พหลุรัต โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68826. นางจันทนา ทบัสุพรรณ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68827. นางจิตติมา นาดี โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68828. นางจุฑามาศ เกษตรเวทนิ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68829. นางชออัญชัน เครือศุภมาส โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68830. นางนนทแศุกรียแ สมัครคา โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68831. นางนันทนา มีสัจจแ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68832. นางพรทพิยแ โดมขุนทด โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68833. นางพรรณพนัช รอดเริญ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68834. นางพรรษมนตรแ มีมาก โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68835. นางภาวณีิ วงศแววิฒันา โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68836. นางเยาวลักษณแ วาระรังสี โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68837. นางรัธนาฎ กมลกลาง โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68838. นางรําไพพรรณ จํารัสประเสริฐ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68839. นางรุงอรุณ สุวรรณธรีะกิจ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68840. นางลดาวลัยแ อูปแกว โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68841. นางวนิดา วรธงไชย โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68842. นางวรวรรณ ดํานิล โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68843. นางวไิลมาลยแ คุมกลาง โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68844. นางศรีจันทรแ อาจทวกีุล โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68845. นางศุภากร อนุกูล โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68846. นางสถาพร มุงวฒันา โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68847. นางสมพศิ อุราธรรมกุล โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68848. นางสาวจารุภา ศรีกุลภทัรแ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68849. นางสาวจิรวรรณ แสงสิลา โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68850. นางสาวณ กลุกานตแ นวลหมื่นไวย โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68851. นางสาวดาวรุง ชํานาญนาค โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68852. นางสาวทิพยแวรรณ อัครวณิชชา โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68853. นางสาวนุชนาถ สุวรรณกลาง โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68854. นางสาวปรียา จําปาทอง โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68855. นางสาวพจมาลยแ มีผล โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68856. นางสาวเพญ็สุดา ประยูรพทิกัษแ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68857. นางสาววรรณา ไลสวสัด์ิ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68858. นางสาวศิริลักษณแ กุโบลา โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68859. นางสาวสกนธแรัตนแ ทรัพยแทวี โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68860. นางสาวอัจฉรา คุมสวสัด์ิ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68861. นางสาวอัจฉรา ดลประสิทธิ์ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68862. นางสุจิตรา ธรรมาภมิุข โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68863. นางสุรางคแ พฒุกลาง โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68864. นางอาภรณแ กุลไชย โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68865. นางอุษณียแ ศันสนียวงศแ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68866. นายดํารง แสนสิงหแ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68867. นายบารมี ศรีธรรมานุสาร โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68868. นายบญุเกื้อ หาทวายการ โรงเรียนสุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68869. นายสมยศ สุวรรณธรีะกิจ โรงเรียนสุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68870. นางทพิยแภา ยันสูงเนิน โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68871. นางบญุสง กลมไธสง โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68872. นางประสพ ธนะสูตร โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68873. นางเพลินพศิ สัจธรรม โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68874. นางวลัิยรัตนแ ประทมุวนั โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68875. นางศิลดา อมรดิษฐแ โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68876. นางสาวจารุนันทแ วงศแววิฒันา โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑



1863

68877. นางสาวดารณี ทองนํา โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68878. นางสาวนงเยาวแ โบขุนทด โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68879. นางสาวปิยวรรณ ศรีสุทโธ โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68880. นางสุชาดา ประจํา โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68881. นายนิพนธแ ตันประคองสุข โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68882. นายบญุกวาง ศรีสุทโธ โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68883. นายสุวฒันแ ทวยมีฤทธิ์ โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68884. นายเสนียแ ศรีพาณิชยแ โรงเรียนหวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68885. นายวรีะพงษแ จันทนุกูล โรงเรียนหนัหวยทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68886. นางวรินทแศยา พรหมในเมือง ลําทะเมนไชยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68887. นางสาวสุมิตรา นาคเครือ ลําทะเมนไชยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68888. นายณรงคแ กะวเิศษ ลําทะเมนไชยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68889. นายธเนศ พรมโชติ ลําทะเมนไชยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68890. นายสัจจา ประเสริฐกุล ลําทะเมนไชยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68891. นายสุทศันแ บญุชัย ลําทะเมนไชยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68892. นายนิสิทธิ์ สงสุข ลําทะเมนไชยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68893. นางศุภากาญจนแ ชี้กิ่ง สมเด็จพระธรีญาณมุนี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68894. นางสมจิตร พนูขุนทด สมเด็จพระธรีญาณมุนี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68895. นางสาวกานตแธรีา แจมใส สมเด็จพระธรีญาณมุนี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68896. นางสาวปญุญวรีแ สีหาวฒันแ สมเด็จพระธรีญาณมุนี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68897. นางสุดารัตนแ เจนชัย สมเด็จพระธรีญาณมุนี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68898. นายชาติตระการ ยอดสงา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๑ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68899. นางเทยีมจันทรแ หมั่นสระเกษ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๑ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68900. นางนงลักษณแ ภมูิรัตน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๑ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68901. นายเกรียงศักด์ิ ศรีไพโรจนแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๑ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68902. นายบณัฑิต ชนะชัย สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๑ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68903. นายธเนศ จําปามูล สุรธรรมพทิกัษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68904. นางนารีรัตนแ ฟใกสมบรูณแ สุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68905. นางนิลุบล สวสัดิผล สุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68906. นางวรรณา แผนทอง สุรนารีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68907. นางจงจิตตแ สีดาวงษแ สุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68908. นางนิทรา ล้ิมสุเวช สุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68909. นางพรพศิ บตุรรัตนแ สุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68910. นางวรรณา ธรรมรักษแ สุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68911. นางศิริพร นนทวจิิตร สุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68912. นางสุพรรณี เรียนกิ่ง สุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68913. นายประสิทธิ์ นวพงษแพพิฒันแ สุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68914. นายมานะ เอื้อเฟื็อ สุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68915. นายเชิด นอยวเิศษ สุรนารีวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68916. นางญาณันธร ปใดสาโก เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68917. นางพรนิภา ตอพล เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68918. นางพสิชา ยังกระโทก เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68919. นางสาวเกษร แหวนมุก เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68920. นางสาวเกษสุมา ทองผา เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68921. นางสาวนภสักนก สังฆะเวช เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68922. นางสาวนาจตะยา นามวงคแ เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68923. นางสาวเบญจวรรณ บุงงาว เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68924. นางสุภสร ปใกการะโถ เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68925. นายชัชวาล ศิริพรทมุ เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68926. นายมาโนชญแ ตรัสวมิาน เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68927. นายสมเกียรติ โภคสมบติั เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68928. นายไอสูรยแปยิธร จุฑาธรรม เสิงสาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68929. นางลีลาวดี บรุาณรมยแ หนองกราดวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68930. นางสาวยุพา งามขุนทด หนองกราดวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68931. นางสาวสุทศิา นนทแขุนทด หนองกราดวฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68932. นางมะลิวนั ศรีโคตร หนองน้ําใสพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68933. นางณิชารัศมแ พรีะไชยดํารงคแ หวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68934. นายสมภพ อมรดิษฐแ หวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68935. นายสุทธพิงษแ เลิศวลัิย หวยแถลงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68936. นางชวนคิด ทศิกระโทก หอนงบญุมากประสงคแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68937. นางประพา สุนทรรัตนแ หอนงบญุมากประสงคแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68938. นางปรางคแทพิยแ วชัระคุปตแ หอนงบญุมากประสงคแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68939. นางสาวนงนุศ ดวดกระโทก หอนงบญุมากประสงคแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68940. นางสาววาสนา เชิดฉาย หอนงบญุมากประสงคแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68941. นายชูชาติ อาจวชิัย หอนงบญุมากประสงคแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68942. นายนิรันดรแ กอกระโทก หอนงบญุมากประสงคแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68943. นายปรีชา เหล็งนุย หอนงบญุมากประสงคแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68944. นายสมควร วชิาชาติ หอนงบญุมากประสงคแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68945. นางบษุบา ชื่นฤทธิ์ หนัหวยทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68946. นางวภิารัตนแ จันทรแปใญญา หนัหวยทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68947. นายอุเทน สมบติัศรี หนัหวยทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68948. นางกรศิริกมล เทพทอง อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68949. นางเกศสุดา สุพรหม อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68950. นางจักษุแพณิ สัมฤทธิย์ากรณแ อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
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68951. นางนงเยาวแ วจิิตรโท อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68952. นางนารียแ เถื่อนบํารุง อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68953. นางปาริชาต สุขเกษม อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68954. นางเพญ็ศิริ รวยสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68955. นางสาวจริาวรรณแ กันตะบตุร อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68956. นางสาวบวัคํา จําปา อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68957. นางสาวพรทพิยแ แสนศรีแกว อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68958. นางสาววาสนา ปกึสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68959. นางสุทธสินี สุจริตรักษแกมล อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68960. นางสุทธดิา เสารยะวเิศษ อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68961. นางสุนิภา จันทรักษา อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68962. นางสุพศิ สุขประเสริฐ อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68963. นางสุภาพ วายโศกา อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68964. นางสุรชา สวนหนองปลิง อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68965. นางโสภา พงษแสถิตยแพฒันแ อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68966. นางอรุณ ดุริยศาสตรแ อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68967. นายขยัน บตุรนามรักษแ อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68968. นายยุทธชัย พลสมบติั อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68969. นายส.จิระศักด์ิ คชินทรแ อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68970. นายสุพฒันแ วายโศกา อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68971. นายสุรัช พจนแฉิมพลี อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68972. นายผดุงศักด์ิ ศรีโท อุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย นครราชสีมา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

68973. นางชุมมณี กาญจนา กนกศิลปพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68974. นางสาวปยินุช ฉาไธสง กนกศิลปพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68975. นายชูเกียรติ หงษแแกว กนกศิลปพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68976. นายทวศัีกด์ิ คุณวงศแ กนกศิลปพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68977. นายวโิรจนแ สุริเทศ กนกศิลปพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68978. นายสันติสุข อุตสาหแรัมยแ กนกศิลปพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68979. นางกัลยารัตนแ แปนูศิริมงคลกุล กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68980. นางกาญจนา ประสงคแดี กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68981. นางธญัพร แซเทยีน กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68982. นางนุชพชิา สันทาลุนัย กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68983. นางบงกช ฤกษแนาวา กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68984. นางบวัผัน สัตตารัมยแ กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68985. นางปราณี ประจันบาล กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68986. นางสาวลฎาภา พะนงรัมยแ กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68987. นางสาวสุภญิญา ถาพรผาด กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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68988. นางสุดาพร ชะเอม กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68989. นางอนุช อาจสาลี กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68990. นายชาญสิทธิ์ ชะเอม กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68991. นายธรีภทัรแ สัตตารัมยแ กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68992. นายสุริยันตแ แกวชนะ กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68993. นายอวสิกร ประสงคแดี กระสังพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68994. นางกัลยนุช คุณนาเมือง กูสวนแตงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68995. นางพนิตตา พมิาย กูสวนแตงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68996. นางสาวศศิธร ภาษะฐิติ กูสวนแตงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68997. นางสาวสุพรรณิการแ ศรีทา กูสวนแตงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68998. นายฉลอง พรมหญาคา กูสวนแตงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

68999. นายชัยวฒันแ พลธรรม กูสวนแตงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69000. นายธนวฒันแ บญุที กูสวนแตงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69001. นายสมศักด์ิ ศรีพฤกษแ กูสวนแตงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69002. นายสุรศักด์ิ พวงไธสง กูสวนแตงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69003. นางขจร ไพรแสงอรุณ คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69004. นางแจมใส ตอรบรัมยแ คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69005. นางนุชนาถ มีคุณ คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69006. นางลลนา ผลศิริ คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69007. นางสาวรุงทพิยแ นามทวชีัยกุล คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69008. นางสาวสุชญา กระชุงรัมยแ คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69009. นายนิมิต วลิาศ คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69010. นายประมวล กะกันดี คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69011. นายปรีชา วนัแพ คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69012. นายวชิัย ดังไธสง คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69013. นายอารี ไพรแสงอรุณ คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69014. นายอุทยั ยิ่งยง คูเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69015. นางมนัญญา อนุไพร แคนดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69016. นางสาวณัฐกาญจนแ เลิศยะโส แคนดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69017. นางสําเภา พลทะกลาง แคนดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69018. นายจรรยวรรธ แกวดี แคนดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69019. นายไพฑูรยแ บรูะพนิ แคนดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69020. นายภาณุพงศแ ศุภอุดร แคนดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69021. นายศารทลู สุดประโคน แคนดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69022. นายศิริปใญญา สะเดา แคนดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69023. นายสมาน สาแกว แคนดงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69024. นางพชรพรรณ พมิพแตะครอง จุฬาภรณราชวทิยาลัย บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69025. นางสาวจรัสศรี จิณรักษแ จุฬาภรณราชวทิยาลัย บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69026. นางสาวพจนี มาลัยศรี จุฬาภรณราชวทิยาลัย บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69027. นางสาวสมถวลิ วงศแประณุท จุฬาภรณราชวทิยาลัย บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69028. นายประกอบ พมิพแตะครอง จุฬาภรณราชวทิยาลัย บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69029. นายสมภพ งามมาศ จุฬาภรณราชวทิยาลัย บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69030. นายสุพล ส่ิวไธสง จุฬาภรณราชวทิยาลัย บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69031. นายสุทธศัิกด์ิ วรพฒันแผดุง จุฬาภรณราชวทิยาลัย บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69032. นางสาวกญัญาพร แกวรักษา ชํานิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69033. นางสาวอัจฉราวรรณแ บษุบงคแ ชํานิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69034. นางอัจฉรา พฒันะธรีะนันทแ ชํานิพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69035. นางนิชาภา อินทรแงาม ชุมแสงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69036. นางสาวมะลิวนั แสนศิริ ชุมแสงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69037. นายธรีพฒันแ วรรณไกรโรจนแ ชุมแสงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69038. นางสวรรณแ ธรรมธรุะ ตลาดโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69039. นางสาวธัญลักษณแ วรุิณพนัธแ ตลาดโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69040. นายไพศาล แสนเกษม ตลาดโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69041. นางจินตนา ฉิมพลีพนัธแ ตาจงพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69042. นางอารีรัตนแ ปใญญาประดิษฐแ ตาจงพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69043. นายสหรัฐ ศิริเมฆา ตาจงพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69044. นางปณุยนุช ชื่นรัมยแ ตูมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69045. นางพรพมิล เหลืองอุดมชัย ตูมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69046. นางสาวเกษสุวรรณ คําปะทา ตูมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69047. นางสาวธนัญญา บตุรศรีภมูิ ตูมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69048. นางสาวพกิุล ปใกเคธาติ ตูมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69049. นางอนุลักษณแ เลไธสง ตูมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69050. นายศาสตรา สายสุนันทรารมยแ ตูมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69051. นายอาทจิะรัญ สายทอง ตูมใหญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69052. นางธนัชพร ใจกลา ถนนหกัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69053. นางสมจิต สีหะวงษแ ถนนหกัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69054. นางสาวณิชชารียแ ธราวฒันแธนะชัย ถนนหกัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69055. นายสุทธพิงษแ กองศิริ ถนนหกัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69056. นายวชิัย เรืองจํารัส ถนนหกัพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69057. นางสาววไลพร สุขชิต ทะเมนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69058. นายอุเทน แกลวกลา ทะเมนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69059. นางนันทแนภสั หอยมุกขแ ทุงแสงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69060. นางสาวเสาวคนธแ สยามประโคน ทุงแสงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69061. นายศักด์ิชาย เรืองวชัรศักด์ิ ทุงแสงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69062. นายสุพฒันแ ดวงจันทา ทุงแสงทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69063. นางเพยีงพศิ พลอาจ ไทยเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69064. นางศยารัตนแ แกวมงคล ไทยเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69065. นางสาวจริาวรรณ เชนไชย ไทยเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69066. นายไพฑูรยแ โจมพรม ไทยเจริญวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69067. นางณัฏยา ปะกายะ ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69068. นางนงนุช สําเร็จสุข ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69069. นางวรรณกรณแ จงสงากลาง ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69070. นางวลิาวรรณ รัตนกุลจีระชัย ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69071. นางสาวจารุณี แสงเบญจา ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69072. นางสาวบญุชาติ พมิพและมาศ ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69073. นางสาวยุพนิธแ สุรินทร ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69074. นายทวศิาสตรแ ยิ่งนอก ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69075. นายประเสริฐ ฉิมกูล ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69076. นายสราวฒิุ ฉิมมาอุต ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69077. นายอนุชา ไชยจะแสนสุข ธารทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69078. นางกฤษณา ประทมุสันตแ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69079. นางจีระวดี กลีบอุบล นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69080. นางชนิตา รวงสูงเนิน นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69081. นางทศันียแ โพธิพ์ุม นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69082. นางนันทา แปนูดวงเนตร นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69083. นางเนตรนภสิ มณฑล นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69084. นางประชุมพร ศิริจันทรแ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69085. นางประภาพร คนชุม นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69086. นางเพญ็ศรี ชัยรัมยแ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69087. นางมยุรี หมวดสันเทยีะ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69088. นางวราภรณแ พฒันชีวนิ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69089. นางสมจิต จันทรวงศแ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69090. นางสมสุข แสงปราบ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69091. นางสาวกอปรกาญจนแ ภาคีอิสระ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69092. นางสาวแกวตา ภาคีอิสระ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69093. นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69094. นางสาวเพือ่นอารี วเิศษนคร นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69095. นางสาวอาทติยา จันทรแสองสี นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69096. นางอรวรรณ ประกอบมี นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69097. นายกมล กุมผัน นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69098. นายพคิเนตร อุทยัไชย นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69099. นายวรากร วฒันานนทแเสถียร นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69100. นายสรสิทธิ์ ทพิยแอักษร นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69101. นายสุจริต มณฑล นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69102. นายเสารแ แสงปราบ นางรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69103. นางจรูญลักษณแ วเิศษสกุลวงศแ นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69104. นางจันทมิา วฒันานนทแเสถียร นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69105. นางรุงฤดี อุทมุ นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69106. นางวรินรําไพ แถวกระโทก นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69107. นางวไิลลักษณแ เหลาธรรมยิ่งยง นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69108. นางสาริศา ดวงจันทา นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69109. นางสาวกําไลทอง ราชแกว นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69110. นางสาวประเทอืง จันทรแสวาง นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69111. นางสุภารัตนแ คนชุม นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69112. นายชัยยุทธ พนัธแสมบติั นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69113. นายอายุปขาน สยามประโคน นางรองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69114. นางผาณิต พรหมดีมา นาโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69115. นางวรรณิภา บรุาสิทธิ์ นาโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69116. นางสาวขวัญเรือน ชํานาญสิงหแ นาโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69117. นางสาวถวลิวงศแ ทบลม นาโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69118. นางสาวอรไท ไลไธสง นาโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69119. นางสาวอรัญญา แพงเพง็ นาโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69120. นางสาวอัมรา ตนสวรรคแ นาโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69121. นางอรอนงษแ แกวไธสง นาโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69122. นายสุชาติ แจะไธสง นาโพธิพ์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69123. นางเนตรอนงคแ สุขจิต โนนเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69124. นางสาวลําจวน ตุลากัน โนนเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69125. นางสาวสุริยา มมประโคน โนนเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69126. นางสุดารัตนแ สุขผดุง โนนเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69127. นางอัจฉรา วงศแอามาตยแ โนนเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69128. นายสราวฒิุ สิงหแรัมยแ โนนเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69129. นางสารภี เลไธสง โนนเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69130. นางดรุณี กมลชิตร โนนสุวรรณพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69131. นางสาวจารุณี เริกชัย โนนสุวรรณพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69132. นางสาวละมุล สวางเพาะ โนนสุวรรณพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69133. นายทวี กมลชิตร โนนสุวรรณพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69134. นายรณกฤต สิทธศิารสตรแ โนนสุวรรณพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69135. นายอภชิิต คารศรี โนนสุวรรณพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69136. นายชูชาติ บรูณแเจริญ บวัหลวงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69137. นางจรีรัตนแ ญาณมงคลศิลป บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69138. นางจันทนา สุขสมบรูณแ บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69139. นางชนานันทแ พรมนัส บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69140. นางธนาภรณแ จันทะปดิตา บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69141. นางพกิุล อาจพลไทย บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69142. นางเพญ็ศรี ปองนาน บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69143. นางมิ่งขวญั บญุภมูิ บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69144. นางสุจินดา แสนหลวง บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69145. นางอารีวรรณ คะเรียงรัมยแ บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69146. นายปราศรัย อุบาลี บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69147. นายรัชเดช ทรงชัยยศ บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69148. นายสมศักด์ิ จุลเสวก บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69149. นายเฉลิมพงษแ หงษแหรัิญ บวัหลวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69150. นางชนกนาถ ดลเอี่ยม บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69151. นางพชัรนันทแ ปราบริปู บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69152. นางเพญ็ยุภา ปยุะติ บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69153. นางรสสุคนธแ ศรีสันดา บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69154. นางเรณูนคร จันทสิงหแ บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69155. นางศิรินาถ กะฐินสี บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69156. นางสาวพรพมิล ครองชื่น บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69157. นางสาวศุภนิดา แพงวงศแ บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69158. นางสุพรรษา วนัสุข บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69159. นางโสภา สุขกระโทก บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69160. นางอรพนิทแ ฝุายเทศ บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69161. นายธาํรงคแ ทาทอง บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69162. นายธรีวฒันแ สกุลวฒันาชีพ บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69163. นายประสิทธิ์ ไตรสะอม บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69164. นายวรีวชิญแ ปราบริปู บานกรวดวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69165. นางจันทรแทพิยแ ประสารดี บานบวุทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69166. นางจารุวรรณ มุงเอื้อมกลาง บานบวุทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69167. นางธารินี วงศแศิริศักด์ิ บานบวุทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69168. นางนฤมล คลองขอย บานบวุทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69169. นางสาวสิริวรรณ นพตลุง บานบวุทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69170. นางจริยา โยคะสิงหแ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69171. นางชณิกภา วชิยปรีชา บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69172. นางชลิดา โอทารัมยแ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69173. นางธนิดา นิลสระคู บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69174. นางผองศรี ทาขาว บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69175. นางวารินทรแ เสารแทอง บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69176. นางศิรินุกูล ดีสวสัด์ิ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69177. นางสาวจารุชา มณีวรรณ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69178. นางสาวชญานิศ ไกรสีหแ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69179. นางสาววรนารถ ล้ิมอัมพร บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69180. นางสาวอรุณรักษแ วญิญารัมยแ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69181. นางสุมาลี เพยีรแกว บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69182. นางสุวณียแ คายหนองสวง บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69183. นางอุบลทพิยแ ลักษณะเพชร บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69184. นายกฤษฎา รุนเจริญ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69185. นายกุลยุทธ คะเรียงรัมยแ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69186. นายชาญวทิยแ เพยีรแกว บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69187. นายณชภสั วชิยปรีชา บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69188. นายบรรจง จารพมิพแ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69189. นายบรรยาย มารมยแ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69190. นายบญัญัติ แกนสา บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69191. นายพเิชฐ วริิยะ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69192. นายพรีะพนัธแ เพชรสุวรรณ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69193. นายไพสิฐ ประจันบาล บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69194. นายวทิรู สังขกุลมาลา บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69195. นายวริะจิตร เตียมไธสง บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69196. นายวฒิุพร วทิยเดช บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69197. นายสุเทพ ศรีละ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69198. นายสุรสิทธิ์ เมืองแสน บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69199. นายอธริาช ชึดนอก บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69200. นายอภชิัย ชื่นเย็น บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69201. นายอภนิันทแ เนื่องคันธรีแ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69202. นายอภนิันทแ บญุภมูิ บรีุรัมยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69203. เจษฎาพงศแ ภณัฑะประทปี ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69204. นางขวญัใจ ณ รังษี ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69205. นางจิตพพิฒันแ ชํานิจ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69206. นางจินตนา ศรีมิตรานนทแ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69207. นางชัชรียแ อินประโคน ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69208. นางชุติกาญจนแ นาวเิศษ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69209. นางนวลพยอม หลอมประโคน ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69210. นางประณีต อาจสังขแ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69211. นางประทมุ วรรณพนัธแ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69212. นางรสวรรณียแ สมานสารกิจ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69213. นางรุงอรุณ บญุชม ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69214. นางวนัทนียแ ศรียาชีพ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69215. นางสมรรัตนแ สวสัด์ิสิงหแ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69216. นางสาวเกลียวพันธแ จั่นเจริญ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69217. นางสาวดุษณี ปยุะติ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69218. นางสาววรรณา แพงสภา ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69219. นางสุตานันทแ เพยีวพงศแ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69220. นางสุวคนธแ โรปรัมยแ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69221. นางอัมพร ชํานิจ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69222. นายจําเรียง สุขกูล ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69223. นายมนตแศักด์ิ วรรณพนัธแ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69224. นายยุทธนา ปรังประโคน ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69225. นายวทิติ สายกระสุน ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69226. นายอินทรแเพชร หายทกุขแ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69227. นายเอกชัย สวสัด์ิสิงหแ ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69228. นางจิราพร รุกขสนธิ์ ปะคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69229. นายสมศักด์ิ สวสัลํ้า ปะคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69230. นายสุมิตร อันทามา ปะคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69231. นางเทพสุดา สวสัด์ิรัมยแ พนมรุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69232. นางนิภารัตนแ ศรีวรรณุ พนมรุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69233. นางพนูทรัพยแ มวงคะลา พนมรุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69234. นางสาวสุเทยีร จิตตแโคตรแ พนมรุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69235. นางสุภาภคั อภยัจิตตแ พนมรุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69236. นายพรหม ผูกดวง พนมรุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69237. นายอภรัิกษแ สุขบรรณแ พนมรุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69238. นายกิตติ ภทัทยิไพบลูยแ พนมรุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69239. นางกิตติมา สุขสังขแ พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69240. นางเฉลิมศรี สุทธแิพทยแ พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69241. นางนภสัณิชา ปาลกะวงศแ ณ อยุธยา พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69242. นางศิวารมณแ เรืองไกล พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69243. นางสาวพจนี อพรรัมยแ พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69244. นางอวสัดา ไชยวรณแ พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69245. นางอังคณา กาญจนสุภคั พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69246. นายพทิกัษแ คมศรี พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69247. นายสมชาย แกวประเสริฐ พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69248. นายสัญญา เสนาพนัธแ พระครูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69249. นางนิศานาถ ทบวอ พลับพลาชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69250. นางสาวสุธษิา นอยพลี พลับพลาชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69251. นางอภสันันทแ นิธพิฒันแชูโชติ พลับพลาชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69252. นายเชิดชัย สหกุลบญุญรักษแ พลับพลาชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69253. นายอํานาจ นองประโคน พลับพลาชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69254. นางชบาไพร ศิริกุลพานิชยแ พมิพแรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69255. นางปรีดาวรรณ วภิาดา พมิพแรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69256. นางสายใจ ภมูิทศันแ พมิพแรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69257. นางสาวฐิติลักษณแ เทยีนวรรณ พมิพแรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69258. นางสาวมัณฑนา เธยีรวรรณ พมิพแรัฐประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69259. นางงามตา โอกาสดี พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69260. นางทพิยแประภา ศิลาจรูญลักษณแ พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69261. นางธญัภา เมธาทวภีทัร พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69262. นางปใญจภรณแ เฉิดไธสง พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69263. นางปริุมปรัชญแ สุริยกาญจนแกุล พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69264. นางพรทพิยแ เสนาปใกธงไชย พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69265. นางพรสวาท กาวไธสง พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69266. นางลําดวน วงศแปรเมษฐแ พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69267. นางวาสนา จันเสริม พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69268. นางศราธร อุนาริเน พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69269. นางสาวคําพนัธแ ดาพวัพนัธุแ พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69270. นางสาวไพเราะ บญุผลิต พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69271. นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69272. นางสาวเอมอร วริิยะขันติกุล พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69273. นางสุดาวรรณ เพชรแกว พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69274. นางสุมิตรา เจ฿กไธสง พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69275. นางสุวรรณี เถลิงลาภ พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69276. นายจรรยา จิตไธสง พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69277. นายเดน เกี้ยวไธสง พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69278. นายเทวฤทธิ์ จันเสริม พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69279. นายธรีะชัย เถลิงลาภ พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69280. นายนพรัตนแ เจ฿กไธสง พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69281. นายนิมิตร มนัสศิลา พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69282. นายปรีชา กสานต์ิศรี พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69283. นายวรวฒันแ สาแกว พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69284. นายศุภฤกษแ ศุภรัตนสมัย พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69285. นายอวยชัย เบาไธสง พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69286. นางณัฐชยาพร อินบญุญา ไพศาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69287. นางนงลักษณแ ทาประโคน ไพศาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69288. นางสาวนิธมิา วงเวยีน ไพศาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69289. นางสุธาทพิยแ เกตุคํา ไพศาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69290. นายทรงพล ศิริรมยานนทแ ไพศาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69291. นายปยิะ เกียนประโคน ไพศาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69292. นายไพบลูยแ มั่นยืน ไพศาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69293. นางบณุณดา มีศรีรดา ภทัรบพติร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69294. นางปภาวดีศแ แสวงชัย ภทัรบพติร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69295. นางพรภนิันทแ เนียมไธสง ภทัรบพติร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69296. นางอัชฌา นพไธสง ภทัรบพติร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69297. นางเอ็มอร พรมดิราช ภทัรบพติร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69298. นายธนกร เนียมไธสง ภทัรบพติร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69299. นายพจนารถ นพไธสง ภทัรบพติร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69300. นายสมชัย พฒันชีวะพลู ภทัรบพติร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69301. นางพรเพญ็ บรรลือทรัพยแ มัธยมพรสําราญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69302. นางสลับ เดิมทํารัมยแ มัธยมพรสําราญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69303. นางสาวธญัจิรา จิตโสภากุล มัธยมพรสําราญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69304. นายอลงกรณแ สุขสังขแ มัธยมพรสําราญ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69305. นางยุพนิ เหลาศรี เมืองแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69306. นางสุทธริา ไชยสงคราม เมืองแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69307. นายศักด์ิ ภมูรา เมืองแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69308. นายสัมฤทธิ์ วทิยาวราพงศแ เมืองแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69309. นายอวยพร จาภา เมืองแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69310. นายธรีาพฒันแ แกวพลงาม เมืองแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69311. นายประชุม อยูเกาะ เมืองแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69312. นางทวิารัศมแ หลําคํา เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69313. นางปาณิสรา ประภา เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69314. นางราตรี นอยพลี เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69315. นางละออ สุวรรณวงศแ เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69316. นางศิริวรรณ มาวเิศษ เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69317. นางสงวนศรี ปใกกระโทก เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69318. นางสมบติั ปลัดศรีชวย เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69319. นางสาวบัณณารส สายแกว เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69320. นางสาวประกิจ หลอมประโคน เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69321. นางสาวพนิดา เติมประโคน เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69322. นางสาวสมเจตนแ อุระศิลป เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69323. นางสิณีนุช ชาญประโคน เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69324. นางอารียแ กลมกลอม เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69325. นางอุมาวดี นอยพลี เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69326. นายโกวทิยแ ปใกกระโทก เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69327. นายมาโนช แนประโคน เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69328. นายไอศวรรยแ ปลัดศรีชวย เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69329. นางประเทอืง เพง็ประโคน เมืองตลุงพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69330. นายมนตรี รักพรา เมืองแฝกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69331. นายวลัลภ สนธสิระคู เมืองแฝกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69332. นางสาวพรปวณีแ ทะนานทอง เมืองโพธิช์ัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69333. นางสาวพรีญา แกวศรีหา เมืองโพธิช์ัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69334. นางสาววรลักษณแ ขุนนุย เมืองโพธิช์ัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69335. นายเดชาธร พองาม เมืองโพธิช์ัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69336. นายเรวตัร สุขแสง เมืองโพธิช์ัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69337. นางนัยนา ใหมคามิ ร.ร.ประโคนชัยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69338. นายพชิญแ สิทธิเ์สือ ร.ร.พทุไธสง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69339. นายสุคนธแ แสนมณี ร.ร.ภทัรบพติร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69340. นางธษิญาภรณแ กระจางยุทธ รมเกลา บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69341. นางรัตนา ชื่นหลอสังขแ รมเกลา บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69342. นางสาวณรัณนันทแ มีสัตยแปใญญากร รมเกลา บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69343. นางสุนันทา สนรัมยแ รมเกลา บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69344. นายเศกสันตแ สนรัมยแ รมเกลา บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69345. นายธนิตศักด์ิ นาราชจรูญทรัพยแ รมเกลา บรีุรัมยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69346. นางกรรณิการแ เกษจรัล รมยแบรีุ รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69347. นางจิตราภรณแ นุสิกะ รมยแบรีุ รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69348. นางบญุยวรีแ พฒันแธนกิตติโชค รมยแบรีุ รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69349. นางวรรณา คารศรี รมยแบรีุ รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69350. นางสาวชญานษิฐแ ทบวนั รมยแบรีุ รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69351. นางสาวลัดดา ตระกูลรัมยแ รมยแบรีุ รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69352. นางสาววรรณทนา เสาวแรี รมยแบรีุ รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69353. นายมานิต เกษจรัล รมยแบรีุ รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69354. นายเมธนีัณทแ วนัดี รมยแบรีุพทิยาคม รัชมัคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69355. นางสาวอัญชลี บรรณประสิทธิ์ รอนทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69356. นางอารีรัตนแ จานรัมยแ รอนทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69357. นายบญุเยี่ยม พจนแรัมยแ รอนทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69358. นายวริะชัย ตีประเคน รอนทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69359. นางกมลวรรณ คูวเิชียร ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69360. นางจิรกาล สุภศร ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69361. นางเพญ็ศรี จันทรแอยูจริง ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69362. นางรัมภา สุดาจันทรแ ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69363. นางรัสรินทรแ แพรงสุวรรณแ ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69364. นางสาวฐิตาพร บญุเต็ม ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69365. นางสาวณปภชั บญุสมศรี ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69366. นางสาวไพวรรณ ศักด์ิสุระ ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69367. นางสาววลิาวลัยแ โรจนแสุกิจ ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69368. นางสาวสุกัญญา หารโกทา ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69369. นางสุวรรณาพร บาลโสง ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69370. นางอมลวรรณ สังขแขาว ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69371. นายธงชัย ดียิ่ง ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69372. นายบญุมา สุภศร ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69373. นายบญุลือ จันทรแอยูจริง ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69374. นายวรีะพนัธแ บญุศักดาพร ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69375. นายอํานาจ ตอบกุลกิติกร ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69376. นายอํานาจ ศิลปใกษา ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69377. นายกิตติภพ เกาแกกูลวงศแ ละหานทรายรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69378. นางดวงพร ปิๆนแกว ละหานทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69379. นางสาวดรุณี หาญกระโทก ละหานทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69380. ประถม ภกัดี ละหานทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69381. นางกนกวรรณ ผลเจริญ ลําดวนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69382. นางจารุวรรณ ษมากิตติ ลําดวนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69383. นางนิชดา กรองทอง ลําดวนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69384. นายสมบรูณแ ษมากิตติ ลําดวนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69385. นางกัลยา พวงยอด ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69386. นางปนัดดา เจริญชันษา ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69387. นางมานิตรา อยูพงษแทอง ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69388. นางมาลินี สิงหแทองทราย ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69389. นางวงศแจันทรแ อนุรักษากรกุล ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69390. นางวาสนา วชัรวชิานนทแ ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69391. นางสาวขจิตรารัตนแ แสนรัมยแ ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69392. นางสาวพชัรา ทองศรี ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69393. นางสาวลัคณา ทองศรี ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69394. นางอรพรรณ ศรีสวางรัตนแ ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69395. นายชวน พงษแสิงหแจันทรแ ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69396. นายพนิิจ อุไรรักษแ ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69397. นายมงคล มวงรัตนแ ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69398. นายมิตร โรปริรัมยแ ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69399. นางอัญชลี วรรณไกรโรจนแ ลําปลายมาศ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69400. นางชนัญญา ยอรัมยแ สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69401. นางดวงแข บญุใหญ สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69402. นางบริุนทรแ ดีขุนทด สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69403. นางรัตนา อนุมาตรแ สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69404. นางสาวธญัพร สายชมภู สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69405. นางสาวพรทพิยแ โพธิเ์งิน สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69406. นางสาวเสาวรัตนแ ราชพมิาย สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69407. นางสาวอํานวย เรือนไทย สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69408. นางสําเนียง ประยุทธเต สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69409. นางสุลักษณี ประดับสุข สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69410. นางอํานวย ไกรปยุ สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69411. นางอุษณียแ ดํารงพงศแสิริกุล สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69412. นายทองเพชร โอชารส สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69413. นายนิคม วฒิุเกรียงไกร สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69414. นายพรมมี ประยุทธเต สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69415. นายไพสิทธิ์ ศรีโสภา สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69416. นายสุธนิันทแ มะลิงาม สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69417. นายสุรเชษฐ อนุมาตรแ สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69418. นางจิตรา สราญบรุุษ สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69419. นายสายัณหแ เมยไธสง สตึก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69420. นางพมิพแสุธี เชียรประโคน สวายจีกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69421. นางมณฑาทพิยแ หงษแหรัิญ สวายจีกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69422. นางสาวจรรยา ปติรัมยแ สวายจีกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69423. นายบญุชวย สายลาม สวายจีกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69424. นายประสิทธิ์ แดงชาติ สวายจีกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69425. นางนิภาพร อุรีรัมยแ สองหองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69426. นางอัจฉรา ธรีะวทิยาภรณแ สองหองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69427. นายนิทศันแ อุรีรัมยแ สองหองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69428. นายสุพจนแ แสงพมิาย สองหองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69429. นางสมปอง บญุตา สะแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69430. นางสาวจุรีพร นิกรรัมยแ สะแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69431. นางสุวรรณทนา จันทรแเพญ็ สะแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69432. นายอุดมชัย บญุตา สะแกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69433. นางสาวพรสุรียแ เล่ือนรัมยแ สามัคคีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69434. นางสาวยุพนิ ชวยรัมยแ สามัคคีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69435. นายปริญญา สองสีดา สามัคคีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69436. นายวชิา ผกามาศ สามัคคีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69437. นายกาญจนพงษแ ตราชู สามัคคีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69438. นางสุภะรัตนแ ทรัพยแเวชการกิจ สํานกังานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69439. นายทองคูณ หนองพราว สํานกังานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69440. นายพรีะวฒันแ เศวตรพชัรแ สํานกังานเขตพื้นทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69441. นางตติยา สยามประโคน สิงหวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69442. นางนัยนแปพร วานิชยากร สิงหวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69443. นางนิตยา ภทัทยิไพบลูยแ สิงหวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69444. นางรวงรัตนแ อินทรแไชยมาศ สิงหวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69445. นางวลัยพรรณ กิตติอุดมพนัธแ สิงหวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69446. นางสาวจุไรรัตนแ จันทรแกระจาง สิงหวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69447. นางสาวเดือนดารา ชิ้นจอหอ สิงหวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69448. นางพชัรินทรแ แจมสิริจริยาวตัร สูงเนินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69449. นางสาวกรภคัมน วกึประโคน สูงเนินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69450. นางสาวฉววีรรณ เรืองชาญ สูงเนินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69451. นางปรีดา พานิชชา แสลงโทนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69452. นายประพนธแ ศิริอังกูร แสลงโทนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69453. นายเมธี ศรีคํา แสลงโทนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69454. นายสุทศันแ เรืองไพศาล แสลงโทนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69455. นางกรรณิการแ เลิศกระโทก หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69456. นางจิตรีวรรณ วฒิุปใญญาอิสกุล หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69457. นางทพิวลัยแ ลุนพรม หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69458. นางนุชสรา ปานเพช็ร หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69459. นางพมิพแภชัฎา พกิุลทอง หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69460. นางมัณฑนา ฤทธมิงคล หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69461. นางรัตนาภรณแ ปะภาเวสัง หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69462. นางลักขณา เลาหศิริวงศแ หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69463. นางสมพร จิตตแคง หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69464. นางสาวภาสินี สุทธธิรรม หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69465. นางสาววาสนา กีรติรววีฒันแ หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69466. นางสาวสริตา มากชุมแสง หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69467. นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69468. นางสาวอาภาพร เปล่ียนรัมยแ หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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69469. นางสุภาพชน ขันทอัต หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69470. นายประภาส จูงพนัทาว หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69471. นายภาณุ ลุนพรม หนองกี่พยิาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69472. นางกชมน สุชิรัมยแ หนองตาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69473. นายกองเกียรติ แจมสิริจริยาวตัร หนองตาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69474. นายอาคม สมญาติ หนองตาดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69475. นางชญาดา สรสิงหนาท หนองหงสแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69476. นางสาวเสาวริญญแ โสดา หนองหงสแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69477. นายญาณกร สรสิงหนาท หนองหงสแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69478. นายศรายุทธ ไกรพงษแ หนองหงสแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69479. นายอาทร ประสิทธนิอก หนองหงสแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69480. นางทศพร ตระกูลรัมยแ หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69481. นางพรพนูทรัพยแ จันนวล หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69482. นางรัตนา สาระรัมยแ หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69483. นางรินลดา สมัครสมาน หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69484. นางศิริวรรณแ อุสารัมยแ หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69485. นางสาวสุรีพร วารีชัยสง หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69486. นางสาวอัญชลี วสูิตรตระการ หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69487. นายธติิภทัรแ ทองเงิน หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69488. นายพรชัย ชุตินิรันดรแ หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69489. นายรัชตโกมินทรแ อะโรคา หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69490. นายพนิิจศักด์ิ ทพิยกานนทแ หวยราชพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69491. นางอทติยา ศรีถาวร เหลืองพนาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69492. นางสุเนตร กองมวง อุดมอักษรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69493. นางอนงคแ พนูแสง อุดมอักษรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69494. นายทกัศิลป ตุใยรัมยแ อุดมอักษรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69495. นายเอกชัย หมอกไชย อุดมอักษรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

69496. นางกานตแทวิา สาแกว โรงเรียเทนมียแมิตรประชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69497. นางบณุฑริกา ศรีแกว โรงเรียเทนมียแมิตรประชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69498. นางปรารถนา นิสังรัมยแ โรงเรียเทนมียแมิตรประชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69499. นางพมิลพรรณ โสรบตุร โรงเรียเทนมียแมิตรประชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69500. นางวราภรณแ เคร่ืองวชิา โรงเรียเทนมียแมิตรประชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69501. นางสาวพรอําไพ ยิ่งดี โรงเรียเทนมียแมิตรประชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69502. นางอมรรัตนแ พนัธแเพง็ โรงเรียเทนมียแมิตรประชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69503. นายรัชภฏั ประทมุสินธแ โรงเรียเทนมียแมิตรประชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69504. นายสุเมศ บญุขาว โรงเรียเทนมียแมิตรประชา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69505. นางสาวชาภา จันทเขต โรงเรียนกระเทยีมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69506. นายเกรียงศักด์ิ ตัณฑแสุระ โรงเรียนกระเทยีมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69507. นายจําปา สุขยา โรงเรียนกระเทยีมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69508. นายฐานวฒันแ อัญภทัรแอริยกุล โรงเรียนกระเทยีมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69509. นายพพิฒันแพงศแ อุตสาหะ โรงเรียนกระเทยีมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69510. นายมังกร เปๅนสุข โรงเรียนกระเทยีมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69511. นางนงลักษณแ พลคะชา โรงเรียนกาบเชิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69512. นางเนตรนภา วาลีประโคน โรงเรียนกาบเชิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69513. นางสมศรี หอทรัพยแ โรงเรียนกาบเชิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69514. นางสุนันทา ปรางนอก โรงเรียนกาบเชิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69515. นายบญุธรรม ทองแผน โรงเรียนกาบเชิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69516. นายประภาส ไมออนดี โรงเรียนกาบเชิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69517. นายอุดม คิดดีจริง โรงเรียนกาบเชิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69518. นายเอนก พลคะชา โรงเรียนกาบเชิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69519. นายสมบรูณแ ทสิารัมยแ โรงเรียนกาบเชิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69520. นางสาวคํานงคแ ระดมบญุ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69521. นางสาวสุวรรณา คํามณี โรงเรียนกุดไผทประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69522. นางเสาวภา พลูเพิ่ม โรงเรียนกุดไผทประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69523. นางวไิลวรรณ คิดดีจริง โรงเรียนขนาดมอญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69524. นายอภวิฒิุ คําแสนราช โรงเรียนขนาดมอญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69525. นางสุเนตร ขวญัดํา โรงเรียนขนาดมอญพทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69526. นางสาวนงณภสั เงางาม โรงเรียนโคกตะเคียน จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69527. นางสาวนันทกิร สุขประสพ โรงเรียนโคกตะเคียน จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69528. นางเฉลิมขวญั บญุชู โรงเรียนโคกยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69529. นางสาวณิชฏยิา แขงขัน โรงเรียนโคกยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69530. นางโสภาพนัธแ บญุรอด โรงเรียนโคกยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69531. นายนฤพนัธแ ภกัดี โรงเรียนโคกยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69532. นางฐานิต ทองศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69533. นางนิชาภา จันทรแเพญ็ โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69534. นางศิริพร ศรีเพชร โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69535. นางศิวพร นิลเนตร โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69536. นางศุภลักษณแ ศรีผาวงศแ โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69537. นางสาวจันทรา เปๅนสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69538. นางสาวดรัลรัตนแ ดีมั่น โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69539. นางสาวดรุณี ศรีพรหม โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69540. นางสาววภิาพร พะธะนะ โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69541. นางสาวเอื้อมพร เที่ยงธรรม โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69542. นางสิริรัตนแ ขุมทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69543. นายชัยพล เผือดจันทกึ โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69544. นายเชิด ชูตาลัด โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69545. นายนิยม สุขทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69546. นางสาวชาลิษา เพิ่มมี โรงเรียนจารยแวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69547. นายรัฐพล สํานักนิตยแ โรงเรียนจารยแวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69548. นางสาวสวรรยา มะลิงาม โรงเรียนชางบญุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69549. นางบานเย็น ผายสุวรรณ โรงเรียนชางบญุวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69550. นายอุน ศาลางาม โรงเรียนชางบญุวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69551. นางภาวณีิ วงษแเดือน โรงเรียนชุมพลวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69552. นางวชิญาภรณแ รัตนศรี โรงเรียนชุมพลวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69553. นายปฏพิล จําลอง โรงเรียนชุมพลวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69554. นายภริูนทรแ รัตนศรี โรงเรียนชุมพลวทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69555. นางชัญญานุช เนริกูล โรงเรียนเชื้อเพลิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69556. นางธนาตา พะนงรัมยแ โรงเรียนเชื้อเพลิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69557. นางบหุงา จันทรแเพชร โรงเรียนเชื้อเพลิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69558. นางเพญ็ศรี มีเสนา โรงเรียนเชื้อเพลิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69559. นางภวูภิา จันทะเสริม โรงเรียนเชื้อเพลิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69560. นางวาสินี จิตตแหาญ โรงเรียนเชื้อเพลิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69561. นางสาวกิง่กาญจนแ เรืองเกษม โรงเรียนเชื้อเพลิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69562. นางสุณิชา อาภาอมร โรงเรียนเชื้อเพลิงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69563. นายประดิษฐแ สมสวย โรงเรียนโชคเพชรพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69564. นางเนตรหทยั เรืองสุข โรงเรียนโชคเพชรพทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69565. นางพยอม สีมาวงษแ โรงเรียนโชคเพชรพทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69566. นางสาววรรณประเสริฐ คงวรรณ โรงเรียนโชคเพชรพทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69567. นางกัญญาพชัร ชาญศรี โรงเรียนต้ังใจวทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69568. นายบญุชู พนูดังหวงั โรงเรียนต้ังใจวทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69569. นางอุดมพร สิงหแชัย โรงเรียนตาคง รัชมังคลาภเิษก จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69570. นางขนิษฐา ศรีสุวรรณ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69571. นางอุปการี มณีนิล โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69572. นายวชัรกร ชูเชิด โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69573. นางสาววรรณา กมุติรา โรงเรียนตานีวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69574. นางนิตยา บญุมา โรงเรียนตาเบา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69575. นางสาวชญานษิฐแ สุรสอน โรงเรียนตาเบา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69576. นายนิเวช เหมือนนึก โรงเรียนตาเบา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69577. นางเสาวณียแ หยิบลํ้า โรงเรียนแตลศิริวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69578. นายประจวบ คําใจ โรงเรียนแตลศิริวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69579. นางดาราวรรณ แขงขัน โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69580. นางนภา เชื้ออินทรแ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69581. นางภณัฑิราภรณแ สอนสระคู โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69582. นางสมจิตตแ บวัเงิน โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69583. นางสาวจีรนันทแ คดีเวยีง โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69584. นางสาวชมพเูนกขแ ทวอีิสราพชัรแ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69585. นางสาวสุรีรัตนแ หมื่นมี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69586. นางสาวอารุณี บญุยืน โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69587. นายบุญประเสริฐ วนัดี โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69588. นายปรีชา พรมแกว โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69589. นายพนูสุข มะลิหวล โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69590. นายวบิลูยแ บวัเงิน โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69591. นายสุรพงษแ บรรจุสุข โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69592. ส.ต.ต.กัมปนาท เกษแกว โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69593. นายนิวติั ภคัภริูวฒันแ โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69594. นายรัชพงษแ ออนอก โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69595. นายกฤดิชญแภากรณแ มนตแดี โรงเรียนทุงกุลาพทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69596. นางสาวธรรมนูญรัตติ พศิลืม โรงเรียนทุงมนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69597. นางอมรสิริ สันตะการ โรงเรียนทุงมนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69598. นายขวญัชัย ถึงดี โรงเรียนทุงมนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69599. นายสุทติยแ สันทยัพร โรงเรียนทุงมนวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69600. นางประโยชนแ ชื่นใจ โรงเรียนเทนมียแ มิตรประชา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69601. นายพฑูิรยแ ศรีแกว โรงเรียนเทนมียแ มิตรประชา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69602. นายสํารวย พนัธแเพง็ โรงเรียนเทนมียแ มิตรประชา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69603. จาสิบตรีพงศแนรินทรแ ชื่นใจ โรงเรียนเทนมียแ มิตรประชา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69604. นางพนอจิต เล่ือนทอง โรงเรียนเทพอุดมวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69605. นางสาวดุจฤดี ยุทธรรม โรงเรียนเทพอุดมวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69606. นายวรวฒิุ เล่ือนทอง โรงเรียนเทพอุดมวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69607. นางสานิตา บรรเทงิใจ โรงเรียนไทรแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69608. นางสาวดารินทรแ กะการดี โรงเรียนไทรแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69609. นางสาวเบญญาภา ตนกลาย โรงเรียนไทรแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69610. นางสุนันทา ศิลาออน โรงเรียนไทรแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69611. นางนภาภรณแ ธาตุระหนั โรงเรียนธาตุศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69612. นางสาวทพิาพร พลสามารถ โรงเรียนธาตุศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69613. นายรักไทย แบบอยาง โรงเรียนธาตุศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69614. นายสุภญัโู ศรีโท โรงเรียนธาตุศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69615. นางจีรา ศรีไทย โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69616. นางชิราวรรณ ชิดชอบ โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69617. นางมะลิ พทิกัษแการ โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69618. นางสาวเกศินี จงยาว โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69619. นายชาติชาย ทองนํา โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69620. นายพงษแธร จันทรแโสภา โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69621. นายยงยุทธ การชัญกาศ โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69622. นายวฒันบลูยแ สมบติั โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69623. นายสมนึก จิตขาว โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69624. นายสุพศิ ตรองจิตตแ โรงเรียนนาดีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69625. นายวรพงศแ มีมาก โรงเรียนนาดีวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69626. นางรังสิมา ดวงดี โรงเรียนนาบวัวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69627. นายทวศัีกด์ิ สนสี โรงเรียนนาบวัวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69628. นางจิรารัตนแ เชื่อมกระโทก โรงเรียนนารายณแคําผงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69629. นางปาลิตา พนับดุดี โรงเรียนนารายณแคําผงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69630. นางสมใจ จิตสิริไพบลูยแ โรงเรียนนารายณแคําผงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69631. นางสาวสัณหแฤทัย โลนุช โรงเรียนนารายณแคําผงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69632. นายณัฐพล แสงทวี โรงเรียนนารายณแคําผงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69633. นายวจิิตร โพธิท์อง โรงเรียนนารายณแคําผงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69634. นางสาวจิดาภา แผนทอง โรงเรียนแนงมุดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69635. นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง โรงเรียนแนงมุดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69636. นางสุธติา สีสิงหแ โรงเรียนแนงมุดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69637. นางอรอนงคแ ศรีมงคล โรงเรียนแนงมุดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69638. นายสามารถ ศรีมงคล โรงเรียนแนงมุดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69639. นายศรีสุนทร สงเสริม โรงเรียนแนงมุดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69640. นางอัมราภรณแ หาวหาญ โรงเรียนโนนเทพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69641. นายมีฉัตร ศรีเที่ยง โรงเรียนโนนเทพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69642. นายสุบรรณแ แสงทอง โรงเรียนโนนเทพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69643. นายสุพรรณ เข็มทอง โรงเรียนโนนเทพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69644. นางจินตนา จิตรแรัก โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69645. นางปานรวี มั่นยืน โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69646. นางภชัษร กฤติยาวรรคแ โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69647. นางสาวดําเนิน ยิ่งหาญ โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69648. นางสาวลีลา สมบญุเรือง โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69649. นายชวศิ สมบติัวงคแ โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69650. นายณัฐวฒิุ แวนดํา โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69651. นายพรมมา สวาศรี โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69652. นายรัชพล อินทรแชัย โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69653. นายหตัถสอน การประดิษฐแ โรงเรียนบวัเชดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69654. นางนราพร ธรุะหาญ โรงเรียนบแุกรง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69655. นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร โรงเรียนบแุกรง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69656. นางสาวละเอียด มีแกว โรงเรียนบแุกรง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69657. นางสาวอรพนิทแ ดาศรี โรงเรียนบแุกรง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69658. นายกิตติพงษแ มณฑา โรงเรียนบแุกรง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69659. นายชุมพล สติมั่น โรงเรียนบแุกรง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69660. นางนิตยา บญุเลิศ โรงเรียนบแุกรงวทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69661. นางรุงฤดี ไวยศรีแสง โรงเรียนบแุกรงวทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69662. นางละเอียด เกิดศิลป โรงเรียนบแุกรงวทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69663. นางสาวสมพร ทองแมน โรงเรียนบแุกรงวทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69664. นายจํารัส เสียงเพราะ โรงเรียนบแุกรงวทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69665. นายไพรัตนแ ทองเถาวแ โรงเรียนบแุกรงวทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69666. นางเทยีมจันทรแ เทศบตุร โรงเรียนเบดิพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69667. นางวมิล เสียงหวาน โรงเรียนเบดิพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69668. นางสาวจันทรแเพ็ญ อินปใญญา โรงเรียนเบดิพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69669. นายเสนอ เทาเทยีม โรงเรียนเบดิพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69670. นายวสิน ศรีสุนนทแ โรงเรียนเบดิพทิยาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69671. นางชนานุช สมกลา โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69672. นางนารีรัตนแ สุขจํานงคแ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69673. นางนิพตา มีกลา โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69674. นางพรพมิล อินสุวรรโณ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69675. นางพมิพแฤดี ประเสริฐสังขแ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69676. นางเพญ็นภา โสติยา โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69677. นางวารุณี แกวสังขแ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69678. นางศิริจันทรแ เกตุชาติ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69679. นางสาวกัญญา วงษแเกิด โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69680. นางสาวจุรีพร ยอดอินทรแ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69681. นางสาวประวติัศรี อุกอาจ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69682. นางสาวปใทมา มีพรหมดี โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69683. นางสาวสุภา คิดนุนาม โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69684. นางสาวสุมณฑา มีสุข โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69685. นางสาวสุวภา ภญิโญภาพ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69686. นางสุจิตรา เจิมสม โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69687. นางสุรียแ เจียมจริยธรรม โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69688. นายกิตติศักด์ิ สิทธสิมบรูณแ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69689. นายฐิติพนัธแ มุตุมาจันทรแ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69690. นายนฤพนธแ สายเสมา โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69691. นายพทิยุทธ ปยิไพร โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69692. นายสมพนัธแ อุดมโชคทรัพยแ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69693. นายสุรพล แพงเจริญ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69694. นายอาทติยแ แกวสังขแ โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69695. วาที่รอยตรีหญิงพนดิา สุระศร โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69696. นางกนกพร สรอยจิต โรงเรียนประสาทวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69697. นางบษุบา ผุยพนัธแ โรงเรียนปราสาทเบงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69698. นางวรภญิญา ทองอุดม โรงเรียนปราสาทเบงวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69699. นายวชิรวชิญแ ทองอุดม โรงเรียนปราสาทเบงวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69700. นายพศิน บวัหุง โรงเรียนปราสาทเบงวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69701. นางพานทอง ไกรทอง โรงเรียนพญารามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69702. นางรัศมี มีพรอม โรงเรียนพญารามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69703. นางละออ กระแสโสม โรงเรียนพญารามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69704. นางอนงคแจิต แกนพรม โรงเรียนพนาสนวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69705. นายชูชัย มูลดับ โรงเรียนพนาสนวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69706. นายทววีงคแ เหลาหวาน โรงเรียนพนาสนวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69707. นายสุวชัย ศรีบญุเรือง โรงเรียนพนาสนวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69708. นางปวนัรัตนแ แดงงาม โรงเรียนพระแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69709. นางสาวน้ํานิ่ง ทรงกุล โรงเรียนพระแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69710. นางสุพนิ เสาสูง โรงเรียนพระแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69711. นายวจิิตร นามเวช โรงเรียนพระแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69712. นายสุธี แดงงาม โรงเรียนพระแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69713. นายอายุ คิดดี โรงเรียนพระแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69714. นายประสิทธิ์ ทองเปลว โรงเรียนพระแกววทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69715. นายนพรัตนแ ทองแมน โรงเรียนมหธิร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69716. นางโนรี ศิลาทพิยแ โรงเรียนมัธยมจารพตัวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69717. นางธญัชนก สุตวณิชยแ โรงเรียนมัธยมทบัทมิสยาม๐๔ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69718. นางณศมน บญุแข็ง โรงเรียนเมืองบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69719. นางณัฐวดี ชัยชวย โรงเรียนเมืองบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69720. นางทองแกว ควรสุทธิ โรงเรียนเมืองบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69721. นางนิทรา จําลอง โรงเรียนเมืองบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69722. นางสายฝน เจริญรัมยแ โรงเรียนเมืองบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69723. นางสาววภิารัตนแ ปาธสัิตยแ โรงเรียนเมืองบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69724. นางสาวออน เชื่อมรัมยแ โรงเรียนเมืองบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69725. นายชัยอนันตแ ทองจันทรแ โรงเรียนเมืองบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69726. นางแกวมณี สุขจิต โรงเรียนเมืองลีงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69727. นางสาวสํานวน กอแกว โรงเรียนเมืองลีงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69728. นางสุภทัรกุล มั่นหมาย โรงเรียนเมืองลีงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69729. นางอรทยั แผนทอง โรงเรียนเมืองลีงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69730. นางอําพนัธแ แกวใหญ โรงเรียนเมืองลีงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69731. นางจินตนา ชัยทอง โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69732. นางณัฐติยา โสภาพ โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69733. นางรัตติกร ภริมยแตระกูล โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69734. นางรัมภแรดา เครือศรี โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69735. นางวชัรี กมล โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69736. นางศิริภสัสร อุดมรัตนแ โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69737. นางสมหวงั สุดโสม โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69738. นางสาวจินตนา พกิุลแกว โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69739. นางสาวดวงฤทยั อุดทมุ โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69740. นางสาวพรนภา พทุธานุ โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69741. นางสาวสุจิตรา กะการดี โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69742. นางสาวสุภาพ พบบญุ โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69743. นางสาวอธติิญา ประดาสุข โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69744. นางสุณิตา เรียงไธสง โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69745. นางสุรัตยา แซภู โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69746. นางออนสี ศรีเที่ยง โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69747. นางอุไรภรณแ ศรีศรยุทธ โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69748. นายชยพล พองนวล โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69749. นายเชิดชัย มนตแดี โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69750. นายทวชีัย กลีบบวั โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69751. นายมนตรี จําปี โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69752. นายสุทธพิงศแ ภริมยแตระกูล โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69753. นายอุทยั อุดทมุ โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69754. นายนิรันดร บญุอาจ โรงเรียนรัตนบรีุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69755. นางดรุณี ชาวเมืองปใกษแ โรงเรียนรามวิทยา รัชมงัคลาภเิษก จังหวัดสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69756. นางมวลมาศ แกวขวญัขา โรงเรียนรามวิทยา รัชมงัคลาภเิษก จังหวัดสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69757. นางเรไร เผือดนอก โรงเรียนรามวิทยา รัชมงัคลาภเิษก จังหวัดสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69758. นางวไิลวรรณ ไตรรัตนแ โรงเรียนรามวิทยา รัชมงัคลาภเิษก จังหวัดสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69759. นายสัมฤทธิ์ เสาทอง โรงเรียนรามวิทยา รัชมงัคลาภเิษก จังหวัดสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69760. นางนฤมลวรรณ จําปาทอง โรงเรียนลานทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69761. นางนุชศรา ทองศรี โรงเรียนลานทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69762. นางบญุยืน สุขสําโรง โรงเรียนลานทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69763. นางยุพนิ หมื่นสาย โรงเรียนลานทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69764. นางวนัดี นิตยวนั โรงเรียนลานทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓



1887

69765. นางสาวปวริศา ยั่งยืน โรงเรียนลานทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69766. นายทนงศักด์ิ คงเจริญสุข โรงเรียนลานทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69767. นายธนาวฒันแ คงนาค โรงเรียนลานทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69768. นายอุทยั นิตยวนั โรงเรียนลานทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69769. นางพทัธนันทแ เจริญศิริ โรงเรียนลายทรายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69770. นางฉันทะนิษฐแ พฤษภา โรงเรียนวรีวฒัธแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69771. นายอดุลยแ บรุาคร โรงเรียนวรีวฒัธแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69772. นางจันทา สังโสมา โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69773. นางชณิตา ฉัตรทอง โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69774. นางณัฏฐินี ชอบมี โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69775. นางนรินทร โพธิสิ์งหแ โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69776. นางบวัหลวง บญุภมร โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69777. นางปวณีรัตนแ มีงาม โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69778. นางพจนียแ มีมาก โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69779. นางพมิพแพจี คีตภริมยแ โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69780. นางยุวดี ชมชื่นดี โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69781. นางวรรณียแ สมสุข โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69782. นางสันทนา อรรถวรวฒิุ โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69783. นางสารภี ทองเลิศ โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69784. นางสาวชมพนูุช สุจินพรัหม โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69785. นางสุภาภรณแ สุขจิต โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69786. นายกิติภฎั บญุหวาน โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69787. นายเจรจา ออกแดง โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69788. นายธญัญแวริทธิ์ คําผง โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69789. นายบญุจันทรแ พมิพแประเสริฐ โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69790. นางณัฐชานันทแ พระทองสุขสกุล โรงเรียนวรีวฒันแโยธนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69791. นางเกษร ทองศรี โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69792. นางจิระพรรณ อึ้งอรุณ โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69793. นางฉววีรรณ อินทนู โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69794. นางเทยีมจันทรแ ทองบญุ โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69795. นางบวัเหล็ก เข็มทอง โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69796. นางสุณี ยืนยาว โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69797. นางเสริมศรี พวงประยงคแ โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69798. นางหรรษา โพธิศ์รี โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69799. นายนรงคแ ทองศรี โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69800. นายวชิัย จันทรแสอน โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69801. นายวรีะวฒันแ วทิยอุดม โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓



1888

69802. นายสุรินทรแ โสฬส โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69803. นายเสกสรร สังขแเงิน โรงเรียนศรีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69804. นางวชิชนี มีปะทงั โรงเรียนศรีณรงคแพทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69805. นายกฤษณา กิตติลาภ โรงเรียนศรีณรงคแพทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69806. นายบญุสง งามสะอาด โรงเรียนศรีณรงคแพทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69807. นายสิทธชิาติ กรองทอง โรงเรียนศรีณรงคแพทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69808. นางเพญ็ญาภรณแ เกล้ียงพรอม โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69809. นางสาวอุษา คงทน โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69810. นายชัยธวิฒันแ ทาทอง โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69811. นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล โรงเรียนศรีปทมุพทิยาคม จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69812. นางชมพลอย ชุติแพทยแวภิา โรงเรียนศรีไผทสมันตแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69813. นางเอมอร สงวนดี โรงเรียนศรีไผทสมันตแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69814. นายกุศล แพงภงูา โรงเรียนศรีไผทสมันตแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69815. นายพนิิจ เชื้อเพง็ โรงเรียนศรีไผทสมันตแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69816. นายสามารถ หงษแสูง โรงเรียนศรีไผทสมันตแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69817. นายสุเทยีน ฉัตรเงิน โรงเรียนศรีไผทสมันตแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69818. นางบญุเล้ียง ชัยสุวรรณ โรงเรียนศรีรามประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69819. นางจันทรแฉาย หนืกระโทก โรงเรียนศรีรามประชาสรรคแ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69820. นางบปุผารัตนแ สันทาลุนัย โรงเรียนศรีสุข จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69821. นางสาววโรทยั ภอูาษา โรงเรียนศรีสุข จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69822. นางอุดม กํามนาฏ โรงเรียนศรีสุข จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69823. นางสาววาสนา ดวงใจ โรงเรียนศีขรภมูิพสัิย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69824. นางจุรีรัตนแ บญุมี โรงเรียนสนมวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69825. นางโฉมศรี มะลิงาม โรงเรียนสนมวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69826. นางนภาพร ที่สําราญ โรงเรียนสนมวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69827. นางพไิลวรรณ ผิวสรอย โรงเรียนสนมวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69828. นางมยุรี วงศแวาน โรงเรียนสนมวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69829. นางวไิลรัตนแ ละมูลมอญ โรงเรียนสนมวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69830. นางศุจิตราภรณแ สมหวงั โรงเรียนสนมวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69831. นางสุณี โกยสวสัด์ิ โรงเรียนสนมวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69832. นางสุวรรณี พรหมบตุร โรงเรียนสนมวทิยาคาร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69833. นางกัญญาภคั แกวกลางเมือง โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69834. นางทพิยแรัตนแ เพลินสุข โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69835. นางปะวนิา ใจกลา โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69836. นางละเอียด ศิริมา โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69837. นางสาวจันจิรา หมั่นบอแก โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69838. นางสาวสุภลีดา แตมทอง โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69839. นายชูชาติ คิดดี โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69840. นายณรงคแ ถมปใทมแ โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69841. นายภทัรพล บตุรดา โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69842. นายสุรพงศแ สุขสิน โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69843. นางบญุเรือน คูณทวี โรงเรียนสังขะ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69844. นางกิ่งดาว วเิศษศิลป โรงเรียนสังขะ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69845. นางยุวนินทรแ หาชา โรงเรียนสังขะ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69846. นางสาวทองใบ ตลับทอง โรงเรียนสังขะ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69847. นางสาวปราณี เล่ือนทอง โรงเรียนสังขะ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69848. นางสําเรียง สุขพนัธแ โรงเรียนสังขะ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69849. นางอาภสัรา บรูณแเจริญ โรงเรียนสังขะ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69850. นายกิตติพงศแ ใจกลา โรงเรียนสังขะ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69851. นายบรรจง ถิ่นแถว โรงเรียนสังขะ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69852. นายสุทศันแ ใจศีล โรงเรียนสังขะ จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69853. นางชุลี กล่ินสุวรรณ โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69854. นางวรรณา ทรงศิลป โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69855. นางสายลม โพธโิชติ โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69856. นางสารภี สามารถ โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69857. นางสุทนิ ไกรเพชร โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69858. นางหรรษนันทแ ปใญญาเอก โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69859. นายเดน ทรงศิลป โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69860. นายทวศัีกด์ิ แสนศรี โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69861. นายธงชัย บญุวงศแ โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69862. นายบญัชา ภาวสิทธิ์ โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69863. นายสุทวด แทนดี โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69864. นายอนุวฒันแ แกวลอย โรงเรียนสําโรงทาบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69865. นางแสงจันทรแ ลายทอง โรงเรียนสินรินทรแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69866. นางจินตนา ไทยยิ่ง โรงเรียนสิรินธร  จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69867. นางรัตติยา ทดัศรี โรงเรียนสิรินธร  จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69868. นางวราภรณแ สมควรทดั โรงเรียนสิรินธร  จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69869. นางสมกิตตแ โอรสรัมยแ โรงเรียนสิรินธร  จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69870. นางสาวคําพนัธแ เสาะแสวง โรงเรียนสิรินธร  จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69871. นางสาวอมรรัตนแ กล่ินหมื่นไวย โรงเรียนสิรินธร  จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69872. นางสิริกร คงกลา โรงเรียนสิรินธร  จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69873. นายไพรัตนแ ธรรมวสุิทธิ์ โรงเรียนสิรินธร  จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69874. นางกัลยารัตนแ แสนกลา โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69875. นางชริกา อุราร่ืน โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69876. นางบษุกรกุล สงเสริม โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69877. นางผองศรี พวัพนัธุแ โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69878. นางพรเพญ็ สุจินพรัหม โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69879. นางเพญ็ศรี ดีเสมอ โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69880. นางยุพาจิตรา บญุจรัส โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69881. นางรัตนา รัตนกาญจนแ โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69882. นางสมคิด จารัตนแ โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69883. นางสาวพรระวี บญุสุยา โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69884. นางสาวสุทธรัิตนแ คงไทย โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69885. นางสุภาพร โชติกาญจนวฒันแ โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69886. นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69887. นายชิน ไทยยิ่ง โรงเรียนสิรินธร จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69888. นางลําเพยีร นามสวสัด์ิ โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69889. นางวนิดา สังขแทอง โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69890. นางวรรณพร สารัง โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69891. นางสาวเพญ็ศรี ยอดอินทรแ โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69892. นางสาวสิวพร ไพรกังวาล โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69893. นางสาวอรวรรณ ตันสุวรรณรัตนแ โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69894. นางสาวอุรัจชา เตียงทอง โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69895. นางอัจฉรา จันทเขต โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69896. นายเดชา คิดกลา โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69897. วาที่ ร.ท.พสิิษฐแ แวงสันเทยีะ โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69898. นางอําไพ รุจิยาปนนทแ โรงเรียนสุรพนิทแพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69899. นางกนกพร เรืองสวสัด์ิ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69900. นางกอบกุล ชํานาญหมอ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69901. นางกัลยาณี สุดเสนผม โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69902. นางจุฑาทพิยแ รักษแศรี โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69903. นางเจริญศิลป เพยีรมี โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69904. นางด่ังฤทยั สมเพช็ร โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69905. นางเทพธดีแ สายหลา โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69906. นางนิชานันทแ ปรึกษาครบรีุ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69907. นางปใญจาภรณแ กันตยาสกุล โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69908. นางผองศรี หงษแสูง โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69909. นางผองใส บวัหุง โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69910. นางพชัรี ศุภเขตกิจ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69911. นางมยุรี ปใญญาเอก โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69912. นางวรารัตนแ สัทธวงศแ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69913. นางวลัิกขณา เพชรพเิศษศักด์ิ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69914. นางวไิลจิตร ทางดี โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69915. นางศุภวรรณ โสวภาค โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69916. นางสาวกวติา อินธสิาร โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69917. นางสาวฉัตรการ ฉัตรทอง โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69918. นางสาวพสัณียแ อรรถสกุลรัตนแ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69919. นางสาวยุพยง อธรัิกษแศีล โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69920. นางสาวสิตา เหน็สุข โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69921. นางสําราญ พศิโฉม โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69922. นางสิริวรรณ พนูศิริ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69923. นางสุภาพร ลอยทอง โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69924. นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69925. นางสุวมิล กนิษฐชาต โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69926. นางอําไพ นาบรูณะ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69927. นางอิสราภรณแ โพธิสุ์วรรณ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69928. นายชเรนทรแ จิตติพทุธางกูร โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69929. นายฑศคนธแ เพชรพเิศษศักด์ิ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69930. นายบญุรวม กล่ินหอม โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69931. นายไพสิทธิ์ คงทน โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69932. นายสังเวยีน ประคองชื่อ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69933. นายอนุชาติ นาเมืองรักษแ โรงเรียนสุรวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69934. นางนฤมล ทมิแท โรงเรียนสุรินทรแภกัดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69935. นางพศิมัย พลบรูณแศรี โรงเรียนสุรินทรแภกัดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69936. นางสมควร ชัยเฉลียว โรงเรียนสุรินทรแภกัดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69937. นายสุพนัธแ ชนะสุข โรงเรียนสุรินทรแภกัดี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69938. นายวชิาญ เวชสถล โรงเรียนสุรินทรแราชมงคล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69939. นางเสาวนียแ พศิเพง็ โรงเรียนแสงทรัพยแประชาวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69940. นายทวโีชค งามชื่น โรงเรียนแสงทรัพยแประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69941. นางสาวกลอยใจ มณทาหอม โรงเรียนหนองขุนศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69942. นางไกรษร คงยืน โรงเรียนหนองขุนศรีวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69943. นางสาวศิริพร ชัยมงคล โรงเรียนหนองขุนศรีวทิยา จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69944. นางเบญญา เนื่องนิยม โรงเรียนหนองแวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69945. นางสาวอรศิริ เจือจันทรแ โรงเรียนหนองแวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69946. นายชัยณรงคแ โมรา โรงเรียนหนองแวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69947. นายธวชัชัย งามศิริ โรงเรียนหนองแวงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69948. นางมัลลิกา พรมมา โรงเรียนหวยจริงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69949. นางสาวกัลยาณี ศรีวเิศษ โรงเรียนหวยจริงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
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69950. นางสาวดวงพร วรางกูร โรงเรียนหวยจริงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69951. นางสาวรุงนภา จันทา โรงเรียนหวยจริงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69952. นายกุศล ชูรัตนแ โรงเรียนหวยจริงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69953. นางสาวรัชนีกรนิภา มีมาก ลําพลับพลาวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69954. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

69955. นางกฤษณา บญุหลอ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69956. นางกาวลิยา สอนวฒันา โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69957. นางจินตนา โปธานนทแ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69958. นางจิรพรรณ ชางสม โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69959. นางพมิพแชัชวแ คุมพงษแ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69960. นางวรรณภา เพชรแแกวณา โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69961. นางวราภรณแ วฒันพงษแภรณแ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69962. นางสาวพุทธชาด ไชยเดชะ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69963. นางสาวสุธาสินี ชัยคําหลา โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69964. นางสิริธร อมราภรณแพสุิทธิ์ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69965. นางสุนียแ แกวสุพรรณ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69966. นางสุภาพร วสิารทวงศแ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69967. นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69968. นายประสาท บุนเชียง โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69969. นายไพบลูยแ มณีวรรณแ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69970. นายวรพงษแ ทองเลิศ โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69971. นางสาวนุจรี ผิวนวล โรงเรียนกาวลิะวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69972. นางแกวตา อาณาจักรแ โรงเรียนขุนยวมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69973. นางสาวบานเย็น อําพนัธแ โรงเรียนขุนยวมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69974. นางกัลยา สุริยะสาร โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69975. นางจุฑารัตนแ เวยีงลอ โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69976. นางปวรรณรัตนแ ศรีทา โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69977. นางสายสุนียแ พลอยศรี โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69978. นางสาวทพิยแวดี บางแวก โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69979. นางสาวมุทติา กาปวน โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69980. นายคนอง เรือนแกว โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69981. นายนิติศักด์ิ เตเจ฿ะ โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69982. นายภมูินทรแ ลีพพิฒันกุล โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69983. นายมานพ ศรีทมุมา โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69984. นายศรีศักด์ิ จินดาวงคแ โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69985. นายสิงหแทอง มงคลพงษแ โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69986. นายสุทศันแ เอี่ยมแสง โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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69987. นายมงคล กาเหวา โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69988. นายสุพล ประสานศรี โรงเรียนจอมทอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69989. นางนวรัตนแ ปใญญาธิ โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69990. นางสายพณิ ไชยวรรณแ โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69991. นางสาวเกศนี จงพพินัธแ โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69992. นางสาวนฤมล ธนัญไชย โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69993. นางอรอนงคแ ไชยศรี โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69994. นางอํานวย โสภาเลิศ โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69995. นางเอมอร กันธะวงั โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69996. นายประจักษแ กาปใญญา โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69997. นายมานะ โสภาเลิศ โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69998. คมกฤช ใจคําปใน โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

69999. นางณิชาดา ศรีเกษ โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70000. นางนิรมิตร มีไชโย โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70001. นางสาวอุบลวรรณ วงษแวาด โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70002. นางสุดารัตนแ ไชยเทศ โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70003. นายเจริญ เขนย โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70004. นายพทุธกิุล ปยิะจันทรแ โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70005. นายสุคนธแ พจนแสุจริต โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70006. นางรัตติกรณแ สุขดี โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70007. นายไพโรจนแ ศิริ โรงเรียนไชยปราการ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70008. นางกาญจนา กลาหาญ โรงเรียนดอยเตาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70009. นางศิวพร วงคแกันยา โรงเรียนดอยเตาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70010. นางสาวกนกพร โชคชัย โรงเรียนดอยเตาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70011. นางสาวนงคราญ แกวจา โรงเรียนดอยเตาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70012. นางสาวศรัญญา คัมภรีะมนตแ โรงเรียนดอยเตาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70013. นางสาวศิรินาถ คุณมา โรงเรียนดอยเตาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70014. นางสาวสุวมิล ดวงยศ โรงเรียนดอยเตาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70015. นายจิตรพสุิทธิ์ ธนโชติชยุตมแ โรงเรียนดอยเตาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70016. นางกาญจนา ปใจฉิม โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70017. นางไพลิน เนตรนพรัตนแ โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70018. นางรัชนี จันทรประภา โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70019. นางสาวจรีาภรณแ คําทอง โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70020. นางแอนนา พานคําดาว โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70021. นายนันทยศ ถนอมศักด์ิ โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70022. นางสายสุนียแ ดวงเกตุ โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70023. นางแนงนอย คาขาย โรงเรียนเทพศิรินทรแเชียงใหม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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70024. นางเบญจมาศ อนุชัย โรงเรียนเทพศิรินทรแเชียงใหม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70025. นางรมณ ปใญญาฟอง โรงเรียนเทพศิรินทรแเชียงใหม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70026. นางสาวดวงทติยแ ศรีชิอาย โรงเรียนเทพศิรินทรแเชียงใหม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70027. นายสุขเกษม รอมใจ โรงเรียนเทพศิรินทรแเชียงใหม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70028. นางธารทพิยแ แกวเหล่ียม โรงเรียนเทพศิรินทรแเชียงใหม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70029. นางกุลญา ดุลยแสูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70030. นางฉัตรดาว ขันจันทรแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70031. นางนพพร ววิฒันเศรษฐแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70032. นางนภาพร ตุยคําภรีแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70033. นางปาริชาติ สงวนผล โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70034. นางพรรักษแ สุคันธะกุล โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70035. นางพวงผกา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70036. นางภสัรลักษณแ จิณณแครุฑมาศ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70037. นางรุจิรัตนแ จิตรากร โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70038. นางลัดดา จางสาย โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70039. นางสายพนิ หวัเมืองแกว โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70040. นางสาวนพวรรณ คันธวนั โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70041. นางสาววราพร จําปา โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70042. นางสุจิตรา นาคสนิท โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70043. นางสุนทรี เมฆบญุสงลาภ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70044. นางสุปราณี ยะมงคล โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70045. นายเชิดชัย ลํานวล โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70046. นายธรรมนูญ เทพารักษแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70047. นายนิมิตร วงศแมณี โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70048. นายนิเวศนแ อินตารัตนแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70049. นายสันทดั ดุลยแสูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70050. นายอธวิฒันแ มณีจักร โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70051. นายสุเทพ ตายทรัพยแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70052. นางผองศรี ทะจันทรแ โรงเรียนบานกาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70053. นางภคัวดี ตนเถา โรงเรียนบานกาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70054. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริ โรงเรียนบานกาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70055. นางวราภรณแ อินต฿ะทา โรงเรียนบานกาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70056. นางสาวจริพรรณ แสงหลา โรงเรียนบานกาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70057. นางสาวสาวติรี อภวิงคแงาม โรงเรียนบานกาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70058. นายประยูร แกวมูล โรงเรียนบานกาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70059. นายสําเร็จ ไกรพนัธแ โรงเรียนบานกาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70060. นางทศันีพรรณ มะลิดวง โรงเรียนปางมะผาพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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70061. นางเพญ็นภา อุตมงคแ โรงเรียนปางมะผาพทิยาสรรพแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70062. นางกิ่งดาว จองปฺุก โรงเรียนปายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70063. นางรจนา พทุธิ โรงเรียนปายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70064. นางสาวณัฐชยา รุณผาบ โรงเรียนปายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70065. นางสุภาวดี ฉลาดวงศแ โรงเรียนปายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70066. นางสุรียแวรรณ อุนวงษแ โรงเรียนปายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70067. นางอภริะดี เพงพศิ โรงเรียนปายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70068. นายวชัรกร สุรินทรแ โรงเรียนปายวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70069. นางกรรณิการแ สรรพสุข โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70070. นางจรรยา ชัยอินทรแ โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70071. นางจารุณี ณิลกําแหง โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70072. นางพรรณา อุบลสา โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70073. นางสาวทิพยแวรรณ บญุถึง โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70074. นางสาวนพมาศ แสนสุวงคแ โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70075. นางสาวศิริพร แกวใจมา โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70076. นางสุจินตา คําเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70077. นายกมลศิษฐแ ตาคํา โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70078. นายนิพนธแ เสนาเนียร โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70079. นายพนิิจ ภขูาว โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70080. นายยุทธนา อิ่นแกว โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70081. นายสมควร อินต฿ะวงคแ โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70082. นายสวง วงษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70083. นายสุรินทรแ รังษี โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70084. นายอารียแ บญุชัยดุง โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70085. นายอํานาจ อนุวงศแเจริญ โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70086. นางทพิากร ทพิจร โรงเรียนฝางชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70087. นางจรัสศรี ตันอุด โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70088. นางจําลอง วารุกา โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70089. นางวมิล นาวะระ โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70090. นางวไิลวรรณ ปวิคํา โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70091. นางสมจิตร โสวะ โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70092. นางสอางศรี มณียะ โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70093. นางสาวธราเนาวแ สัตยพานิช โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70094. นางสาวศนิชา เสิศการ โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70095. นางสาวเสาวลักษณแ ดอนไพรอน โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70096. นางสาวอรวรรณ คงบรรทดั โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70097. นางสุทธพิร พนูเสง่ียมศิลป โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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70098. นางอรุณี ปใญญาฟู โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70099. นายปรีชา พลูทาจักรแ โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70100. นายศักด์ิดา กาชัย โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70101. นายสมบรูณแ พนูเสง่ียมศิลป โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70102. นายสนั่น นามวงศแพรหม โรงเรียนพราววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70103. นางพนิดา อุดอาย โรงเรียนแมแจม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70104. นางรุงรัตนแ เถินบริุนทรแ โรงเรียนแมแจม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70105. นางสาวดาวเรือง แสงคํา โรงเรียนแมแจม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70106. นายญาณวฒันแ สมบรูณแ โรงเรียนแมแจม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70107. นายนิรันตแ ยานะโส โรงเรียนแมแจม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70108. นางสาวศิริพรรณ ไชยา โรงเรียนแมต่ืนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70109. นางจุลจุรี กล่ันเรืองแสง โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70110. นางทศันียแ อนุสร โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70111. นางเบญ็จพร สวางวงศแ โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70112. นางสาวบษุบา ใจคํา โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70113. นางสุจิตรา ขุนคํา โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70114. นางสุปราณี ชนะพรหม โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70115. นางอําพรรณ ไชยพนัธุแ โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70116. นายธรีะศักด์ิ ประคําสาย โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70117. นายวรพงษแ เรือนแกว โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70118. นางอภญิญา สุนันต฿ะ โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70119. นายสวสัด์ิ กรรมสิทธิ์ โรงเรียนแมแตง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70120. นางจรินทรแ ธงงาม โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70121. นางจรุวรรณแ ศุภรัตนแภญิโญ โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70122. นางทกัษพร เจริญพร โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70123. นางพพิรรัชชแ กองสงฆแ โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70124. นางภทัรแนรินทรแ ธรรมหเิวศนแ โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70125. นางยุพา สองเมืองแกน โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70126. นางเยาวลักษณแ ปยินันทคุณ โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70127. นางลําจวน อินทะกูล โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70128. นางสาวพชัรี วงศแสุธาวี โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70129. นางสุวนิจ ภหุรัิญ โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70130. นางอนัญญา แสนยะ โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70131. นายประสิทธิ์ อุดมสม โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70132. นายวลัลภ สิริผองใส โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70133. นายเอกศิษฐแ ชื่นธรีะวงศแ โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70134. วาที่รอยตรีชาตรี ศรีดวงแกว โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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70135. นางวไิลวรรณ พริิยะกฤต โรงเรียนแมริมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70136. นางน้ําผ้ึง วงคแสุพรรณ โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70137. นางรจนา บวัศรี โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70138. นางวนัทนียแ ใจมณี โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70139. นางสมฤทยั วงศแคีรี โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70140. นายนพดล รุงประนมกร โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70141. นายมารุต ศรีรัตนพฒันแ โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70142. นายอดิสรณแ ทานา โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70143. นายพลูศักด์ิ จิตสวาง โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70144. นางสาวแววเดือน มุนินทรแ โรงเรียนแมหอพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70145. นายวชิรา สุขัมศรี โรงเรียนแมหอพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70146. นายอาคม เกิดเอียง โรงเรียนแมหอพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70147. นางปริยา บญุตัน โรงเรียนแมหอพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70148. นายสุรชัย ใจแกว โรงเรียนแมออน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70149. นางนฤมล หลวงภกัดี โรงเรียนแมออนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70150. นางพจนียแ วชิาเจริญ โรงเรียนแมออนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70151. นางพชัรินทรแ สุภามวน โรงเรียนแมออนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70152. นางมนฤดี ธรรมสอน โรงเรียนแมออนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70153. นางสาวพจมาลยแ สิงหแหะราช โรงเรียนแมออนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70154. นางแสงจันทรแ ชมภยูอด โรงเรียนแมออนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70155. นายธเนศ สุนทรนันท โรงเรียนแมออนวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70156. นางกันตแกมล นวมพนัธแ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70157. นางขวญัปวณีแ สรรสรพสุิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70158. นางถนอม อินทรแประสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70159. นางปรานี วลิาพรรณ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70160. นางไพริน นันทะเสน โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70161. นางลัดดาวรรณแ สมณะชางเผือก โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70162. นางวชัราพร ฉลาด โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70163. นางวนัเพญ็ กันทะวงศแ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70164. นางศิริพร จิตอารียแ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70165. นางสาวณชนก มณเฑียร โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70166. นางสาวปทมุพร นามวงศแ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70167. นางสาวพมิเพญ็ กลับอุดม โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70168. นางสาวพมิลพร แสนสุรินทรแ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70169. นางสาวภิญญาพัชญแ การิยา โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70170. นางสาวศิริพร ดรุณธรรม โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70171. นางสาวอภณิหแภศั มานิ่ม โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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70172. นายชัยวฒันแ ดรุณธรรม โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70173. นายโชคชัย ใจแนน โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70174. นายณรงคแ อุยฟใูจ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70175. นายเทวนิ มูลวรรณแ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70176. นายบญุเฑียร สวางมณีเจริญ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70177. นายปราโมทยแ นวมพนัธแ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70178. นายวรวฒันแ ธรรมวงศแ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70179. นายวชิิต สอาดลวน โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70180. นายสาคร ขัติยะ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70181. นายสุชาติ รัตนธรรม โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70182. นายวษิณุ ไชยแกวเมรแ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70183. นางจันทรแสม วรกิจพนูผล โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70184. นางดาลัด ยอยพลแสน โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70185. นางพชัรี ใจอุโมงคแ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70186. นางไพริน ปใญญาแกว โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70187. นางมันทนา แสงอรุณ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70188. นางรุงกาญจนแ เกลอดู โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70189. นางลัดดาวลัยแ เทพวรีะ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70190. นางสายสุนียแ ศรีจันทรแดร โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70191. นางสาวนิลวรรณ จิวขวา โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70192. นางสาวบศุรา ปาระมี โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70193. นางสาวพมิพมิล คําวงคแ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70194. นางสาวอัญชลี ทองจิตรแ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70195. นางโสภา ชัยมงคล โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70196. นางอารีลักษณแ แข็งราช โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70197. นายจักรภพ สุริยะมงคล โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70198. นายจาตุรงคแ ปอูงภาษติ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70199. นายพทุธชาติ แกนธยิา โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70200. นายสุทธพิร สุทธิ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70201. นายสุพจนแ สุขแยง โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70202. นายสุมิตร แสงอรุณ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70203. นายสุรพล ทองรัตนแ โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70204. นายอนันตแ มนตรี โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70205. วาที่รอยโทวิทธวัช ศิริชัยวฒันกุล โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70206. นางกรรณิการแ โสภาศรี โรงเรียนสองแคววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70207. นางเดือนฉาย ฝในดี โรงเรียนสองแคววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70208. นางนพพร มีแสง โรงเรียนสองแคววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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70209. นางเพญ็ศรี ต้ังใจ โรงเรียนสองแคววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70210. นางศรีสกูล จิรรัตนแสกุล โรงเรียนสองแคววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70211. นางสาวณัฐกานตแ จอมขันเงิน โรงเรียนสองแคววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70212. นางสาวปริศนา กล่ินตระกูล โรงเรียนสองแคววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70213. นางสาวเรนู ยาวริาช โรงเรียนสองแคววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70214. นายทณัฑธร อินทะวงศแ โรงเรียนสองแคววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70215. นางฉันทวรรณ กิตติพงศแเดช โรงเรียนสะเมิงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70216. นางพชัรา เอื้องไพบลูยแ โรงเรียนสะเมิงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70217. นางสาวรังศรี กําเนิดบญุ โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70218. นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทรแ โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70219. นางสาวรัถยาภรณแ กุลจันทรแ โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70220. นางสาววนัเพญ็ จันทรมณี โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70221. นายจําเริญ สุดาจันทรแ โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70222. นายเฉลิม อินทะรังษี โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70223. นายชัยวฒันแ ชมภยูอด โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70224. นายดรณแจีรัณ ประวงัญาณวฒันแ โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70225. นายธวชัชัย ทพิรส โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70226. นายวรีวฒิุ นามประเสริฐ โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70227. นายอนันตแ ใจดี โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70228. รอยตรีหญิงอิชยา เกเอภยั โรงเรียนสันกําแพง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70229. นางจันทริา จันทเลิศ โรงเรียนสันติสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70230. นางนงเยาวแ จินาวงคแ โรงเรียนสันติสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70231. นางสาวบปุผา ถาวรนันทแ โรงเรียนสันติสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70232. นายสมเกียรติ ชัยสาร โรงเรียนสันติสุข สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70233. นางทวพีร ฟวูงษแ โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70234. นางพวงทอง อยรังสฤษฎแกูล โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70235. นางวนิดา กิติลือ โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70236. นางวารุณี อุนตาน โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70237. นางวไิล กะตะโท โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70238. นางวไิลลักษณแ วงศแวจันสุนทร โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70239. นางสาวกฤษณา จองมน โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70240. นางสาวจันทราภรณแ ศิริวรรณพฤกษแ โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70241. นางสาวนงคราญ ตันตะละ โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70242. นางสาวบปุผา ขุมคํา โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70243. นางสาวเสาวรส ชื่นทมิ โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70244. นางสาวออยทิพยแ ดวงจันทรแ โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70245. นายบญุถม แสงคํา โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔



1900

70246. นายปริญญา เฉลิมสุข โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70247. นายสุรเชษฐแ อุปกุล โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70248. นายสุรชัย คูณแกว โรงเรียนสันทรายวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70249. นางกมลพร นวกิจบํารุง โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70250. นางจันทรแเพญ็ ศิริแกว โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70251. นางฉันทนา อัมโรจนแ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70252. นางณัฐา สุวรรณรัฐ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70253. นางดารณี ยาประเสริฐ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70254. นางทนงนิด สุริยะนันทแ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70255. นางทศันียแ วรรธนะวพิธุ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70256. นางธนิดา เขียวอยู โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70257. นางปราณี ฌายีเนตร โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70258. นางปยิวดี สมจิตตแ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70259. นางพกิุล นิตยแอํานวยผล โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70260. นางยุพนิ เสมอใจ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70261. นางสายทอง สุดเขต โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70262. นางสาวดาวรรณ พรมไชย โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70263. นางสิตา กินจินะ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70264. นางอํานวยพร ใจอินผล โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70265. นางอําพร บญุตันกัน โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70266. นายจรัล กาอินทรแ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70267. นายณรงคแ คําแกว โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70268. นายเดชา ต้ังใจ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70269. นายนพปดล สุริยะนันทแ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70270. นายประธาน ลิปตะสิริ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70271. นายวราพงษแ ชาราษฎรแ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70272. นายวสันตแ กาวลิะ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70273. นายสมบรูณแ สุริยา โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70274. นายสุธรรม กันทาแกว โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70275. นายสุวทิยแ บญุธมิา โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70276. นายอํานวย จันทมิา โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70277. นายอุดม กาญจนประโชติ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70278. นายไชยะ บญุเสือ โรงเรียนสันปาุตองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70279. นางเจียมจิต ตนเหลือง โรงเรียนสันปาุยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70280. นางสาวมนธดิา โกษารัตนแ โรงเรียนสันปาุยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70281. นางสุมิตรา ตรรกวโิรจนแ โรงเรียนสันปาุยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70282. นายสมควร ตนเหลือง โรงเรียนสันปาุยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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70283. นางปรียา กอนแกว โรงเรียนสารภพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70284. นางยุพนิ กูลลักษณแ โรงเรียนสารภพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70285. นางเย็นตา อมตวณิชกุล โรงเรียนสารภพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70286. นางรัตติยา พฒันากร โรงเรียนสารภพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70287. นางราตรี ศิริพรรค โรงเรียนสารภพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70288. นางวภิาพร ประสานศรี โรงเรียนสารภพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70289. นางศุภลักษณแ ชูวงคแ โรงเรียนสารภพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70290. นางสาวรัศมี พงษแตา โรงเรียนสารภพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70291. นางสุพนิ ฤทธิเ์พญ็ โรงเรียนสารภพีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70292. นางรจิตแกว ประวณีชัยกุล โรงเรียนหองสอนศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70293. นายศิริชัย จิตสวาง โรงเรียนหองสอนศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70294. นายเอกรินทรแ พงษแเพชราภรณแ โรงเรียนหองสอนศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70295. นางพสิมัย เรือนสอน โรงเรียนหอพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70296. นางศศิวมิล คลานเครือญาติ โรงเรียนหอพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70297. นางสาววาสนา ต้ังชัยสุริยา โรงเรียนหอพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70298. นางอันธฌิา ขาวแสง โรงเรียนหอพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70299. นางอัสรา วงศแมณี โรงเรียนหอพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70300. นางอําพรรณ ใจแนน โรงเรียนหอพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70301. นางเกษณี จรัสพนัธุแกุล โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70302. นางจิตรา ทาคําแปง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70303. นางธนมน ผโลศิลป โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70304. นางปรานอม สุวรรณพรหม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70305. นางเยาวภา วภิาเวชพร โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70306. นางวราภรณแ ประไพชาติ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70307. นางสาวจุไรรัตนแ สุริยงคแ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70308. นางสาวนราพร ตาคําแสง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70309. นางสาวอัจฉรา รังสรรคแ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70310. นางสุนันทแ วชัรากร โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70311. นายชัชวาลยแ ไชยวฒิุ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70312. นายฐิติพนัธแ รุงเจริญ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70313. นายยรรยง พลชัยยา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70314. นายสุวฒันแ ศศิธร โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70315. นายอรรถกร ใจเดช โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70316. นายนิกร ทวเีดช โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70317. นางกิตติยา กันทะ โรงเรียนอมกเอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70318. นางพวงทอง พทุธานนทแ โรงเรียนอมกเอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70319. นางวมิล แกวบญุเรือง โรงเรียนอมกเอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
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70320. นายกิติกร ขัดกเา โรงเรียนอมกเอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70321. นายจิระณัฐ สุปน โรงเรียนอมกเอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70322. นายศุภชาติ พงุขาว โรงเรียนอมกเอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70323. นายสําราญ จันทรแแดง โรงเรียนอมกเอยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70324. นางมลิวรรณแ เมืองมูล โรงเรียนฮอดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70325. นางสายทอง หลาใจ โรงเรียนฮอดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70326. นางอําภาพร ศิริมา โรงเรียนฮอดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70327. นายชวนิทรแวฒันแ สิทธพิทุธวิงศแ โรงเรียนฮอดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70328. นายมนูญ โพธาวนั โรงเรียนฮอดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70329. นายวรีะ อุสาหะ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต๓๔ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

70330. นางสาวอรทยั สุวรรณ กิ่วลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70331. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย กิ่วลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70332. นางสุชาวดี ขันโท กิ่วลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70333. นางอรนุช ปานแมน กิ่วลมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70334. นางคนึง วงศแจันทรา เกาะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70335. นางสาวจันทนา นองสุวรรณ เกาะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70336. นางสุรียแพร ตันอนุชิตติกุล เกาะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70337. นายทวน ขายแกว เกาะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70338. นายพจนแ ศุภพชินแ เกาะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70339. นางทลูใจ กมลรัตนา เขลางคแนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70340. นางไพพรรณี ไชยวรรณแ เขลางคแนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70341. นางสาวมนสิกานตแ ยุกติชาติ เขลางคแนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70342. นายธวชัชัย สุวรรณเนตร เขลางคแนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70343. นายวโิรจนแ หลอประดิษฐแ เขลางคแนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70344. นายศิลปวลัย อินทยิศ เขลางคแนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70345. นายสมเกียรติ สินอิ่ม เขลางคแนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70346. นายอดุลยแ อุฬารโชค เขลางคแนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70347. นางกาญจณี ฟใกออน จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70348. นางกาญจนา แพทยแศิริ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70349. นางจันทรแฉาย สุวลัย จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70350. นางจารุวรรณ ชมเดช จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70351. นางชูศรี วงศแววิฒันแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70352. นางณัชชา เตจะโสด จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70353. นางนงคราญ ชูกิจคุณ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70354. นางนฤมล ศิรินันทแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70355. นางบณุยนุช ใจบนัทดั จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70356. นางประกายคํา พรมณะ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70357. นางผองศรี มณีขัติยแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70358. นางพรสวรรคแ ศรีบญุเพง็ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70359. นางพชัรินทรแ เมืองอินทรแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70360. นางภคัยา รัตนวราหะ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70361. นางมยุรี สมพงษแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70362. นางรัตนวลัย ศรีมาลา จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70363. นางรุงเบญจา สุปนิราษฎรแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70364. นางเรณู ประพนัธแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70365. นางวรณัณ พรหมชวย จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70366. นางศิริลักษณแ สุภากุล จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70367. นางศุภลักษณแ บษุมงคล จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70368. นางสังวาลยแ นิยะมาศ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70369. นางสาวจุไรรัตนแ ไชยวงคแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70370. นางสาวฉววีรรณ พรหมณะ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70371. นางสาวสุภาวดี ศรีบรีุ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70372. นางสาวสุรางคแ รมหรัิญ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70373. นางอารี เลิศจรรยารักษแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70374. นายธรีะพงคแ ประพนัธแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70375. นายปรีดา ยะธมิา จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70376. นายวฒิุ สัมฤทธิ์ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70377. นายเสมือน สายศร จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70378. วาที่ ร.ต.ปรีชา ญาณโรจนแ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70379. วาที่ ร.ต.ปรีชา โตปนิใจ จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70380. นายภาษติ บษุมงคล จักรคําคณาทร จังหวดัลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70381. นางกัญญา แกวกาญจนา แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70382. นางธญัลักษณแ ศรีไชยชนะ แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70383. นางผกาวรรณแ ตุลาพนัธุแ แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70384. นางศิริเพญ็ สุปใญญา แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70385. นางสายชล วนัมหาใจ แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70386. นางสายพณิ กันไว แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70387. นางสายพนิ วจิิตรจรัสแสง แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70388. นางสาวจินดา เครืออินตา แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70389. นางสาวบณุยาพร สุวนัโน แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70390. นางสาวรัชนี กามาด แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70391. นายกิตติพงษแ เรืองชัยศิวเวท แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70392. นายจตุพล ตุยสืบ แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70393. นายดุษฎี ศรีปรัชญแ แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70394. นายนราวฒิุ ประไพ แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70395. นายพรียุทธ ตอสกุลศักด์ิ แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70396. นายภญิโญ จุยศรีแกว แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70397. นายศรเพชร มุขดี แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70398. นายสงัด ปลุกเศก แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70399. นายสรภมูิ เจียงสงวน แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70400. นายสังคม พดูสัตยแ แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70401. นายอุเทน ระวงัวงศแ แจหมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70402. นางดวงเดือน พกุจอน เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70403. นางทศันียแ นันติชัย เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70404. นางเทยีมจันทรแ รัศมีเวยีงชัย เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70405. นางพรนภา สุภาชาติ เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70406. นางพวงเพชร สุวสิน เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70407. นางรุงทอง แสนคํา เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70408. นางสาวดวงใจ บญุชวย เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70409. นางสาวพสิดา เมืองคําบตุร เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70410. นางสุชาดา ยอดฉัตร เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70411. นางสุนีรัตนแ สาริบตุร เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70412. นางอารี วรรณรัตนแ เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70413. นายพสิิฐ วรรณรัตนแ เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70414. นายสมาน พกุจอน เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70415. นายสุพจนแ สาริบตุร เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70416. นายอุดม ฟคํูา เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70417. นายสมชาย นวมเกตุ เถินวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70418. นางดาราวรรณ นนทวาสี ทาขุมเงินวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70419. นางเบญจวรรณ บญุสุวรรณ ทาขุมเงินวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70420. นางสาวจันทนา ชัยชนะ ทาขุมเงินวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70421. นางสุภารัตนแ วงัพฤกษแ ทาขุมเงินวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70422. นางอรอนงคแ คําไทย ทาขุมเงินวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70423. นายปยิศักด์ิ นาคชวย ทาขุมเงินวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70424. นายสุทธนิันทแ ญาณะตัน ทาขุมเงินวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70425. นายพสิิษฐ คําบรีุ ทาขุมเงินวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70426. นางศิริกานดา กันธดิา ทุงกวเาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70427. นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ ทุงกวเาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70428. นางสาวณัฐรินทรแ บญุเจริญจิตสิริ ทุงกวเาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70429. นายนิเวศนแ ปราชญแวทิยาการ ทุงกวเาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70430. นายสนั่น กาญจนเชษฐแ ทุงกวเาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70431. นายสุพจนแ บญุมาเทพ ทุงกวเาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70432. นายหสัรินทรแ ดอนดี ทุงกวเาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70433. นางพชิญา หลาเปๅง ทุงหวัชางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70434. นางลักษณา ไชยคํารอง ทุงหวัชางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70435. นายดนุพล วงศแพนัสสัก ทุงหวัชางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70436. นายปยิฉัตร ไชยแกว ทุงหวัชางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70437. นายสาคร โมลาดุก ทุงหวัชางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70438. นางสังวาลยแ วงัแจม ทุงหวัชางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70439. นางสาวอรทยั สมจันทรแตา ทุงอุดมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70440. นางสาวเอื้อมเดือน ปนิตาวะนา ทุงอุดมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70441. นายพธิี ทองแดง ทุงอุดมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70442. นางวรีวรรณ วรรณเลิศ ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70443. นางศรีเริญ มีพมิพแ ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70444. นางสาวนพผกามาศ ทองขาว ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70445. นางเสาวนียแ ทลูสกุล ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70446. นางอําไพ เหลาวรีะไชย ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70447. นางอุมาพร แกวปวน ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70448. นายคัด จอมมณี ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70449. นายจักรพงษแ ใจปใญญา ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70450. นายถวลิ ชัยยา ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70451. นายนิมิตร ปใญญายอง ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70452. นายบนัดาล ดวงบรุงคแ ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70453. นายพรหม ทฬัหนิรันดรแ ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70454. นายสุนทร บญุมี ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70455. นายสุรัตนแ จี้ฟู ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70456. นายสุรัติ จิตนารินทรแ ธรีกานทแบานโฮง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70457. นางดวงพร แกวสุข น้ําดิบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70458. นางพชัราภรณแ มูลละ น้ําดิบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70459. นางรัตนา อูอรุณ น้ําดิบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70460. นางสาวพมิล ศิลธศัุย น้ําดิบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70461. นางสาวพนูผล แกวจันทรแ น้ําดิบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70462. นายณัฏฐแพงษแ พงษแโพธพิทิกัษแ น้ําดิบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70463. นายสมคิด ไพรบรูณแ น้ําดิบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70464. นายจรัส คําอาย น้ําดิบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70465. นางจิราวรรณ ธรรมยศ บานแปนูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70466. นางปรีญา แสงศรีจันทรแ บานแปนูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70467. นางพรพมิล ณะลุนลี บานแปนูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70468. นางยาใจ ทาแปนู บานแปนูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70469. นางเรวดี ไชยวฒิุ บานแปนูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70470. นางสาวศิราพร พฒิุเศรษฐแ บานแปนูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70471. นางแสงอรุณ กันไชยสัก บานแปนูพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70472. นางคณิสร แหลมไธสง บานโฮงรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70473. นางรุงเรือง อุดแจม บานโฮงรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70474. นายชาญชัย จันทรแออน บานโฮงรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70475. นายอํานาจ สีแจเม บานโฮงรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70476. นางพรสุคนธแ ปาจุวงั บานโฮงรัตนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70477. นางกลีบเอื้อง ณียวฒันแ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70478. นางกอบกุล เมฆอุสาหแ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70479. นางกานตแมณี ทองกร บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70480. นางจรรยา แจงมงคล บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70481. นางจําเนียร คันธวะ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70482. นางฉลองรัฐ สรวยเอี่ยม บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70483. นางเฉลียว ตาคํา บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70484. นางชนิดา ฝใ็นเต็ม บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70485. นางดวงพร ปวงแกว บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70486. นางตวงทพิยแ ทะแกลวพนัธุแ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70487. นางนันธยิา ขันคําหมุด บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70488. นางปยิวรรณ โชติปฏเิวชกุล บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70489. นางปลัินธา สายคําฟู บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70490. นางผองพรรณ ตุลาพนัธุแ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70491. นางพนมพร พนิิจชอบ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70492. นางพวงพลอย เกษมสําราญ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70493. นางพวงเพชร อนันตรักษแ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70494. นางพมิพา แพโต บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70495. นางเพชรา เจียมจิตร บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70496. นางเพลินใจ สาแกว บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70497. นางเยาวลักษณแ ไศละบาท บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70498. นางเยาวลักษณแ แสนโภชนแ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70499. นางรัชนี โพธศิาสตรแ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70500. นางวราภรณแ ล้ีตระกูล บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70501. นางวชัราวรรณ ธรีนัยกุล บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70502. นางวลิาวรรณ บญุทา บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70503. นางศิริวรรณ ชมภแูกว บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70504. นางศิวกานตแ ศิริผอง บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70505. นางสมสาย คําตุยเชื้อ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70506. นางสยุมพร เกิดที่สุด บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70507. นางสาวเรณู จารุจิต บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70508. นางสิธรา ถาวรคุณ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70509. นางอดิศร อํานวยพรเลิศ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70510. นางอรุณี ทองยอย บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70511. นางอัญชลี อํานาจกิติกร บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70512. นางอําพนั ศรีวลัิย บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70513. นายไกรวณี ชัยวงศแ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70514. นายไกรสร วงศแประสิทธิ์ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70515. นายจําเริญ มณีวรรณ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70516. นายประภาส พลเวยีง บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70517. นายไพโรจนแ ดานวรุิทยั บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70518. นายวรัิชชัย ทอดเสียง บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70519. นายอดุลยแ พลงาม บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70520. นายอาทติยแ พงศแสุพฒันแ บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70521. นายอุดม สีตลานุชิต บญุวาทยแวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70522. นางสุภาพร อวนสะอาด ปงแสนทองงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70523. นายธรีะเนตร อวนสะอาด ปงแสนทองงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70524. นางดวงใจ กันทะนะ ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70525. นางธนิตา สูงติวงศแ ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70526. นางบญุศรี คําวชิัย ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70527. นางประพศิ ใหมคามิ ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70528. นางสุภาพรรณ คงสนุน ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70529. นายมนตรี รุงฉัตร ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70530. นายมนตรี ธาํรงพทิยานันทแ ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70531. นายมนูญ กิติกุศล ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70532. นายเสนหแ ชุมแสน ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70533. นายทรงพล เฟืๆองฟู ประชารัฐธรรมคุณ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70534. นางสาวอรอนงคแ นามวงคแ ประชาราชวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70535. นางฉายกุศล แสนสิงหแ ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70536. นางนิตยา ดวงต๊ิบ ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70537. นางปยิะกาล พงษแสุวรรณ ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70538. นางสาวสุประวีณแ คําสาร ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70539. นางสุปราณี ศรีตระกูลวงคแ ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70540. นางอัจนา บญุเสริม ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70541. นางเอื้อมพร เตโช ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70542. นายวรพงศแ แสนสิงหแ ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70543. นายวฑูิรยแ สุธรรม ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70544. นายศรีวยั โญกาศ ปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70545. นางกรองทอง อมรรัตนวศิิษฐแ ปาุตาลบานธิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70546. นางพชิาพชัรแ กาฬภกัดี ปาุตาลบานธิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70547. นางสาววรรณวิมล บญุถึง ปาุตาลบานธิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70548. นางสุนียแ ศิริทองคํา ปาุตาลบานธิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70549. นางอรพนิทแ อุปโน ปาุตาลบานธิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70550. นางพรพรรณแ ไชยเมือง โปงหลวงวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70551. นางมาลัย ส่ีสมบรูณแ โปงหลวงวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70552. นางอัญชลี ธรีะวฒิุ โปงหลวงวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70553. นายชาญณรงคแ ธรีะวฒิุ โปงหลวงวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70554. นายสมบติั รัตนโชติกุล โปงหลวงวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70555. นายกัมพล ธติิกร โปงุหลวงวทิยา รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70556. นางสาวนิภา ประกาย เมืองปานพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70557. นายนคินทรแ ภริูพงษแ เมืองปานพฒันวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70558. นางฉววีรรณ พานธงรักษแ เมืองปานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70559. นางพชัรินทรแ สุภายอง เมืองปานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70560. นางวรัฐทยา ฝใ็นสืบ เมืองปานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70561. นางสาวพมิลพร เกตุมณี เมืองปานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70562. นางสิริภรณแ แสงบญุเรือง เมืองปานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70563. นายธเนศรแ กามาด เมืองปานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70564. นางสาวปานฤทัย นุชบานปาุ เมืองมายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70565. นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี็ย แมตืนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70566. นางสาวจริญญารักษแ ชัยมงคล แมตืนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70567. นางสาวณธดิา จิรัชธรรมโชติ แมตืนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70568. นางสาวเบญจวรรณ เตจ฿ะวงศแ แมตืนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70569. นางสาวเยาวนุท ศรีวชิัย แมตืนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70570. นายอุรุพงษแ วทิยาพนู แมตืนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70571. นางเกสร ศรีสวย แมทะประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70572. นางศิรประภา ตันติวานิช แมทะประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70573. นางสาวพรรณพชัร ตุงใย แมทะประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70574. นางอัญชลี พรภทัรนันทแ แมทะประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70575. นายสมอาจ บวัชุม แมทะประชาสามัคคี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70576. นางฉันทแหทยั ชาญชัยวรีะพนัธแ แมทะพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70577. นางทชิากร สุขยืน แมทะพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70578. นางนัยนแภคั หวงัใจ แมทะพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70579. นางพงษแพศิ เชื้อสาร แมทะพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70580. นายจตุรงคแ จวนเผา แมทะพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70581. นายจําลอง ปาโกวงศแ แมทะพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70582. นายมานะ หาญสุวรรณ แมทะพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70583. นายบญุสง นาละออง แมทะพฒันศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70584. นางจีระภา สุขพนัธแ แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70585. นางนันทนา เชิดฉิ่ง แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70586. นางนางชนันนภสั เครือดวงคํา แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70587. นางพมิพแทอง มหาแกว แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70588. นางวจิิตรา ยศแผน แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70589. นางสาวบญุชวย ขันคําหมุด แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70590. นายบญุศรี ยศแผน แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70591. นายประทปี พามณี แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70592. นายสุธรรม ปใ็นสวย แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70593. นายเสกสรรคแ ปวิศิลปศักด์ิ แมทะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70594. นางกมลทพิยแ สายสุวรรณ แมทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70595. นางแจมจรัส คําวงษา แมทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70596. นางนงคแนุช นันทพานิช แมทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70597. นางปาริดา ภคูรองแถว แมทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70598. นายเสนหแ ชัยวงคแ แมทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70599. นายอุกฤษฏแ จินดาหลวง แมทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70600. นางณิชพนัธแ อินทรียแสังวรณแ แมพริกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70601. นางปริณดา แสงศิวาพร แมพริกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70602. นางวราภรณแ ปในผะสงคแ แมพริกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70603. นางสาวสุวมิลวดี คนฟู แมพริกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70604. นายวจิารณแ เนื่องเดช แมพริกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70605. นางจันทรแฉาย สุขยิ่ง แมเมาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70606. นางดรุณี สินสันธเิทศ แมเมาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70607. นางสิริพร อันตรเสน แมเมาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70608. นางสิริลักษณแ สิทธเิทยีนชัย แมเมาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70609. นางสุทธณีิยแ คชนิล แมเมาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70610. นายนิรันทรแ ศรีไชยพงศแ แมเมาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70611. นายสําราญ สุขยิ่ง แมเมาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70612. นายสิทธชิัย ศรีสัตตบตุร แมเมาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70613. นายถนอม อุปวฒันานันทแ แมเมาะวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70614. นายบญุยาย ดวงสนม แมสันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70615. นายเสนียแ จินตกสิกรรม แมสันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70616. นางมารศรี รวมสุข โรงเรียนสวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70617. นายเฉลิมศักด์ิ นนทมาลยแ โรงเรียนเสด็จวนชยางคแกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70618. นางกัญญารัตนแ นาคออน ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70619. นางกัลยา เรณูรส ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70620. นางจันทรแฟอง ประดิษฐแทอง ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70621. นางชลวชัร เสนาธรรม ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70622. นางเทยีมจันทรแ ใยบวั ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70623. นางนิลเนตร อํานาจศิริสุข ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70624. นางบษุบากร รายวงศแ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70625. นางพมิจันทรแ ชุมแสง ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70626. นางวรรณรักษแ จันฤาไชย ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70627. นางวราภรณแ ชางวเิศษ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70628. นางวาสนา ชัยเนตร ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70629. นางวณีา ศิรประภาศิริ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70630. นางศิริลักษณแ ศิริวรรณ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70631. นางสาวบานเย็น จันทราฤทธกิุล ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70632. นางสาวพรศรี เหล่ียมพงศาพทุธิ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70633. นางสาวอําไพ มนัสสันติ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70634. นางสิริลักษณแ แสนโภชนแ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70635. นางสุรียแ มาคําจันทรแ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70636. นายกฤชณ์ิพจนแ สะอาด ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70637. นายชลอ ประชุมฉลาด ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70638. นายฐิติพงศแ มิ่งเชื้อ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70639. นายพรชัย มั่นเหมาะ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70640. นายภริมยแ สิทธจิู ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70641. นายเรืองชัย ศิริไพบลูยแ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70642. นายสมบรูณแ เหมือนจันทรแ ลําปางกัลยาณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70643. นางกิ่งกาญจนแ โสภาวบิลูรัตนแ วชิรปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70644. นายสงัด จินะฟอง วชิรปาุซาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70645. นางกาญจนา อวดหาว วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70646. นางทพิยแสุดา วลิาวลัยแ วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70647. นางไมตรี รัตนชัย วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70648. นางสาวจุฑารัตนแ วงคแขัติยะ วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70649. นางสิริประทมุ ปญุญาวฒันา วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70650. นางอโรชา ธวิงศแนอย วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70651. นางอําพร พานทอง วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70652. นายจักริน พานทอง วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70653. นายจํานงคแ วงศแวฒันชัย วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70654. นายมงคล พนัธรุะ วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70655. นายเมธี อวนลํ่า วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70656. นายวสุมิตร นุชสวสัด์ิ วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70657. นายสากล คิดอาน วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70658. นายเสถียร คนหลัก วงัเหนือวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70659. นางจิรายุ เสนา เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70660. นางชไมพร ชัยลังกา เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70661. นางนฤมล คณารียแ เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70662. นางศศิธร แปนูสุข เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70663. นางสาวกฤษณภรณแ อิ่นแกวดวงดี เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70664. นางสาวบญุเรือน อุดสม เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70665. นางสาวศรีภรณแ เมืองแกว เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70666. นางโสภติ สุวรรณโน เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70667. นายเกตุสรินทรแ บญุหนัก เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70668. นายธรีวฒันแ อินต฿ะขัติยแ เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70669. นายศราวธุ เขื่อนคํา เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70670. วาที่ ร.ต.บณัฑิต จันทน เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70671. นางนิจนภา วฒันาสกุลไทย เวยีงเจดียแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70672. นางศรีสมบรูณแ สิงหนาท เวยีงเจดียแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70673. นางสมหวงั หลาหนัก เวยีงเจดียแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70674. นางเกศริน คําเกตุ เวยีงตาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70675. นางรัชนี คําบญุชู เวยีงตาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70676. นางสมหมาย กันธดิา เวยีงตาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70677. นายไชยวสันตแ ใหมทรายเปยีง เวยีงตาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70678. นายพษิณุ ชัยปใญญา เวยีงตาลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70679. นางชนตัชญานนัทนแ เครือชัยแกว เวยีงมอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70680. นางวงเดือน ปใญญาบตุร เวยีงมอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70681. นางสาวชนากานตแ กุลาวงศแ เวยีงมอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70682. นางสาวบงัอร ยะฟู เวยีงมอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70683. นายกฤษณแ มาโยง เวยีงมอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70684. นายบญัญัติ อริยะวงศแ เวยีงมอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70685. นายอนุสรณแ สุขยืน เวยีงมอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70686. นางสาวดวงฤทยั ใจคําลือ สบจางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70687. นางอัญชลิกา วสิิทธิศั์กด์ิ สบจางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70688. นายคึกฤทธิ์ นิวนัติ สบจางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70689. นางนาริฐา อินถานะ สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70690. นางผองพรรณ ศรีตา สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70691. นางพยอม ศิริบญุ สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70692. นางพรทพิา ผันผาย สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70693. นางพราวพร ปในตา สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70694. นางสาวทศันียแ ลินพล สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70695. นางสาวสุพศิ แกวบญุเรือง สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70696. นางสาวอําพนัธแ ชุมเชื้อ สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70697. นางสุวมิล พวงสุยะ สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70698. นางโสภติ ต๊ิบกันเงิน สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70699. นางอังคแสุมาริน ปาละจะเร สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70700. นายไพรัตนแ อินทรโยธา สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70701. นายราเชนทรแ ปาละจะเร สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70702. นายทรงศักด์ิ หร่ิงรอด สบปราบพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70703. นางกมลพร จันทรแต๊ิบ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70704. นางจตุพร วงศแฝใ็น สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70705. นางจินดา สุภมิาส สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70706. นางจิราพร กันทะธง สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70707. นางฐปนียแ ภาชนนทแ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70708. นางดาวรุง อินทนนทแ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70709. นางนงนุช เลิศรัตนวจิิตร สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70710. นางนันทนา ทวลีาภพนูผล สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70711. นางประภาพรรณ เมืองเมฆ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70712. นางปริศนา ปใญญารัตนแ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70713. นางพชัฉรา ทะพงิคแแก สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70714. นางพชัรินทรแ อาริยะกูล สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70715. นางเยาวเรศ จํารูญหนิ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70716. นางลดาวรรณ จิตนารินทรแ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70717. นางสายหยุด พทุธวงศแ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70718. นางสาวสุวรรณี เกรียงไกรสุข สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70719. นางสุธดิา หนูดา สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70720. นางสุนทรี พลสยม สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70721. นางสุนันทา กาญจนา สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70722. นางเสาวะณี ดวงคําสวสัด์ิ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70723. นางอภริดี ธราวจิิตรกุล สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70724. นางอมรมาศ โพธลิิป สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70725. นางอาภรณแ ชมภคํูา สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70726. นายจํารัส ปมิปา สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70727. นายชัยวฒันแ วบิลูยแณัฐกุล สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70728. นายโชคชัย หลงครุธ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70729. นายเลิศฤทธิ์ เลิศรัตนวจิิตร สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70730. นายวรวทิยแ ใจบญุ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70731. นายวทิยา ไชยยาต๊ิบ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70732. นายศุภฤกษแ มหาวนั สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70733. นายสนิท ประสมนาม สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70734. นายสมบติั ตันศิริขจรวงคแ สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70735. นายจตุพร สุทธวานิช สวนบญุโญปถัมภแ ลําพนู สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70736. นางสาวลดาวลัยแ ขุมคํา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๕ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70737. นางสาวสุดาภรณแ สืบสุติน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๕ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70738. นางกนกพร เรือนจันทรแ เสด็จวนชยางคแกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70739. นางกาญจนา อินวจิิตตแ เสด็จวนชยางคแกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70740. นางจารุพร แจมแจง เสด็จวนชยางคแกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70741. นางรัชนี ตอสกุลศักด์ิ เสด็จวนชยางคแกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70742. นางวไิล มังจักรแ เสด็จวนชยางคแกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70743. นางสาวรุงรัศมี พรมพทิกัษแ เสด็จวนชยางคแกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70744. นายสิทธชิัย บตัรพมิพแ เสด็จวนชยางคแกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70745. นายวสุธา กําลังเกง เสด็จวนชยางคแกูลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70746. นางจารุณี เทพทอง เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70747. นางธญัภา อุนล้ือ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70748. นางเบญจมาศ สุริยแวงศแ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70749. นางพชัริน ยอดปนันทแ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70750. นางสาวชุติกาญจนแ ซองเงิน เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70751. นางสาวพวงผกา คันธรัตนแ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70752. นางสาวพศิสุดา มาปลูก เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70753. นางอรุณี อภรัิกษแโยธนิ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70754. นายเกรียงศักด์ิ จิตจักร เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70755. นายชูเกียรติ นวนเกตุ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70756. นายนพพร ชัยนันตา เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70757. นายนิรันดรแ เลิศนิรันดรแสกุล เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70758. นายบญุมี ลาดปาละ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70759. นายพชิิต สาใจ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70760. นายภทัรกฤต นิลแชม เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70761. นายมานพ สมศักด์ิ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70762. นายวงศพทัธแ เทพวาลยแ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70763. นายสงวนศิษยแ ยอดปนันทแ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
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70764. นายสมโภชนแ ฟใูจ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70765. นายสายัณหแ ใหมทา เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70766. นายสุเมธ เทพทอง เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70767. นายบญุทวี วทิยาคุณ เสริมงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70768. นางนันทแนภสั ไสยาทา หางฉัตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70769. นางพงษแลัดดา ไชยวรรณ หางฉัตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70770. นางรุงรัชนี อินตาคํา หางฉัตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70771. นางวไิลพร ศิริประยงคแ หางฉัตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70772. นางสาวฉัตรชนก ต้ือยศ หางฉัตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70773. นายนรายุทธ หมื่นปใญญา หางฉัตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70774. นายสมพล ถามะพนัธแ หางฉัตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70775. นางไพบลูยแ พลัวนั ไหลหนิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70776. นางมณีรัตนแ พลสุจริต ไหลหนิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70777. นางมยุรี แสงลุน ไหลหนิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70778. นางศรีนวย สําอางคแศรี ไหลหนิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70779. นางสมใจ สาใจ ไหลหนิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70780. นางสมพร คําฟู ไหลหนิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70781. นางสุดาพร อําไพรัตนแ ไหลหนิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70782. นายสุรเดช นาคพงษแพนัธแ ไหลหนิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70783. นายเทพวรินทรแ เขื่อนปใญญา ไหลหนิวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70784. นางลัดดา นิมไพบลูยแวฒันแ อุโมงคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70785. นางสาวเดือนนภา ปในคํา อุโมงคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70786. นางสุรดา สนร้ิว อุโมงคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70787. นายทศปธน พทุธมิา อุโมงคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70788. นายอนุพนัธแ ปใญญาอุย อุโมงคแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

70789. นางภคอร สมฤทธิ์ จุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70790. นางนันทพร จันทรแมล ดรงเรียนดอนชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70791. นายฐิติ เชียงรินทรแ บานแซววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70792. นางนงเยาวแ เทพนากิจ ภซูางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70793. นางวลัิยวลัยแ วรรณคํา ภซูางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70794. นางสายสุดา สรอยสวงิ ภซูางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70795. นางสาววิลาวรรณ คนึงคิด ภซูางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70796. นางสาวอัญชลี ดวงขยาย ภซูางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70797. นายอดุลยแ วรรณคํา ภซูางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70798. นายพทิกัษแ ศรชัย ภซูางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70799. นางรัตนาภรณแ อนันตแวรชัย ไมยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70800. นายนิวติั เชียงแรง ร.ร.ดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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70801. นางภทัรา สุทธนิันทแ ร.ร.เม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70802. นางสาวจรรยา ทามัน โรงเรียนขุนควรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70803. นายณรงคแ ไชยลังกา โรงเรียนขุนควรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70804. นายวาที สมศรี โรงเรียนขุนควรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70805. นายสมพศิ คําบญุเรือง โรงเรียนขุนควรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70806. นางสาวสะติม คํามา โรงเรียนขุีนตาลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70807. นายเจตนแสฤษฎิ์ บญุเมือง โรงเรียนขุีนตาลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70808. นายธนบลูยแ ธดิา โรงเรียนขุีนตาลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70809. นายสุเทพ จรเอกา โรงเรียนขุีนตาลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70810. นายพฒันา หมื่นศรีภมูิ โรงเรียนขุีนตาลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70811. นางศศิธร อินต฿ะปใญญา โรงเรียนงําเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70812. นางสาวศศิธร มะโนรส โรงเรียนงําเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70813. นายชาญชัย สมศรี โรงเรียนงําเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70814. นางกรรณแนิกา เทพสุรินทรแ โรงเรียนจันจวาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70815. นางธชิาธร แกวเจิม โรงเรียนจันจวาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70816. นางสาวรุงนภา ธะนะ โรงเรียนจันจวาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70817. นายปราโมทยแ มุลาลินนแ โรงเรียนจันจวาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70818. นางจุฑาทพิยแ สาพนัธแ โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70819. นางดวงมาลยแ ชินวฒันแ โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70820. นางสาวจิรภิญญา เวยีงลอ โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70821. นางสาวเพ็ญพักตรแ ไขทา โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70822. นายจํานง คํามูล โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70823. นายธนสกร นักกลา โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70824. นายธนายุทธ ยศเรืองศักด์ิ โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70825. นายไพรสนธแ ละอองเอี่ยม โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70826. นายสันติ ศิลปกรีฑากุล โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70827. นายสุรเดช ดอกมะลิ โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70828. วาที่รอยโทวนิัย ชาวนาน โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70829. นายสุทนิทรแ รัตนขอดสกุล โรงเรียนจุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70830. นางกาญจนา คําจีนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70831. นางมยุรี มูลสวสัด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70832. นางมินษนา ภคักิตติโสภณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70833. นางยโสธร สุขัมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70834. นางสาวพชัรี คงพนัธแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70835. นายบญุเลิศ จรัส โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70836. นายสุรัตนแ กาบทมุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70837. นายเอกลักษณแ อุตะมะแกว โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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70838. นางสายสมร ใจสืบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยเชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70839. นายจุลดิษฐ วรีศิลป โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยเชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70840. นายนวมินทรแ วงคแไชย โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยเชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70841. นายพพิฒันแ เชื้อเมืองพาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยเชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70842. นายพภิพ ยอดออย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริ นทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70843. นางศิริชร นันทชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70844. นางสาวนันทรแฑิฌา ไชยวฒิุ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70845. นางสาวนิตยา อุดทาคํา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70846. นางสาวรสสุคนธแ สุโพธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70847. นายจักรกฤษณแ เผือคํา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70848. นายชญานัท บวัหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70849. นายชมนาท สมศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70850. นายชัยพฤกษแ บญุเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70851. นายชินวชัรแ ปนิตา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70852. นายนวพินัธุแ จันทรแธรีะวงศแ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70853. นายวรากร ปใญญาคํา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70854. นายศิริขวญั ทาวลา โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ พะเยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70855. นางจินตนา เรืองแจมแจง โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70856. นางนวลละออ วาสเอื้อยวงคแ โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70857. นางวารุณี เพช็รสุวรรณแ โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70858. นางสาวปราณี วงศแชัย โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70859. นางสุกัญญา เปร่ืองสมบรูณแ โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70860. นางเสาวณียแ ศรีธนินทแ โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70861. นางอมรภคั ธรรมสุภา โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70862. นางอาริยา จิตรมิตร โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70863. นายทบั บางโปงุ โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70864. นายวชัรินทรแ อุดมพล โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70865. นายอัษฎากรณแ เพช็รสุวรรณแ โรงเรียนเชียงของวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70866. นางครองทรัพยแ วงศแใหญ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70867. นางจรัญญา บวัดี โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70868. นางปฏธิาน ตันบรูณา โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70869. นางพชร โหจินดารัตนแ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70870. นางเพลินพศิ ทรงจํา โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70871. นางมาลูน ศุภการกําจร โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70872. นางยุพนิ ลครแกว โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70873. นางวรรณพร กาต๊ิบ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70874. นางศรีไพร ฟาูเลิศ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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70875. นางศิริขวญั วงคแชุมพนัธแ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70876. นางศุทธรัิตนแ ทองภมูิพนัธแ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70877. นางสายรุง มีหลาย โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70878. นางสาวกานดา พงศแนภารักษแ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70879. นางสาวชุมพร บญุศรี โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70880. นางสาวรัตนพรรณ วงัดี โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70881. นางสาวอัญชลี พรหมเสน โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70882. นางสิริกร สิริสุขเพิ่มพนู โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70883. นางอรพนิทแ ยี่สิบแสน โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70884. นายเฉลิมศักด์ิ เสารแจันทรแ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70885. นายชื่น คํามามูล โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70886. นายนิพนัธแ จันทรแกิเสน โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70887. นายประหยัด ปในแปง โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70888. นายวริาช หมั่นการ โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70889. นายศักด์ิดาวฒิุ เมืองกอน โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70890. นายสันติ หอมนาน โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70891. นายทรงพล ทรงจํา โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70892. นางณัฐชาภร วรรณทอง โรงเรียนเชียงมวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70893. นางพมิพแลักษณแ เสมอ โรงเรียนเชียงมวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70894. นางเพญ็ศรี ธมิา โรงเรียนเชียงมวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70895. นางสาวพนิดา ดวงทพิยแ โรงเรียนเชียงมวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70896. นางสาวสกาวรัตนแ ศรีธิ โรงเรียนเชียงมวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70897. นางอรพนิ เมืองมูล โรงเรียนเชียงมวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70898. นางอรัญญา จันทนะ โรงเรียนเชียงมวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70899. นายรงณแชัย สืบแสน โรงเรียนเชียงมวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70900. นางกิ่งกาญจนแ ใจจุมปา โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70901. นางยลรวี อินต฿ะ โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70902. นางศรีสุนียแ กันทาเดช โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70903. นางสายรุง รักษาดี โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70904. นางสาวจินตนา รัตนชัย โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70905. นางสาวดารุณี เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70906. นางสาวเพญ็ศรี แซซ้ิน โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70907. นางอลิศลา กันทาเดช โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70908. นายกฤษณแ ณ ลําปาง โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70909. นายสุเมธ เจตปยิะวฒันแ โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70910. นางจินดา เชื้อเมืองพาน โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70911. นางทศันียแ ขัดทะเสมา โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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70912. นางพมิพา สารเร็ว โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70913. นางเรือนคํา คําโมนะ โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70914. นางศิวชัญา ไชยมงคล โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70915. นางสาวชุดาภรณแ แทนออน โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70916. นางสาวมยุรฉัตร ผิวออนดี โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70917. นางสุพตัรา นาแพร โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70918. นายพพิธิพฒันแ ณ นาน โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70919. นายศุภชัย ทองมาเอง โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70920. นายอุทร นัดดากุล โรงเรียนดงเจนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70921. นางพฤกษา พรหมเสน โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70922. นางระพพีรรณ ฉิมอุปละ โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70923. นางสมพร บตุรศรี โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70924. นางสาวจิตราภรณแ คําผา โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70925. นางสิริจันทรแ ปรังการ โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70926. นายจักรพงษแ ใจการ โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70927. นายนราวธุ สมศักด์ิ โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70928. นายพรีะพงศแ บตุรศรี โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70929. นายวชิาญ ปรังการ โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70930. นายสมคิด จินดาวงศแ โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70931. นายอุดม จินดาวงศแ โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70932. นางเกษศิริ วรินทรแรักษแ โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70933. นายโสภณ มอญแสง โรงเรียนดอกคําใตวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70934. นางรีนา ปนิตาเขียว โรงเรียนดอนชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70935. นางวไิล สารธนกุล โรงเรียนดอนชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70936. นางสุคนธแทพิยแ อยาลืมดี โรงเรียนดอนชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70937. นางวรรณพร เพช็รนิล โรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70938. นางสาวนิตยา ระวงิทอง โรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70939. นายพทิยา แสงนิล โรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70940. นายวฒิุพงษแ เพช็รนิล โรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70941. นายสุทน นอยพฒุ โรงเรียนดอนศิลาผางามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70942. นางจันจิรา วงคแจุมปู โรงเรียนดอยงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70943. นายกิตติคม มูลคําดี โรงเรียนดอยงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70944. นางศรีบงัอร ตุงคศิริวฒันแ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70945. นายนิกร ชัยชนะพงษแ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70946. นายอนุชิต คําหอม โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70947. นายอรุณ คงสิน โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70948. นายอุดร บญุตอ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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70949. นางกววีรรณ เดชปใกษแ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70950. นางกัจติมา ยางนอก โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70951. นางกุลธดิา สกุลแกวพทิกัษแ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70952. นางขจรวทิยแ สักกะวงศแ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70953. นางคําแพร ต๊ิบโครต โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70954. นางธญักร กิตติจริยา โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70955. นางนงเยาวแ เนียมแสง โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70956. นางประคองศรี ล้ีแสน โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70957. นางรัชฎาภรณแ ปใญญานวล โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70958. นางเรณู ปานกลาง โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70959. นางวนัเพญ็ มากมูล โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70960. นางศศิเสาวภา ดํารงศุภปใญญา โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70961. นางสมาภรณแ ภญิโญ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70962. นางสาวเพญ็แข จิตมโนวรรณ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70963. นางสาววาสินี สายฟาูยก โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70964. นางสุปรียา เอี่ยมสอาด โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70965. นางสุมลวรรณ จันทกาญจนแ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70966. นางสุวชิชา จินาอิ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70967. นางเสาวลักษณแ ปในแกว โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70968. นายขจรศักด์ิ พวงกุหลาบ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70969. นายจํานงคแ รักษแธรรมเสมอ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70970. นายปรีชา จันทกาญจนแ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70971. นายพรหเมศวรแ สรรพศรี โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70972. นายพลูทรัพยแ เผาดี โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70973. นายมณู ศรีขัติยแ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70974. นายแมนสรวง แซซ้ิม โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70975. นายวทิยา เกิดพนัธุแ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70976. นายสารัชตแ สิงหโฆษติ โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70977. นายสุพฒันา เทพภบิาล โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70978. นายอัษฎากร แสงโปรง โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70979. สิบเอกบญุธนั ธรรมปใญญา โรงเรียนดํารงราษฎรแสงเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70980. นางจันทรแเพญ็ ศรีจันต฿ะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70981. นางบรรเทอืง นันทแบญัชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70982. นางวรลักษณแ จันทรแเนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70983. นางศรสวรรคแ กองแกว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70984. นางศรีพรรณ สุขเสวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70985. นางศรีพรรณ เพช็รดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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70986. นางสาวสุรียแ เปๅงยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70987. นางโสพทิยแ แกวศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70988. นายจรูญ เขนย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70989. นายมารุต ศาสตรแขํา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70990. นายเลอศักด์ิ สุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70991. นายธรียุทธ ชัยอิ่นคํา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เชียงราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70992. นางทศันียแ ชุมลือ โรงเรียนถ้ําปนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70993. นางนพรัตนแ ปราศรัย โรงเรียนถ้ําปนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70994. นางมัลลิกา คําชุม โรงเรียนถ้ําปนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70995. นางรุงทวิา กาวี โรงเรียนถ้ําปนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70996. นางสาวแสงเทียน ชางคํา โรงเรียนถ้ําปนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70997. นายสังคม แกวจินดา โรงเรียนถ้ําปนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70998. นายอรุณ จําปาไหล โรงเรียนถ้ําปนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

70999. วาที่รอยตรีเจษฎา แกวจิโน โรงเรียนถ้ําปนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71000. นางกัลยา กติยา โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71001. นางขวญัจิต ไฝขัน โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71002. นางณัชปภา รูนอม โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71003. นางนิภาพร ไชยมงคล โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71004. นางพชัรินทรแ แกวมาลา โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71005. นางพฒันา ประธานราษฎรแ โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71006. นางพนัธแนอม สุวรรณคาม โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71007. นางพมิพแชนก ปงิสุแสน โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71008. นางภรัณยา ผาคํา โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71009. นางภทัรีบรูณแ มุงงาม โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71010. นางศิรารัตนแ กรรมสิทธิ์ โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71011. นางสาวกัณชลิฏา จันทนีอก โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71012. นางสาวรุงทวิา สันแกว โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71013. นางสาวศุภรัตนแ สุธรรมแปง โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71014. นางอัมพร ณ  นาน โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71015. นางอุไรวรรณ เปลงรัศมี โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71016. นายกิตติพงษแ รักประสงคแ โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71017. นายนิรันดรแ วงศแวฒิุ โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71018. นายประสิทธิ์ จินะสาม โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71019. นายวรุิจนแ เมืองมูล โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71020. นายสาริกา นาเมืองรักษแ โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71021. นายวเิชียร มูลวตัร โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71022. นายอดิศร ภูประภากร โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71023. วาที่ รอยโทกอเกียรติ ทุนศิริ โรงเรียนเทงิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71024. นางเปรมกมล ใจตรง โรงเรียนนครวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71025. นางสุพรรณี กุนา โรงเรียนนครวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71026. นายวโิรจนแ ทองดีโลก โรงเรียนนครวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71027. นายสุทธิ ทองคํา โรงเรียนนครวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71028. นางจรัสขวญั เกเย็น โรงเรียนบานแซววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71029. นางสาวอมุาภรณแ ไผคํา โรงเรียนบานแซววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71030. นายธราพงษแ สวาสด์ิวงคแ โรงเรียนบานแซววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71031. นายนิวติั ยอดมูลดี โรงเรียนบานแซววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71032. นางวรินทร วลัิงคะ โรงเรียนบญุเรืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71033. นางสุนันทา สมศรี โรงเรียนบญุเรืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71034. นายณรงคแ เรืองวลัิย โรงเรียนบญุเรืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71035. นายเมธี บญุตา โรงเรียนบญุเรืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71036. นางสาวชัชฎาภรณแ รัชฎาวรรณแ โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71037. นางสาวรัตนาภรณแ กลางหมู โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71038. นางสาวววิา อุทธยิา โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71039. นางสาวสายใจ วงษแไวยแ โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71040. นางสาวสุทธิจันทรแ อัมพปุระภา โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71041. นางสาวออยใจ ใจซ่ือ โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71042. นางสาวติรี สมฤทธิ์ โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71043. นายธรีชัย เสมานุสรณแ โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71044. นายบรรจง คิดดี โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71045. นายอดิศักด์ิ คําปในดี โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71046. นางวนิดา อุทธวงั โรงเรียนปงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71047. นายประสิทธิ์ ทองอุน โรงเรียนปงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71048. นายไพบลูยแ ภญิโญ โรงเรียนปงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71049. นายภกัดี ศรีโพธิ์ โรงเรียนปงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71050. นายอดุลยแ คมขัน โรงเรียนปงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71051. นายอนันตแ อนวชัศิริวงศแ โรงเรียนปงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71052. นายผล ยะนา โรงเรียนปงรัชดาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71053. นางมนัสรินทรแ ไชยมาศ โรงเรียนปลองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71054. นางวมิล กาบแกว โรงเรียนปลองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71055. นางสมรส เหมะธริุนทรแ โรงเรียนปลองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71056. นางสุพรรณี พรมมา โรงเรียนปลองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71057. นางสุวรรณี หมื่นต้ือ โรงเรียนปลองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71058. นายถนอม ใจโลกา โรงเรียนปลองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71059. นายปรีชา ศิริวงศแทอง โรงเรียนปลองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71060. นายมณฑป นามบญุ โรงเรียนปลองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71061. นายปยิะ แกวหาญ โรงเรียนปลองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71062. นางกัลยา เทพโส โรงเรียนปาุแดดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71063. นางกิ่งแกว ทองรุง โรงเรียนปาุแดดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71064. นางนุชนาถ ยะยาเปาู โรงเรียนปาุแดดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71065. นางบงกชกร ยามี โรงเรียนปาุแดดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71066. นางวชัราภรณแ มาลากุลต฿ะ โรงเรียนปาุแดดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71067. นางสาวนริศรา ปใญเฉลียว โรงเรียนปาุแดดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71068. นายนิติ นันตา โรงเรียนปาุแดดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71069. นางจารุวฒันแ ชูไว โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71070. นางจิรัชญา เครงครัด โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71071. นางธาราจันทรแ สินธพุรหม โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71072. นางเย็นกิจ อุดมรักษแ โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71073. นางสาวกฤษณา ริมปรัิงษี โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71074. นางสาวนันทนา เรืองนภารัตนแ โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71075. นางสาวสุรางคแ วรรณวภิาพร โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71076. นายวทิยา สุขนิตยแ โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71077. นางพรรณี บญุยืน โรงเรียนพญาเม็งราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71078. นางเพชรอําไพ นวะมะวฒันแ โรงเรียนพญาเม็งราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71079. นางเยาวลักษณแ ใจแกว โรงเรียนพญาเม็งราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71080. นางสาวอมรทิพยแ ศุภสุทธริางกูล โรงเรียนพญาเม็งราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71081. นางสาวอัญชลี ทะวงศแอารี โรงเรียนพญาเม็งราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71082. นายยุทธนา สาลานันทแ โรงเรียนพญาเม็งราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71083. นายสุทศันแ มณีกาศ โรงเรียนพญาเม็งราย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71084. นางสาวชลณี ใจจันทรแ โรงเรียนพญาลอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71085. นางหรัิญญา มีสุข โรงเรียนพญาลอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71086. นางอรศรี เวยีงลอ โรงเรียนพญาลอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71087. นายจุมพล ชุมใจ โรงเรียนพญาลอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71088. นายฉัตราภรณแ วงศแดุษฎกีาล โรงเรียนพญาลอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71089. นายสุรชาติ ทองสุก โรงเรียนพญาลอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71090. นายวรัิตนแ วงศแใหญ โรงเรียนพญาลอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71091. นางพยอม สุระวงศแ โรงเรียนพะเยาประสาธนแวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71092. นางรุจิรา เครือพนัธแ โรงเรียนพะเยาประสาธนแวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71093. นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ โรงเรียนพะเยาประสาธนแวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71094. นางสุภลัคนแ จอมโพธิ์ โรงเรียนพะเยาประสาธนแวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71095. นายชัยพร ธรรมโยธนิ โรงเรียนพะเยาประสาธนแวทิยแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71096. จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทรแ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71097. นางจีรพา กันทา โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71098. นางฐิฏวิรฎา เสารแจันทรแ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71099. นางนงลักษณแ พรหมสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71100. นางนฤมล พนัธุ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71101. นางนัยนา ประวงศแเทพ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71102. นางนิตยา ทาเปกฺ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71103. นางปรานอม ทศรฐ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71104. นางพรพศิ หลวงสุภา โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71105. นางพวงบหุงา สุขสอน โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71106. นางรวกิานตแ ลือวงคแ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71107. นางรัญญแจินันทแ คําศรีสุขตแ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71108. นางวนัวสิาขแ พรรณกุล โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71109. นางวจิิตรา ทาทอง โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71110. นางศิริลักษณแ แพงพบิลูยแ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71111. นางสมพศิ ศีติสาร โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71112. นางสาวจิรัชยา วงคแราษฎรแ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71113. นางสาวทรัตชพร ทวเีดช โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71114. นางสาวลัดดาวัลยแ บญุคุม โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71115. นางสาวสุกัญญา เพช็รอินทรแ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71116. นางสาวไสว ศักด์ิศร โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71117. นางสุนิศา หงษแทอง โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71118. นางอรชร ถาคํา โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71119. นางอรุณี ปงิเมือง โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71120. นางอุบลวดี พรหมสิงหแ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71121. นางอุไรวรรณ วงศแชัย โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71122. นายยศ กันทายวง โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71123. นายราชนุชา อินจันทรแ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71124. นายวรันยแ ปใญญา โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71125. นายสุทศันแ บญุเลิศ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71126. นายสุรินทรแ ดีแกวเกษ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71127. นายอนุวฒันแ คําฟู โรงเรียนพะเยาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71128. นางกิ่งกมล ดอกเกี๋ยง โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71129. นางนวลินทรแ รอบคอบ โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71130. นางนารีรัตนแ สงวนพงษแ โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71131. นางนิสิตา มาทา โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71132. นางนุชเนตร ตุยระพงิคแ โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71133. นางพวงพร ชินะกุล โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71134. นางสาวจุฑามาศ กรงจักรแ โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71135. นางสาวรัชฎา นิ่มทรัพยแ โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71136. นางสินิทธแ วงศแธดิาธร โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71137. นางอมรา กล่ินหอม โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71138. นายเชวง จิตรประสาร โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71139. นายปกรณแกฤช กันทะเลิศ โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71140. นายวสันตแ ขันทบวั โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71141. นายวทิยา มาทา โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71142. วาที่ ร.ต.ทรงธรรม ชินะกุล โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71143. นายสําราญ โถวงศแ โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71144. นายเอกสิทธิ์ สุทธนะ โรงเรียนพานพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71145. นางนิตยา ใจสม โรงเรียนพานพเิศษพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71146. นางประทมุ มาละวชิัย โรงเรียนพานพเิศษพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71147. นางสาวเยาวลักษณแ อินถา โรงเรียนพานพเิศษพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71148. นางสาวรพพีร ใจอุน โรงเรียนพานพเิศษพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71149. นางสาวสุนิดา แปงคํา โรงเรียนพานพเิศษพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71150. นางสาวอัญชลี หตัถสาร โรงเรียนพานพเิศษพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71151. นางสาวอัมพา ปณะการ โรงเรียนพานพเิศษพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71152. นิกร ใจสม โรงเรียนพานพเิศษพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71153. นายไชยนคร ขุมคํา โรงเรียนพานพเิศษพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71154. จ.ส.อ.มงคล สดเมือง โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71155. นางฐิติกานตแ เชื้อทอง โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71156. นางดวงเดือน ดํารงสันติพทิกัษแ โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71157. นางนงนุช ศิริธรรม โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71158. นางวรีรัตนแ เสธา โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71159. นางวลัภา เครือสาร โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71160. นางสาวกุหลาบ บญุเรือง โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71161. นางสุภาภคั สมศักด์ิ โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71162. นายพรอมเพรียง พลูผล โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71163. นายวชิยา ทําดี โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71164. วาที่รอยตรียศ สักลอ โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71165. นายจักรพนัธแ ภาชนะ โรงเรียนฟากกว฿านวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71166. นางกนกวรรณ แสงศรีจันทรแ โรงเรียนภซูางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71167. นางกฤษติกา อุดปนิ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71168. นางเจนจิรา ยั่งยืน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71169. นางทพิวรรณ ปในมิตร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71170. นางพรทพิยแ อิสระภาพ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71171. นางพฒันา เครือบญุ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71172. นางรุงนภา ยานะรังษี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71173. นางแววตา เขื่อนแปด โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71174. นางสกุณี นิยม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71175. นางสาวปรานอม ปกุต้ัง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71176. นางสิริพร ดานบญุเรือง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71177. นางสุชาดา ใจตุย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71178. นางอรณัญชแ เชียงแรง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71179. นายสุทธกิิตต์ิ จังหาร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71180. นายสุรัตนแ เสารอน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71181. นางแสงจันทรแ ชูโชติ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวทิยารคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71182. นางจุลนี อนุชัย โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71183. นางทศันียแ ปรุณะพรรคแ โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71184. นางพชัรินทรแ มณี โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71185. นางรมณี สุวรรณปใญญา โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71186. นางวภิา ผสมกิจ โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71187. นางสาวฉววีรรณ คําปใน โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71188. นางสาววมิลรัตนแ ขัดสุรินทรแ โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71189. นางสาวศศิธนัวแ สีลอ โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71190. นางสาวอุบล นิ่มนวล โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71191. นางแสงหลา ใสสะอาด โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71192. นายดุสิต คํายวง โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71193. นายพงศแสงา เกียรติกูลานุสรณแ โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71194. นายสมชาติ กันทายวง โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71195. นายสมชาย สมบรูณแ โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71196. นายสมพงษแ สุพงษแ โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71197. นายสมศักด์ิ ชางศิลป โรงเรียนแมจันวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71198. นางรุจิรา แสงศรีจันทรแ โรงเรียนแมเจดียแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71199. นางสาวกัลยา กุณะ โรงเรียนแมเจดียแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71200. นางสาวปิๆนแกว ยานะจิตร โรงเรียนแมเจดียแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71201. นางสาวอารียแ ยานะ โรงเรียนแมเจดียแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71202. นางอรุณรัตนแ แกนจันทรแ โรงเรียนแมเจดียแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71203. นายไชยวชิิต เมืองคํา โรงเรียนแมเจดียแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71204. นายศักดา ยารังษี โรงเรียนแมเจดียแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71205. นายสุริยัน จันดา โรงเรียนแมเจดียแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71206. นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71207. นางจงจิตร สิทธไิพร โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71208. นางจริยาภรณแ พทุธษร โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71209. นางชลนิภา แสงภกัดี โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71210. นางพรรณี อุทธโยธา โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71211. นางมาลี หวงัสันติธรรม โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71212. นางลัดดาวลัยแ ศรีสุข โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71213. นางวภิา วงศแศรีดา โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71214. นางสาวฟองเพียร ใจต๊ิบ โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71215. นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตนแ โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71216. นายบรรจบ พรหมเผา โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71217. นายพริญชิต บญุนัด โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71218. นายมนตรี รอตเสวก โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71219. นายเมือง กเาคํา โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71220. นายยงยุทธ โภชนา โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71221. นายวสันตแ นาขยัน โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71222. นายวเิชียร ทาทอง โรงเรียนแมใจวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71223. นางสลักฤทยั แสงเขียว โรงเรียนแมตํ๋าวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71224. นางสุกัญญา กุมกัน โรงเรียนแมตํ๋าวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71225. นางสุดา นันไชยวงคแ โรงเรียนแมตํ๋าวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71226. นายธรีวฒิุ คําแกว โรงเรียนแมตํ๋าวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71227. นางคําภู วงคแสอน โรงเรียนแมลาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71228. นางปณุยดา ใจอุน โรงเรียนแมลาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71229. นางสาววริิยา ครบเบญจะ โรงเรียนแมลาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71230. นางอมรรัตนแ สมศักด์ิ โรงเรียนแมลาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71231. นายชุมพล ใจอุน โรงเรียนแมลาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71232. นายทวี ประเสริฐสังขแ โรงเรียนแมลาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71233. นายประวทิยแ ณ พกิุล โรงเรียนแมลาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71234. นายวโิรจนแ ขันธโภชนแ โรงเรียนแมลาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71235. นายปฏพิล ดํารงศุภปใญญา โรงเรียนแมลาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71236. นางเกษร หมุดทนัใจ โรงเรียนแมสรวยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71237. นางจีรวรรณ เตชะโส โรงเรียนแมสรวยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71238. นางสุธนิียแ สีน้ําเงิน โรงเรียนแมสรวยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71239. นายจักรวธุ ราชรองเมือง โรงเรียนแมสรวยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71240. นายชาญณรงคแ ดีงามเลิศ โรงเรียนแมสรวยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71241. นายธรีศักด์ิ ทาวงั โรงเรียนแมสรวยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71242. นายศุภกิจ ศรีจองแสง โรงเรียนแมสรวยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71243. นายปราโมทยแ ธศิรี โรงเรียนแมสรวยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71244. นางพารัฐ กันทาสุวรรณแ โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71245. นางสาวผานิต ครุธอ่ํา โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71246. นางสาวมนาภรณแ อุนบาน โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71247. นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธวิงคแ โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71248. นางสุพรพศิ สิทธขิันแกว โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71249. นางแสงอรุณ กุมมาลือ โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71250. นางโสมภลัิย สุวรรณแ โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71251. นายเจริญ สุตาศิลป โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71252. นายณรงคแ ทญัญาสัก โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71253. นายถาวร ศรีบญุเรือง โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71254. นายนพดล มงคลเบญจกุล โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71255. นายบญัชา ใจจิตร โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71256. นายภกัดี ไชยวรรณ โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71257. นายสมเกียรติ ชุมใจ โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71258. นายสรวชิญแ จิตรใจ โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71259. นายสุชา มณีวงั โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71260. นายสุรเชษฐแ ธรรมโสภณ โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71261. นายสุวรรณ วงษแศิลป โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71262. วาที่รอยตรีกมล กลาหาญ โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71263. นายมงคลชัย คนชม โรงเรียนแมสายประสิทธศิาสตรแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71264. นางจารุนันทแ กันชนะ โรงเรียนแมออวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71265. นายเกียรติศักด์ิ จันทรแตา โรงเรียนแมออวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71266. นางธญัชนก ปริญญาเจริญกุล โรงเรียนไมยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71267. นางศิริมาต วนารักษแ โรงเรียนไมยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71268. นางสุวภทัร กิจพทิกัษแ โรงเรียนไมยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71269. นายสมเกียรติ รูธรรม โรงเรียนไมยาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71270. นางสุวมิล เรือนสิทธิ์ โรงเรียนยางฮอมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71271. นายคํารณ ลือชา โรงเรียนยางฮอมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71272. นางพชัราภรณแ อิ่มอมรพงศแ โรงเรียนวดัถ้ําปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71273. นางสิริวชัญา จันทะคุณ โรงเรียนวดัถ้ําปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71274. นายมณเฑียร มามาตรแ โรงเรียนวดัถ้ําปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71275. นายสุพรรณแ จันทาพนู โรงเรียนวดัถ้ําปลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71276. นายไชยวฒิุ มาไว โรงเรียนวาววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71277. นายพพิฒันแ สรรพสุข โรงเรียนวาววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71278. นายเอนก ตาคํา โรงเรียนวาววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71279. นางสุชัญญา ชัยมงคล โรงเรียนเวยีงแกนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71280. นายศรรวริศ ทพิยโพธิท์อง โรงเรียนเวยีงแกนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71281. นายอภชิัย สมบติัใหม โรงเรียนเวยีงแกนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71282. นายสวาง ไชยปในดิ โรงเรียนเวยีงแกนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71283. นางลําเพา บญุญประภา โรงเรียนเวยีงชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71284. นางสาวเกษสุดา จันแดง โรงเรียนเวยีงชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71285. นางสาววรรณวิสา กลางสอน โรงเรียนเวยีงชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71286. นายหาญ เสนนะ โรงเรียนเวยีงชัยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71287. นางณัฐรภา สุภาอินทรแ โรงเรียนเวยีงเชียงรุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71288. นางสาวกิติยา ชัยเลิศ โรงเรียนเวยีงเชียงรุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71289. นางสาวเดือนเพญ็ ชัยปใญหา โรงเรียนเวยีงเชียงรุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71290. นางสาวอัญชลี พรมลังกา โรงเรียนเวยีงเชียงรุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71291. นางสุชาดา ควรคิด โรงเรียนเวยีงเชียงรุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71292. นายคงกฤช อะทะวงศแ โรงเรียนเวยีงเชียงรุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71293. นายอิสรภาพ จินาอิ โรงเรียนเวยีงเชียงรุงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71294. นางไพลิน ปมิปา โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71295. นางภฑัฐิกา พฒันเจษฏา โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71296. นางเรณู ลาภใหญ โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71297. นางวลัยพรรณ ยะคําปอู โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71298. นางสาวจีรพร สลัดใด โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71299. นางแสงจันทรแ นันตรัตนแ โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71300. นางอัปสร ราชสมศรี โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71301. นายเกษม ปมิปา โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71302. นายชัยพร สินันตา โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71303. นายยงยุทธ โลหะกฤษณะ โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71304. นายวรรณศักด์ิ ราชสมศรี โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71305. นายสรายุทธิ์ ใจมั่น โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71306. นายสมเกียรติ จรเกตุ โรงเรียนเวยีงปาุเปาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71307. นายกฤษฎิ์ กาบทมุ โรงเรียนสันติคีรีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71308. นางกัลยา สิทธสิมบติั โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71309. นางกาญจนา โลหแจินดา โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71310. นางแกวใจ เหลาไพโรจนแจารี โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71311. นางคนึงนิจ สุวรรณโสภณ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71312. นางจรรยา กอนแกว โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71313. นางจันทนา วรีศิลป โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71314. นางจําเนียร บญุนิล โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71315. นางจํารัส นันทฤทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71316. นางธงทอง ปวงทอง โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71317. นางนงลักษณแ ราชตา โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71318. นางนฤมล ชลประทนิ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71319. นางนิภาพร พรินทรากุล โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71320. นางผองศรี จัตุปา โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71321. นางพศิมัย โรจนยุกตานนทแ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71322. นางมณธริา กรุณา โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71323. นางรัชนี เลิศเกษม โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71324. นางวญัชลี ดานพนัง โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71325. นางวไิลลักษณแ ประเทศรัตนแ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71326. นางศุภรางคแ บญุยิ่ง โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71327. นางสายชน ต฿ะยาย โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71328. นางสาวจันทนา ยายอด โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71329. นางสาวณัฎยา สุริยนตแ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71330. นางสาวดุษฎี เชตะวนั โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71331. นางสาวสุภาพร สุพนัส โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71332. นางสาวอังคนางคแ เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71333. นางสุปราณี พวงพี โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71334. นางสุภารักษแ ศรีกัลยาณบตุร โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71335. นางอรอนงคแ กาญจนสุนทร โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71336. นางอําพร สกุลวงศแธนา โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71337. นางอุษา ถ้ําสุธะ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71338. นายจิตกร วจิิตรปฐมกุล โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71339. นายเจริญไชย อะทะไชย โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71340. นายณัฏฐแ ชัยชนะวรุิฬหแ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71341. นายนพดล ทองกร โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71342. นายนิคม กาวลิะ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71343. นายบรรพต จําเริญเกตุประทีป โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71344. นายพทิกัษแ ทองมูล โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71345. นายโพธรัิตนแ อินต฿ะยศ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71346. นายมาโนช ดานพนัง โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71347. นายสถิตยแพงษแ สุวรรณโสภณ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71348. นายสวสัด์ิ เหล่ียมพงศาพทุธิ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71349. นายสุภณัฐ ทาศักด์ิ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71350. นายอัครเดช เมฆสุรินทรแ โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71351. นางนารี กาหาวงศแ โรงเรียนสามีคคีวทิยาคม๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71352. นางวชิุดา แกววรรณดี โรงเรียนสามีคคีวทิยาคม๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71353. นางวลิาวลัยแ วเิศษโวหาร โรงเรียนสามีคคีวทิยาคม๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71354. นางแสงเมฆ แกวมีชัย โรงเรียนสามีคคีวทิยาคม๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71355. นางอนงคแ กิติยศ โรงเรียนสามีคคีวทิยาคม๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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71356. นายสงศักด์ิ เทพดวงแกว โรงเรียนสามีคคีวทิยาคม๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71357. นางสาวกชพรรณ ศรีทอง โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71358. นางสาวกณิการแ ปใญญาอิ่นแกว โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71359. นางแสงพลอย อุตสาหแ โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71360. นายปฐม สมศรี โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71361. นายสงา วชิา โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71362. นายอุดม สมบรูณแ โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71363. นายสมชาย วงคแชัย โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71364. นางพรพรรณ สัมฤทธติานนทแ โรงเรียนหวยสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71365. นางศรีจันทรแ เพยีรพเิศษ โรงเรียนหวยสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71366. นางสาวปใทธวดี บายเที่ยง โรงเรียนหวยสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71367. นายเจริญ เตชะ โรงเรียนหวยสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71368. นายภมูรินทรแ สีกา โรงเรียนหวยสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71369. นายลิขิต ภริะบนั โรงเรียนหวยสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71370. นายวเิชียร สัมฤทธติานนทแ โรงเรียนหวยสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71371. นายวฒิุพงษแ ศรีสงคแ โรงเรียนหวยสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71372. นายศรีวรรณ ตุยตเา โรงเรียนหวยสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71373. นางสาวณิชนนัทนแ กันทะลา วาววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71374. นางสาวไพรินทรแ อินต฿ะวงคแ วาววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71375. นางสุพจัฉรี กาบคํา วาววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71376. นายโพธิท์อง ปริมิตร วาววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71377. นายเรวตัรแ สุเมธาลังการ วาววีทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71378. นางสาวประไพพร อุทธยิา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๖ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71379. นางบษุกร เชื้อสีดา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๖ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

71380. นางกาญจนา ธนะขวาง ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71381. นางจีรนันทแ วรรณโยธา ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71382. นางณัฐพร ธรรมวงศแ ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71383. นางทพิรัตนแ ปะสีละเตสัง ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71384. นางธญัวรัตมแ โยบรรยงคแ ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71385. นางบรรพตี เมืองมูล ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71386. นางพรณภา ตาวใจ ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71387. นางรุจิเรข บญุมาปะ ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71388. นางลักษณา เจษฎาชัยยุทธแ ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71389. นายกันตพงษแ หมั่นดี ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71390. นายนพวศิวแ พลทพิยแ ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71391. นายศราวธุ ธรรมวงศแ ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71392. นายสุรศักด์ิ คําศรีใส ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71393. วาที่ ร.ต.คุณภทัร อุทธยิา ทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71394. นางสาวลํายวน แกวตัน นาหมื่นพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71395. นางสาวศิริลดา คํานันทแ นาหมื่นพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71396. นางสาวอมรรัตนแ สารเถื่อนแกว นาหมื่นพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71397. นายณรงคแชัย สุทธสุริยะ นาหมื่นพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71398. นายประยุทธ มีทรัพยแ บานกาศประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71399. นายประสงคแ ววูงศแ บานกาศประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71400. นายเผชิญ เพื่อนฝูง บานกาศประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71401. นายสงัด กันธยิะ บานกาศประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71402. นางนภาภรณแ พงษแพนัธแ พระธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71403. นางวจันา ชัยรักษา พระธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71404. นางศุราลักษณแ แกวโก พระธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71405. นายณรงคแชัย ไชยสลี พระธาตุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71406. นางสาวจิดาภา วเิศษศักด์ิ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71407. นางสาวนภสักร มวงมา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71408. นางสาวเบญจวรรณ จอมคํา มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71409. นางสาวพัชรินทรแ ครองแดง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71410. นายอภนิันทแ ขัตติยะ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71411. นายชวน ถาวงศแ เมืองยมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71412. นายดําริหแ จิณะ เมืองยมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71413. นางสาวจุฑารัตนแ ศรีตนไชย ยาบหวันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71414. นายเอกชัย ต้ังเพชรศักด์ิกุล ยาบหวันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71415. นางมณีภทัรแ รางแดง โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71416. นางลําแพน บรูณะชาติ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71417. นางสาวมะลิวลัยแ ไชยโย โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71418. นางสาวรัชนี พรหมรักษแ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71419. นางอนิทริาลักษณแ นันไชย โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71420. วาที่รอยโทวญิโู ศรีบญุเรือง โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71421. นางจุฬารัตนแ สุทธการ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71422. นางชิษณุชา รินฤทธิ์ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71423. นางเพญ็พชิชา ตันกุระ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71424. นายทวศัีกด์ิ สมศักด์ิ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพฒันา" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71425. นางนัททดิา ระลึก โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71426. นายเกษมศักด์ิ ปกุคาม โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71427. นางจีรวรรณ เทพวรีะพงศแ โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71428. นางทววีรรณ คําสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71429. นางมัตติกา ธริาช โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71430. นางสาวบานบรีุ คําลือ โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71431. นางสาวลัดดาวัลยแ รัตนกุณฑี โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71432. นายพนิัย ออนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71433. นายสมยา ถานะวฒิุพงษแ โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71434. นายสวสัด์ิ รัตนศรี โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71435. วาที่รอยตรีวีรภทัร แกวทอง โรงเรียนถิ่นโอภาสวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71436. นางดวงแกว ตุมคํา โรงเรียนทาขามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71437. นางพชัรินทรแ คํากระจาย โรงเรียนทาขามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71438. นายวรวทิยแ วงัซาย โรงเรียนทาขามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71439. นายสุรินทรแ ตุมคํา โรงเรียนทาขามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71440. นายพรเทพ เสนนันตา โรงเรียนทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71441. นายมนตรี กาวี โรงเรียนทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71442. นายวศิน จิณะกับ โรงเรียนทาวงัผาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71443. นางจําปี พฒุกลาง โรงเรียนทุงชาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71444. นางทรายทอง ภกัดี โรงเรียนทุงชาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71445. นางปราณี สิงหแธนะ โรงเรียนทุงชาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71446. นางสมร คัญใหญ โรงเรียนทุงชาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71447. นางสาวอารีรัตนแ สุทธิ โรงเรียนทุงชาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71448. นายประสาท สิงหแธนะ โรงเรียนทุงชาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71449. นายพงษแศักด์ิ รักษาพล โรงเรียนทุงชาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71450. นายสุพจนแ คัญใหญ โรงเรียนทุงชาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71451. นางกมลวรรณ วงศแซ่ือสัตยแ โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71452. นางกฤษฏาภรณแ นะพชิัย โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71453. นางจิราพนัธแ เธยีรพบิลูยแ โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71454. นางเปรมจิต กองมงคล โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71455. นางผองใส ทองกริต โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71456. นางพชันี ปงิยศ โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71457. นางยุคล ไชยมงคล โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71458. นางศิริรัตนแ สุขยิ่ง โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71459. นายมาโนช แกวหลา โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71460. นายเรืองฤทธิ์ ดวงภเูมฆ โรงเรียนนานนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71461. นางฉัตรฤดี อุดคําเที่ยง โรงเรียนนานประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71462. นางสาวชัชฎาภรณแ หลาสกุล โรงเรียนนานประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71463. นางประภสัสร อัทธยศ โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71464. นางสาวจุฑารัตนแ สุรัตนแตะนันทกุล โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71465. นางสาวปใทมา ปยิศทพิยแ โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71466. นางสาววรรณี ปในอาย โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71467. นางสุวภา เหมภทัรสุวรรณ โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71468. นายผดุง ไชยกองละ โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71469. นายพงคแพนัธแ ปจิดี โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71470. นายมงคล แดงฟู โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71471. นายสุเทพ ศรีพลพรรค โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71472. นายเวธติ ยะติ โรงเรียนนานอย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71473. นางจุรีรัตนแ คล่ีใบ โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71474. นางนันทพร บริุพา โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71475. นางนุชนาถ เกียรติสมบรูณแ โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71476. นางสาวทิพวรรณ ศรีใจวงศแ โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71477. นางสาววชิราภา เพช็รหาญ โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71478. นางสาวสุพตัรา แกวสีทอง โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71479. นางสาวอรัญญา หมื่นโฮง โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71480. นายไกรศร สิงหแบตุร โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71481. นายจตรนตแ สายอุต โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71482. นายปยิพทัธแ สุกใส โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71483. นายภาณุพนัธุแ ภาคาผล โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71484. นายศักด์ินิพล คล่ีใบ โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71485. นายไสว หนูแกว โรงเรียนนารีรัตนแจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71486. นางไพรินทรแ แสนอินทรแ โรงเรียนบอสวกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71487. นางสุมิตรา ใจกลา โรงเรียนบอสวกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71488. นายวชัรพงศแ สุริยสาร โรงเรียนบอสวกวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71489. นางสาวจุฑารัตนแ จันทรแคํา โรงเรียนบานหลวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71490. นางสาวปริญญาภรณแ ขันทะยศ โรงเรียนบานหลวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71491. นางสาวเพญ็พชิญา คําแสน โรงเรียนบานหลวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71492. นางสาววรนุช สุนันทนานนทแ โรงเรียนบานหลวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71493. นางสาวหรัิญญา อุปถัมภแ โรงเรียนบานหลวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71494. นางสุมนมาลยแ ปางอินทรแ โรงเรียนบานหลวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71495. นายธนัยแธวชั บวับาน โรงเรียนบานหลวง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71496. นางกานตแพชิชา เจียมรุงรักษา โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71497. นางกุลวรรณ จันทรแเพง็ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71498. นางเตือนใจ ประกอบเที่ยง โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71499. นางวราจิตร คุณสิทธิ์ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71500. นางวรัิชนก จันทรแเรีย โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71501. นางสาวเครือศรี กันฟใน โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71502. นางสาวสุธาลักษณแ จันทรสูรยแ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71503. นางสุพรรษา เขื่อนธะนะ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71504. นางสุภาพ นากาศ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71505. นางหรรษา สิทธพิงศแ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71506. นายคมสันตแ ขันทะสอน โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71507. นายจรัญ จันทรแวงั โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71508. นายดํารงคแ คันธะเรศยแ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71509. นายนพคุณ กุลาหงษแ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71510. นายนพรัตนแ ใบยา โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71511. นายประดิษฐแ กลาสี โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71512. นายพนิิจ ขัติยะ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71513. นายเมธาวี วฒันะ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71514. นายรุงโรจนแ ศศิวจันแไพสิฐ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71515. นายสมชาย เขื่อนธะนะ โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71516. นายอรรถวธุ ใบยา โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71517. นางกฤติยา ไชยเรียน โรงเรียนปใว สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71518. นางกัลยา กุหลาบขาว โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71519. นางขนิษฐา มาบญุธรรม โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71520. นางชูขวญั เครือวงคแ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71521. นางณัฐกาญจนแ ศรีคํายอด โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71522. นางดารณี สมฤทธิ์ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71523. นางทศันียแ สบายสุข โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71524. นางทศันียแ พมิสาร โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71525. นางนงคราญ กล่ันบศุยแ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71526. นางนงนาฎ วงคแคํา โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71527. นางนิรชร สุขสมศรี โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71528. นางบวันํา ปิๆนชัยพฒันแ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71529. นางบญุศิริ แมหลาย โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71530. นางบษุกร ศรีโชค โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71531. นางพรรณี ศรีสงา โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71532. นางมุทติา เพชรวงษแ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71533. นางระววีรรณ วรีะพนัธแ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71534. นางรัศมี กาศเกษม โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71535. นางวชิรภานันทแ ขันคําต฿ะนันทแ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71536. นางวราพร บณัฑิตยแ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71537. นางวชัราพรรณ สวนบญุ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71538. นางวนัวสิาขแ กาวี โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71539. นางวาสนา รัตนชมภู โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71540. นางสมฤทยั ศฤงคาร โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71541. นางสายบวั สายสนองยศ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71542. นางสาวกติต์ิธัญญา ใจนาน โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71543. นางสาวนันทแนภัส จินดาคํา โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71544. นางสาวบญุธดิา ปใญญาเฉียบ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71545. นางสาววสิสุดา เสียงหวาน โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71546. นางสาวอภริมยแ สุปรียสุนทร โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71547. นางอัมพร คงชื่น โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71548. นายกฤติกรณแ กองแกว โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71549. นายเกษม พุมพวง โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71550. นายเทยีนศักด์ิ จินดากาศ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71551. นายประสงคแสิน ศรีถาวร โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71552. นายพษิณุ พนิิจ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71553. นายวรีวฒันแ พนัธกุิ่ง โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71554. นายวรีวฒิุ คําวงศแ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71555. นายสมบติั ประสงคแ โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71556. นายหตัถชัย มาบญุธรรม โรงเรียนพริิยาลัยจังหวดัแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71557. นางภรีู ขานเพราะ โรงเรียนมวงไขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71558. นางลําดวน อินทนานนทแ โรงเรียนมวงไขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71559. นางศิริธร พริิยะวฒันแ โรงเรียนมวงไขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71560. นางสาวสุพรรณี คณะนัย โรงเรียนมวงไขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71561. นายณัฐกร กันทะหงษแ โรงเรียนมวงไขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71562. นายประยงคแ สังหาร โรงเรียนมวงไขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71563. นายยุทธการ เสารแแดน โรงเรียนมวงไขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71564. นายสมบรูณแ คํากระจาย โรงเรียนมวงไขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71565. นายดนัยรัตนแ กาศเกษม โรงเรียนมวงไขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71566. นางกัลยา พรมสาสแน โรงเรียนมัธยมปาุกลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71567. นางวณัทสนันทแ คงตาล โรงเรียนมัธยมปาุกลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71568. นายนันทวฒันแ คีรีสันติกุล โรงเรียนมัธยมปาุกลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71569. นายปใกธงชัย สวาสด์ิวงคแ โรงเรียนมัธยมปาุกลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71570. นายพนิิจ จิรนันทนุกุล โรงเรียนมัธยมปาุกลาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71571. นางนิตยา พรมมินทรแ โรงเรียนเมืองแงง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71572. นางวชัราภรณแ กะรัตนแ โรงเรียนเมืองแงง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71573. นางสาวสุมาลี ความสุข โรงเรียนเมืองแงง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71574. นายปรีชา กะรัตนแ โรงเรียนเมืองแงง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71575. นางพรพมิล บญุสูง โรงเรียนเมืองแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71576. นางศรีภา เหล็กแกว โรงเรียนเมืองแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71577. นางสาวดาวรรณแ หมดมลทนิ โรงเรียนเมืองแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71578. นายสนั่น กเอยฟอง โรงเรียนเมืองแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71579. นายสาธติ ณ ลําพนู โรงเรียนเมืองแพร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71580. นายณัฐพล มุณีนันทวฒันแ โรงเรียนเมืองยมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71581. นางสาวปณิสรา วงสุยะ โรงเรียนแมจริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71582. นางสาวอารุณี แกวแสงอินทรแ โรงเรียนแมจริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71583. นายณัทธนัท สมคํา โรงเรียนแมจริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71584. นายบรรเลง สินต฿ะ โรงเรียนแมจริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71585. นายรังสรรคแ ไกรสีกาจ โรงเรียนแมจริม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71586. วาที่รอยตรีอดุลยแ อะทะยศ โรงเรียนยาบหวันาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71587. นางมัญทะนา หมดหวง โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71588. นางสังเวยีน เศวตศิลา โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71589. นางสาวดวงกมล ทพิยแปใญญา โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71590. นางสาววทิติา สุขทั่วญาติ โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71591. นางสุภาพ กรุณา โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71592. นายเกรียงไกร วงักาษร โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71593. นายธนารักษแ อินประดิษฐแ โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71594. นายสงวนสิทธิ์ ปะระมะ โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71595. นายอัชวนิ ทฆีาวงคแ โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71596. นางนารี หลายกิจพานิช โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71597. นายประดิษฐแ โสภาประดิษฐแ โรงเรียนรองกวางอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71598. นางขวญัใจ จอมแปง โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71599. นางบงัอร แนวราช โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71600. นางบญุพรอม วนัแกว โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71601. นางเยาวลักษณแ สุภาพ โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71602. นางเยาวลักษณแ นุมนวล โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71603. นางสาวจินตนา สุขแกว โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71604. นางสาวนงลักษณแ งามเขียว โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71605. นางสาวประกายเพชร เอยวนั โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71606. นางสาวมนัสพร ปวนเอย โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71607. นางสาวอรอุมา ไชยชนะ โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71608. นางอารียแ กวาวสาม โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71609. นายทรงศักด์ิ สารพนัธแ โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71610. นายพนัสชงคแ แนวณรงคแ โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71611. นายสมเกียรติ ดอกพกิุล โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71612. นายอนันตศักด์ิ ดาวแดน โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71613. นายจิรัฐพงศแ สุมนะ โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71614. นายสวสัด์ิ จิตรประเสริฐ โรงเรียนลองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71615. นางเชิดศิริ ยาวลิาศ โรงเรียนวงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71616. นางอมรรัตนแ ใจหาญ โรงเรียนวงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71617. นางอัจฉรา ถือคํา โรงเรียนวงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71618. นายสมควร ใจหาญ โรงเรียนวงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71619. นางทวิา ทพิยวงศแ โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71620. นางธรีะพนัธแ ร้ังกลาง โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71621. นางบณุฑริกา ชยันตราคม โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71622. นางพมิลพรรณ รวมบญุ โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71623. นางวารุณี อรุณ โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71624. นางวภิารัตนแ ตาวยิะ โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71625. นางสมบรูณแ มีมาก โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71626. นางสาวจิราพนัธแ รุจิระพงคแ โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71627. นางแสงอรุณ หบีจินดา โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71628. นายประจักษแ วานเวยีง โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71629. นายศุภชัย จินะรักษแ โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71630. นายสุวฒันแชัย สมนึก โรงเรียนวไิลเกียรติอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71631. นางกฤษดากร อินทรียแ โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71632. นางรําพงึ สิทธวิงศแ โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71633. นางวาสนา สมใจ โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71634. นางสาวกัลยา แข็งแรง โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71635. นางสาวนิตยา วงศแสุภาภรณแ โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71636. นางสาวรัตนา ทองศิริกุล โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71637. นางสาวสมรัก คุมเนตร โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71638. นางสุชยา เจตะภยั โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71639. นายทวศัีกด์ิ เหล็กกลา โรงเรียนเวยีงเทพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71640. นางคุณัญญา ตะนะทพิยแ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71641. นางบษุบา อภวิฒันแสกุล โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71642. นางพชัรี หนูเอียด โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71643. นางฤดี ปรังฤทธิ์ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71644. นางสาวศิริลักษณา คําวงั โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71645. นายชเนรินทรแ จิตอารี โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71646. นายธรีวฒันแ ต฿ะแกว โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71647. นายศักด์ิ พนัชน โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71648. นายสมบติั วหิก โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71649. นายสรศักด์ิ เสมอใจ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71650. นายนิคม พลทพิยแ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71651. นางนงเยาวแ นวเจริญพงคแ โรงเรียนศรีนครนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71652. นางสาวปรียานุช อุททะนา โรงเรียนศรีนครนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71653. นางกัญญแภคัญา กาละดี โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71654. นางจารี ใจสุขสันตแ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71655. นางจินตนา ถาวรศักด์ิ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71656. นางทพิากร ปจิดี โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71657. นางธนพร ไชยเขียวแกว โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71658. นางธติิพนัธแ เจดียแถา โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71659. นางนฤมล นิ่มพยา โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71660. นางนิตยา สถิตยแพร โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71661. นางปยีมาศ พาใจธรรม โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71662. นางพวงเพชร ตามัย โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71663. นางมนชยา อธกิรม โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71664. นางรุงทวิา จิตตเกษม โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71665. นางวชัราวไลยแ วงศแใหญ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71666. นางสาวณัชเมธาวรรณ วฒิุ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71667. นางสาววนีา สุวรรณโน โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71668. นางสาวอรวรรณ ไชยดี โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71669. นางอมรรัตนแ นิกรวงศแสิริ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71670. นางอรพรรณ พมิพแมาศ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71671. นางอรุณี ชัยพชิิต โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71672. นางเอมอร บําเพช็ร โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71673. นายชัยพร สุขมี โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71674. นายดิเรก สุธรรม โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71675. นายทววีฒันแ ทวชีัย โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71676. นายธวชัชัย เมธาเกษร โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71677. นายประเสริฐ เครือเสน โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71678. นายภชัรณันต์ิ ศรีประเสริฐ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71679. นายมงคลชัย อาราธนกุล โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71680. นายวรีะยุทธ อยูจันทรแ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71681. นายสมเรียน วงคแสัมพนัธแ โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดันาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71682. นางจิตรา ออนชํานิ โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71683. นางชัชฎาภรณแ ใจจันทรแ โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71684. นางณัฏฐแชยา ธรรมชัย โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71685. นางธนพร วงคแสัมพนัธแ โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71686. นางปยิะฉัตร แบนนิสเตอรแ โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71687. นางปณุณดา ปราบริปู โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71688. นางเยาวนาต ทาวเชียง โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71689. นางรัตนแชรีพร กุมมาละ โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71690. นางสาวจามจุรี ทอนจันทรแ โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71691. นางสาวชนฐิฆแศรา เทพจันตา โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71692. นางสาวพัชรินทรแ ศรีคํา โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71693. นางสาววรุณพร ทุงส่ี โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71694. นางสาวศศิวมิล หอมนวล โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71695. นางสุภาสินี งามธรุะ โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71696. นางสุวพรรณ สวนแกว โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71697. นางอรอุษา เทพอาจ โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71698. นายพสิิษฐแ สวนแกว โรงเรียนสตรีศรีนาน สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71699. นางชวนพศิ นันตาดี โรงเรียนสันติสุขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71700. นางสาวปาณิศา อุปทา โรงเรียนสันติสุขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71701. นายธนญ มารัตนแ โรงเรียนสันติสุขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71702. นายบญุนัก ยศหลา โรงเรียนสันติสุขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71703. นายบรัุสกร กุดนานอย โรงเรียนสันติสุขพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71704. นางจิราภคั แกวมีศรี โรงเรียนสา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71705. นางดรุณี ณ นาน โรงเรียนสา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71706. นางนฤจิต กุลเจริญ โรงเรียนสา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71707. นางเพยีงเพญ็ ศิวะวามร โรงเรียนสา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71708. นางศุภลักษณแ กอนสมบติั โรงเรียนสา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71709. นางสาวนลัทพร ปวงไชยา โรงเรียนสา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71710. นางสาวพจนียแ สินชู โรงเรียนสา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71711. นางสาววจีพร แกวหลา โรงเรียนสา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71712. นายชัชวาลยแ ชุมวงคแ โรงเรียนสา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71713. นางณัฐรดา จันฟุุน โรงเรียนสารธรรมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71714. นางรัชฎาภรณแ ใจมา โรงเรียนสารธรรมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71715. นางสาวเพลินจติร จันทรักษแ โรงเรียนสารธรรมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71716. นางอําพร พยิะ โรงเรียนสารธรรมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71717. นายมงคล วรีะ โรงเรียนสารธรรมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71718. วาที่รอยตรีชูชาติ จันต฿ะยอด โรงเรียนสารธรรมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71719. นางชุติกาญจนแ ทอดเสียง โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71720. นางณัฐพร ดังกอง โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71721. นางนงคราญ บญุมี โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71722. นางนงลักษณแ เอื้อประเสริฐ โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71723. นางนวลศรี ยิ่งยวด โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71724. นางนิภาพร สายวงคแ โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71725. นางภรภทัร เทพจันทรแ โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
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71726. นางมัสยา เกษรวนิชวฒันา โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71727. นางวณนุชมนตแ แสนอุม โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71728. นางสุนทรี ผาทอง โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71729. นายดิเรก แกวสุทธิ โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71730. นายนิทศันแ เกษรวนิชวฒันา โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71731. นายวรียุทธ ศุภวทิยโยธนิ โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71732. นายสมชาย มิ่งขวญั โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71733. นายสุเทพ โปรงใจ โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71734. นางพวงเพช็รแ ศรีสุข โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71735. นางสาวอัญชัน พนัทวี โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71736. นายเดชา บญุสูง โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71737. นางนริศรา หงษแหนึ่ง โรงเรียนหวยมาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71738. นางพชิญาภา ประมายันตแ โรงเรียนหวยมาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71739. นางศิรินุช หอมเนียม โรงเรียนหวยมาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71740. นางอังคณา จินะรักษแ โรงเรียนหวยมาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71741. นายสมนึก ยอดเถื่อน โรงเรียนหวยมาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71742. นายสมศักด์ิ หอมเนียม โรงเรียนหวยมาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71743. นายอภวิฒันแ ทนันชัย โรงเรียนหวยมาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71744. นางจันทนา วงักาษร วงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71745. นางประไพศรี ธนะภาษี วงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71746. นางเพยีงเพญ็ กาศวลิาศ วงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71747. นางสาวนันทยิา เครือพาน วงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71748. นางสาวยุวเรศ กาศเจริญ วงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71749. นายสนอง ธนะภาษี วงัชิ้นวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71750. นายดนัย สังขแเกิดสุข สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต ๓๗ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71751. นางปยิะนุช สารสิทธยิศ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต ๓๗ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71752. นางอุษาสม แสงพายัพ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต ๓๗ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

71753. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71754. นางนิสา วงศแคามรัตนภมูิ โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71755. นางเพชรรัตนแ ทบัจาก โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71756. นางรัตนา กัดฟใก โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71757. นางรัติยา พลับผล โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71758. นางวราภรณแ พนัธุแพชื โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71759. นางสาวศักด์ิศรี สายสิน โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71760. นายพรชัย พลับผล โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71761. นายวชัรินทรแ มวงเขียว โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71762. นายวนัชัย วงศแเทพนิวติั โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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71763. พ.อ.อ.เศกสรรคแ คลายเพญ็ โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71764. นางสาวชรินยา สุขยอย โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71765. นางเกษร ฟใกรักษา โรงเรียนไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71766. นางสาวน้ําผ้ึง สงสัย โรงเรียนไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71767. นางสาวเบญจวรรณ จันทรแเมือง โรงเรียนไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71768. นายเคียง ชํานิ โรงเรียนไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71769. วาที่รอยตรีวษิณุ อินทรแปาน โรงเรียนไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71770. นางประกอบ สุทธมิาศ โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71771. นางมนัสยา พุมพวง โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71772. นางยุพา สุนทรีมณีกริช โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71773. นางสายชล โพธิด์ง โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71774. นางสาวภาวสุทธิ์ บนิชัย โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71775. นางสาวมนฤทยั หลวงวงษแ โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71776. นางสาวอรุณวรรณ จันทรแทุง โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71777. นางอิศรารัตนแ ฉิมเฟืๆอง โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71778. นายวรวชิ นพนรินทรแ โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71779. วาทีร่อยตรีสมศักด์ิ สาเกกูล โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71780. นายวเิชียร พรหมปใ็น โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71781. นายสมบติั ปอูงฉิม โรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71782. นายสุทธิ อาดูร โรงเรียนชัยมงคลพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71783. นางกรองจิตตแ อาดูร โรงเรียนชัยมงคลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71784. นางฐรดา สถิตคําถาเครือ โรงเรียนชัยมงคลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71785. นางเบญจรงคแ หรัิญศรี โรงเรียนชัยมงคลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71786. นางเยาวเรศ จันทรแสุพฒันแ โรงเรียนชัยมงคลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71787. นางษญิาภา รัตนะธนโชค โรงเรียนชัยมงคลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71788. นางสาวมะยุรี กูดเมือง โรงเรียนดานแมละเมาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71789. นายชัยวฒันแ หนูดวง โรงเรียนดานแมละเมาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71790. นางนฤมล อรชร โรงเรียนตล่ิงชันวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71791. นางสาวธญัทวิา เย็นใจดี โรงเรียนตล่ิงชันวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71792. นายเชษฐา เพชรคง โรงเรียนตล่ิงชันวทิยานุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71793. นางจันทรแจิรา คํานาน โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71794. นางนงนุช ประยูรโภคราช โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71795. นางนันทนิตยแ สืบรอด โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71796. นางนิภา แหวเมือง โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71797. นางปณุฑรา บวังาม โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71798. นางพรทพิยแ วงษแชัย โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71799. นางพรทพิยแ ธรรมลังกา โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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71800. นางภทัรพร ขวญัมั่น โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71801. นางภญิโญ มาออน โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71802. นางยุพนิ วงษแเปๅง โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71803. นางวมิล พชิัยณรงคแ โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71804. นางศิริกัญญา ใจจันทรแ โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71805. นางสาวกาญจนา ดวงนา โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71806. นางสาวทิพยรัตนแ สงประเสริฐ โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71807. นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71808. นางสาวพธุชาติ มั่นเมือง โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71809. นางสาวสุภาพร รักออน โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71810. นางสาวแสงเดือน บญุประสพ โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71811. นางเสาวลักษณแ บวัแกว โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71812. นางอรทยั ธวิงศแคํา โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71813. นางอุไรรัตนแ รัตนภกัด์ิดีกุล โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71814. นายสุทนิธแ คํานาน โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71815. นายสุรศักด์ิ เกิดพนัธุแ โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71816. นายอภศัิกด์ิ เทยีมฉันทแ โรงเรียนตากพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71817. นางปาณิสรา ขนบดี โรงเรียนถนอมราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71818. นายเดชา บญุธรรม โรงเรียนถนอมราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71819. นางสาววเิชียร โดยดวน โรงเรียนทาชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71820. นางสุภาภรณแ ยศบตุร โรงเรียนทาชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71821. นายจักราวสุ ขาวดี โรงเรียนทาชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71822. นายพรชัย หวลหอม โรงเรียนทาชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71823. นายพเิชฎ บญุญา โรงเรียนทาชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71824. นายเสกสรร เทยีนทอง โรงเรียนทาชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71825. นายทวปี พลชนะ โรงเรียนทาชัยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71826. นางพชัรินทรแ จันตะบตุร โรงเรียนทาสองยางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71827. นางนงคแนุช พนัธแพชื โรงเรียนทุงฟาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71828. นางนงนุช มณเฑียรชัย โรงเรียนทุงฟาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71829. นางบษุยา ชื่นครอบ โรงเรียนทุงฟาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71830. นางสาวนิสา จินนา โรงเรียนทุงฟาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71831. นายสะอาด หลอมทอง โรงเรียนทุงฟาูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71832. นางจินตนา อินพรม โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71833. นางปณตพร ศรีวไิล โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71834. นางรัตนา วงศแเครือ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71835. นางละออศรี พรหมวมิานรัตนแ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71836. นางศศิวรรณ ขันสาคร โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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71837. นางสาวนันทิกานตแ เดียวเจริญ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71838. นางสาวอุษา ปใญโญอาย โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71839. นางสุขสันตแ สนิทวงศแ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71840. นายนนทแ แกวจาเครือ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71841. นายนพพร สุรจันทรแกุล โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71842. นายบรรเทงิ โสรัจประสพสันติ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71843. นายพงษแศักด์ิ สังเกตุใจ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71844. นายสามารถ แจมเมธกีุล โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71845. นายสุเทพ ตากัน โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71846. นายสุรศักด์ิ ขันสาคร โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71847. นายอํานวย วงศแเครือ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71848. นายจักกิต อุทรณแ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71849. นายศักด์ิสิทธิ์ อินทพิยแ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71850. นางกาญจนา แสนเมือง โรงเรียนนาโบสถแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71851. นางนิตยา รัตนหรัิญกาญจนแ โรงเรียนนาโบสถแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71852. นางสาวยุพนิ ทบัเอี่ยม โรงเรียนนาโบสถแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71853. นางสาวอรัญญา ออนละมูล โรงเรียนนาโบสถแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71854. นางสุรีธร ขันติโคตร โรงเรียนนาโบสถแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71855. นางเจริญสินธุแ มุสิกปาน โรงเรียนบานแกงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71856. นางดุษฎี ขอสุข โรงเรียนบานแกงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71857. นางสาวรัตนแ นพเกา โรงเรียนบานแกงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71858. นางสุมิตรา ประชัน โรงเรียนบานแกงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71859. นายชาญชัย เจติยานนทแ โรงเรียนบานแกงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71860. นายชุบ นิมิตร โรงเรียนบานแกงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71861. นายวโิรจนแ ขอสุข โรงเรียนบานแกงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71862. นายสุกิจ ปริเวก โรงเรียนบานแกงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71863. นางจันทนา อิ่มเที่ยง โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71864. นางณัชชา รักษแวรรณา โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71865. นางนุจรินทรแ เรืองเดช โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71866. นางสงกรานตแ แกวเกต โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71867. นางสรินยา เทศสิงหแ โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71868. นางสาวจันทรแสอน กอนนา โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71869. นางสาวจีรภา ตันเจริญ โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71870. นางสาวพชับลูยแ วงคแสืบ โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71871. นางสาวสุพตัรา พวงแผน โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71872. นายธรีศักด์ิ ชัยวฒันกุล โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71873. นายสมเกียรติ แกวเกต โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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71874. นายสุธี ฮิดเชื้อ โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71875. นายไชยันตแ บตุรนอย โรงเรียนบานดานลานหอยวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71876. นายเศรษฐสิน สีมวงคํา โรงเรียนบานตาก "ประชาวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71877. นางยุพนิ ชัยชนะ โรงเรียนบานตาก"ประชาวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71878. นางสาวจันจิรา ขามะวนั โรงเรียนบานตาก"ประชาวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71879. นางสาวนันธดิา นิลบรีุ โรงเรียนบานตาก"ประชาวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71880. นางสาวอรณี เขียวไสว โรงเรียนบานตาก"ประชาวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71881. นายธานี สุวรรณปใญญา โรงเรียนบานตาก"ประชาวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71882. นายสันติกรานตแ ธรีะเชีย โรงเรียนบานตาก"ประชาวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71883. นายสุทศันแ เฉลยทศันแ โรงเรียนบานตาก"ประชาวทิยาคาร" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71884. นางสาวปญิาณี บรูณะชาต โรงเรียนบานไรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71885. นางสาวสุภาภรณแ บวักลา โรงเรียนบานไรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71886. นางแสงเดือน ฤทธิข์ันธแ โรงเรียนบานไรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71887. นางอนันตแ บวัเพง็ โรงเรียนบานไรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71888. นายจรัล งามสม โรงเรียนบานไรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71889. นายนิรุต มีเกิด โรงเรียนบานไรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71890. นายประสงคแ เสือคลาย โรงเรียนบานไรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71891. นางสาวมารินทรแ กล่ินเชตุ โรงเรียนบานไรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71892. นางอาณิสา จันทรแอิ่ม โรงเรียนบานสวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71893. นายภาณุพงศแ ธนูสาร โรงเรียนบานสวนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71894. นางกนกวรรณ ทบัเนียมนาค โรงเรียนบานใหมเจริญผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71895. นางสาวสิรินภา อยูสถิตยแ โรงเรียนบานใหมเจริญผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71896. นางสาวโสภา ผิวศรี โรงเรียนบานใหมเจริญผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71897. นายอนุชา แปนูจันทรแ โรงเรียนบานใหมเจริญผล สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71898. นางดวงพร มากลํ้า โรงเรียนบานใหมเจริญผลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71899. นางกมลทพิยแ วงษแนายะ โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71900. นางบรรจงรักษแ กันแกว โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71901. นางบงัอร บญุคง โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71902. นางล่ันทม ทองชุม โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71903. นางสาวกญัญวรา พมิพแพนัธุแ โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71904. นางสาวฉันทนา ดํานิล โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71905. นางสาวณัฐกานตแ มหาวรรณ โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71906. นางสาวพนอ มั่นเมือง โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71907. นางสาวสุรียแพร เจ็ดกริช โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71908. นางสาวอัมพร อินทราชา โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71909. นางสุดารัตนแ กําเงิน โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71910. นางหทยัชนก ทองประศรี โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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71911. นางอัญชรี ทากัมมา โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71912. นางอุษา สินศรานนทแ โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71913. นายกิติพงษแ เคร่ืองกําแหง โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71914. นายเกรียงศักด์ิ วนัดี โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71915. นายจิรวฒันแ นาควจิิตร โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71916. นายจิระศักด์ิ เกษร โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71917. นายปรีชา ตเาแปง โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71918. นายพรีพฒันแ พรมพล โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71919. นายวาณิช แกวเลิศ โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71920. นายประถม ปิๆนพาน โรงเรียนผดุงปใญญา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71921. นางพมิใจ มีธรรมสวนะ โรงเรียนพบพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71922. นางสาวจันจิรา บญุเรือง โรงเรียนพบพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71923. นางสาวณัฐพร เสารแแกวคํา โรงเรียนพบพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71924. นางสาวนุจรียแ ศรีเพชร โรงเรียนพบพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71925. นางสาวเบญจวรรณ อินทศร โรงเรียนพบพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71926. นางสุวมิล เสระสาตรแ โรงเรียนพบพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71927. นายสุทธิ ต฿ะสุ โรงเรียนพบพระวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71928. นางจรินทรแ ทฆิัมพรธรีวงศแ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71929. นางเฉลียว พลอยเจริญ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71930. นางนิ่มนวล นอยวงศแ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71931. นางประนอม ฉายกี่ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71932. นางพรพมิล พรมน้ําอาง โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71933. นางมาลัย พกุกะณะสุต โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71934. นางลําพนู กระแซง โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71935. นางวรีวรรณ โขนงนุช โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71936. นางวาลี เนียมถาวร โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71937. นายชนินทรแ เกิดผล โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71938. นายชลิต ฉายกี่ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71939. นายชโลทร จันทรแน้ําทวม โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71940. นายบณัฑิต ขอบคุณ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71941. นายประกิต โฆสิต โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71942. นายไพรัตนแ พลอยเจริญ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71943. นายเรวตัร นอยวงศแ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71944. นายวรีชัย แกวประเสริฐ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71945. นายวรีะชัย เนียมถาวร โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71946. นายสมโภชนแ ดีเอี่ยม โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71947. นายสุเมธ ขอบคุณ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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71948. นายสุรวทิยแ รังสิวฒุาภรณแ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71949. นายประธาน หาญณรงคแ โรงเรียนเมืองเชลียง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71950. นางสาวไพรินทรแ มากคลาย โรงเรียนเมืองดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71951. นางสาวสมพร ไขสุวรรณแ โรงเรียนเมืองดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71952. นายพนม สุขหา โรงเรียนเมืองดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71953. นายสันติภาพ อุดมมงคล โรงเรียนเมืองดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71954. นายสุวทิยแ ดวงทอง โรงเรียนเมืองดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71955. นายอําพล พรมสุบรรณแ โรงเรียนเมืองดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71956. นายสมพร สุขอราม โรงเรียนเมืองดงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71957. นางณัชชา ตุยหลา โรงเรียนแมกุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71958. นางณิษา สิริปใญญา โรงเรียนแมกุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71959. นางสาวสุนียแ กัณทะวงษแ โรงเรียนแมกุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71960. นางอมรรัตนแ เทยีมแกว โรงเรียนแมกุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71961. นายวนิตยแ ตาคํา โรงเรียนแมกุวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71962. นางจารุวรรณแ วงศาโรจนแ โรงเรียนแมจะเราวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71963. นางสาวทศันียแ ดีรัศมี โรงเรียนแมจะเราวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71964. นางสาวทิพยแวิภา ผัดออนอาย โรงเรียนแมจะเราวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71965. นางสาวศศิวมิล มณีวรรณ โรงเรียนแมจะเราวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71966. นายธญัวฒิุ บวัหลวง โรงเรียนแมจะเราวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71967. นายนพชัย สีนวล โรงเรียนแมจะเราวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71968. นายขวญัชัย นันต฿ะ โรงเรียนแมจะเราวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71969. นางฐานิช จันทรแต฿ะ โรงเรียนแมปะวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71970. นางสาวธดิารัตนแ แกวทพิยแ โรงเรียนแมปะวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71971. นางสาวนงลักษณแ ตาคํา โรงเรียนแมปะวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71972. นายดํารง กอบฝใ็น โรงเรียนแมปะวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71973. นายววิฒันแ แสนคํานาค โรงเรียนแมปะวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71974. นางนภาพร คํามูล โรงเรียนแมระมาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71975. นางปยิะนาถ ขุนทะอาด โรงเรียนแมระมาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71976. นางสาวสโรชา หลายอดนอย โรงเรียนแมระมาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71977. นางอทติยา ทมิขาว โรงเรียนแมระมาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71978. นางอรทยั ยาโนยะ โรงเรียนแมระมาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71979. สิบเอกพสิษฐแ นิลสิงขรณแ โรงเรียนแมระมาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71980. นายสมชาย คําตุย โรงเรียนแมระมาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71981. นางธญัญา พมิล โรงเรียนยกกระบตัรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71982. นางยาใจ เอี่ยมใส โรงเรียนยกกระบตัรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71983. นางสาวรุจิรา เครือกิจ โรงเรียนยกกระบตัรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71984. นายประภาส ขันทอง โรงเรียนยกกระบตัรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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71985. นางสาวภาวนา มุขพรหม โรงเรียนลิไทพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71986. นางสาวอนงคแนาฏ ปานดวง โรงเรียนลิไทพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71987. นางสิริรัตนแ โชติปใญญาชีพ โรงเรียนลิไทพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71988. นายจักกฤษณแ สุขรอด โรงเรียนลิไทพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71989. นายณัฐพงศแ บญุจันทรแ โรงเรียนลิไทพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71990. นายสาทติ โพธิคํ์า โรงเรียนลิไทพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71991. นางพรเพญ็ ขวญัดี โรงเรียนวงัเจาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71992. นายเกรียงศักด์ิ วระณะ โรงเรียนวงัเจาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71993. นางวชิราภรณแ เจริญศรี โรงเรียนวงัประจบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71994. นางวรรณสิริ วนพฤกษแ โรงเรียนวงัประจบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71995. นางสาวสุพนิ พลนิรันดรแ โรงเรียนวงัประจบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71996. นางสาวสุวมิล ฟใกทองอยู โรงเรียนวงัประจบวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71997. นางจตุพร แพงจันทรแศรี โรงเรียนวงัหนิกิตติวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71998. นางพรีจิต วฒิุภทัรแวงษแ โรงเรียนวงัหนิกิตติวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

71999. นางกัญจนแอมล อายุโรจนแ โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72000. นางทศันียแ สัตยาภรณแ โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72001. นางวนัเพญ็ บญุประดับ โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72002. นางสมรถ จาดแดง โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72003. นางสาวจุฑามาศ วงษแเขียว โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72004. นางสาวเนาวรัตนแ โต฿ะเคร่ือง โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72005. นางสาวลํายงคแ พมิพสิาร โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72006. นางสาวสุพรรณี อาจหาญ โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72007. นางอุบลรัตนแ ราชรักษแ โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72008. นายปยิวฒันแ สุขโอ โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72009. นายสรวง พรมสีนอง โรงเรียนศรีนคร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72010. นางกฤตยา จอยสูงเนิน โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72011. นางจงดี ขอบคุณ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72012. นางเดือนงาม ศุภพงศกร โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72013. นางบงัอร อวมแกว โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72014. นางประทปี กองทอง โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72015. นางเรณู ภมุรา โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72016. นางวไิลพร ฝใ็นสกุล โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72017. นางสาวพรทพิยแ อุตมา โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72018. นางสาวสมสมร ทภีเูวยีง โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72019. นางสุนันทา นวรัตนารมยแ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72020. นายบญุเกิด เผือกใต โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72021. นายวรพงศแ ภมุรา โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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72022. นายสัญชัย ใบศรี โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72023. นายสาธติ ขอบคุณ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72024. นายสามารถ จัดการ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72025. นายสิงขแ จีนพงษแ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72026. นายอดุล หลวงแนม โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72027. นางกัลยา ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72028. นางจรวยพร คงมี โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72029. นางนลินี ผาแสนเถิน โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72030. นางเพญ็พมิล ปานคํา โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72031. นางเพลินพศิ ศรีสุวรรณ โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72032. นางภณิตา แกวเจริญเนตร โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72033. นางรัตนาภรณแ วเิทศนแ โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72034. นางศรีสุดา บวับตุร โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72035. นางสาวจันแกว ชัยรัตนแ โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72036. นางสาวจิตรา อยูเจริญ โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72037. นางสาวฐานิตา อิ่มวมิล โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72038. นางสาวนพวรรณ สีหะอําไพ โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72039. นางสาวสุดคนึง สุรศักด์ิสิทธชิัย โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72040. นางสาวสุปราณี ปใทมสิทธโิชติ โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72041. นางสุจิตรา เนตรใส โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72042. นางสุนียแ ยะสุกิม โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72043. นางสุมาลี บญุมาก โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72044. นางอําไพ พรมมา โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72045. นายภษูติ แกวเจริญเนตร โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72046. นายศักด์ินรินทรแ สุกันทา โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72047. นายสมศักด์ิ เลิศรัตนพนัธุแ โรงเรียนสรรพวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72048. นางกรรณิการแ ศิลปวฒันานันทแ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72049. นางกันทมิา สันติชาติ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72050. นางเกศินี วงัชากร โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72051. นางคนึง วโิรจนแสกุล โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72052. นางชฎาธาร อินทรโชติ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72053. นางนพวรรณ พพิฒันแศิวพงศแ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72054. นางปยิพรรณ ประสมวงศแ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72055. นางเพยีงใจ สุพรรณ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72056. นางมณฑา สุวานิช โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72057. นางสาวจีระนุช สงพลู โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72058. นางสาวเบญจะ มุนกิจ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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72059. นางสาวประภสัสร อรัญญาเกษมสุข โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72060. นางสาวพรทพิยแ ไอสุริยะกุลกิจ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72061. นางสาวเพยีงเนตร ซ้ือประเสริฐ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72062. นางสาวศรัญยา เรืองวาณิชยกุล โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72063. นางสาวสมสมร คุณเวทยแวริิยะ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72064. นางสาวสุธามาศ ยุพเยาวแ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72065. นางอรัญณี ตันติไวทยพนัธุแ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72066. นางอัมพร ธรีวรกุล โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72067. นายทวปี เหล็กขํา โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72068. นายรุงโรจนแ คงประจักษแ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72069. นายสุชาติ เลิศไกร โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72070. นายสุเมธ ศักด์ิพงศแสิงหแ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72071. นางกมลทพิยแ ใจเยี่ยม โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72072. นางสาวนงลักษณแ สันตะวา โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72073. นางสุภาวรรณแ พศิดาร โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา ๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72074. นายปใญญพงษแ เรืองวานิช โรงเรียนสวรรคแอนันตแวทิยา๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72075. นางกัลยา ธรีะเชีย โรงเรียนสามเงาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72076. นางกาญจนา เพง็สิน โรงเรียนสามเงาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72077. นางขนิษฐา สุวรรณปใญญา โรงเรียนสามเงาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72078. นางจันทรแคํา ปนิตาใส โรงเรียนสามเงาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72079. นายศิริภทัร จันทมงคล โรงเรียนสามเงาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72080. นายอารียแ กันอินต฿ะ โรงเรียนสามเงาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72081. วาที่ ร.ต.สินธพ พรีวรพฒันแ โรงเรียนสามเงาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72082. นายวนิัย คําประดิษฐแ โรงเรียนสามเงาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72083. นางนันทกา ตันเจริญ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72084. นางนันทแนภสั มากุล โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72085. นางภรณี กังวาล โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72086. นางรัชนี พดุซอน โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72087. นางสกุลทพิยแ ผกาวสุิทธิ์ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72088. นางสมใจ พงษแสิงหแ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72089. นางสาวไพจิตร จันทรแโพยม โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72090. นางสาวมยุรี อิทธสิวสัด์ิพนัธุแ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72091. นางสาวศรีไพร ปญุญฤทธิ์ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72092. นางสุภาพ ไทยเทศ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72093. นางสุมาลี หมากผิน โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72094. นางสุรางคนา คุปตรัตนแ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72095. นางอุไรวรรณ เหมืองแกว โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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72096. นายขวญัชัย สุขมา โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72097. นายคํารณ อินทรแพวง โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72098. นายธนูศักด์ิ ยอดเพชร โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72099. นายประสงคแ ทพิยแธานี โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72100. นายไพโรจนแ รักปรางคแ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72101. นายวรีะศักด์ิ หมอกมืด โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72102. นายสงกรานตแ เสมาทอง โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72103. นายสมภพ ตุงคะสิริ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72104. ดร.ธรีศักด์ิ คงเจริญ โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72105. นายสังวาลยแ พลอยดํา โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72106. นางเพญ็พกัตรแ พวงแกว โรงเรียนหนองกลับวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72107. นางสาวสุนันทา แกมเงิน โรงเรียนหนองกลับวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72108. นางสุกัญญา ทองมาก โรงเรียนหนองกลับวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72109. นายเข็มเพชร ชาติพมิาย โรงเรียนหนองตูมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72110. นางนิตยา แกวเล่ือมใส โรงเรียนหนองปลาหมอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72111. นางรัชนีพร อรุณวงิ โรงเรียนหนองปลาหมอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72112. นางสาวจิราพร สถิตยแตระกูล โรงเรียนหนองปลาหมอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72113. นายสัมฤทธิ์ ยาพรม โรงเรียนหนองปลาหมอวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72114. นางชนิตา มากเมือง โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72115. นางนุชลี สุนันทวนิช โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72116. นางพมิพรรณ ประสิทธวิงษแ โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72117. นางเพญ็ประภา รัตนเสถียร โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72118. นางภริาณี คงเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72119. นางรัชนี ภูทองเกษ โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72120. นางรัชนีพร เนียมสุวรรณแ โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72121. นางวมิลรัตนแ เพญ็ภาคกุล โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72122. นางศิริวลัยแ มะโต โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72123. นางสมทรง คงนา โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72124. นางสาวกญัญาณัฏฐแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72125. นางสาวเกตุสุริยงคแ กาญจนไตรภพ โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72126. นางสาววณีา พพิฒันแจาตุรนตแ โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72127. นางอรสา ศรีนรา โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72128. นายธงชัย สันติชาติ โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72129. นายธรีะ เดชะปรากรม โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72130. นายสมหวงั อิ่มประเกยีนธรรม โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72131. นายพนม อวยพร โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72132. นางกาญจนา บญุถนอม โรงเรียนอุมผางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
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72133. นางสาวสาวติรี คําจูล โรงเรียนอุมผางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72134. นายจิระวนิ พุมนวล โรงเรียนอุมผางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72135. นายธวชั ยะสุคํา โรงเรียนอุมผางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72136. นายสมเกียรติ คงกลอม โรงเรียนอุมผางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72137. นายอนุชิต เชษฐตระกูล โรงเรียนอุมผางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72138. นายพยอม วงษแพลู สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมซึกษา เขต ๓๘ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72139. นางจิณณรัตนแ อัครรังสีธนกุล สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมซึกษา เขต ๓๘ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

72140. นางบษุรินทรแ ปใ็นทอง พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72141. นางประชุม สุวรรณ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72142. นางปราณีต ธรีะกาญจนแ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72143. นางรัชนีวรรณ เฮงทรัพยแ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72144. นางวภิาดา สุวรรณโณ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72145. นางสาวกนัตแฤทัย ปาอาภรณแ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72146. นางสาวปราณี เกิดเชื้อ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72147. นางสาวพนินทร สังขแแปนู พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72148. นางสาวลาวลัยแ แสงขํา พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72149. นางสาวศิกาญจนแ พงษแสุวรรณ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72150. นางสุภาวดี ทวมเนตร พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72151. นางเสริมขวญั ดะรีพตัรแ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72152. นายกิตติพงษแ โปรงเจริญ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72153. นายชวลิต พรหมพร พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72154. นายพทิกัษแ แกวพนัธุแ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72155. นายสมพร ตรีสงคแ พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72156. นายอดิศักด์ิ จันทรแเกษม พรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72157. นางสมมาศ ปใ็นเพชร พษิณุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72158. นางบษุรินทรแ นาคนอย โรงเรียนคันโชงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72159. นางพชัรี กอนแกว โรงเรียนคันโชงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72160. นางวไิลลักษณแ สุริเย โรงเรียนคันโชงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72161. นางสมจิตร แซเซียว โรงเรียนคันโชงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72162. นายสุรชัย นาคนอย โรงเรียนคันโชงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72163. นางกาญจนา คําคูณศรี โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72164. นางประภาวดี จตุวริิยะพรชัย โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72165. นางเพญ็พชิชา เพยีรหาศิลป โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72166. นางวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72167. นางศิริวรรณ ศิริวฒันแ โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72168. นางสาวจนัทรแจริา สกุลณมรรคา โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72169. นางสาวอโณทยั วฒันกุลชัย โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72170. นางสิริพร จวนอาจ โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72171. นางสิวภิา พฒันแมณี โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72172. นางสุภาพร ธรรมพทิกัษแ โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72173. นางอุษณียแ รัตนสําเนียง โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72174. นายคมสันตแ สุขเอม โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72175. นายรัตนแ เกตุจันทรแ โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72176. นายอดุล โตเขียว โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72177. นางจิตติภรณแ คงถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72178. นางดวงใจ พรหมมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72179. นางดวงนภา สมพงษแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72180. นางถนัดศรี ทดัเที่ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72181. นางปยิะมาศ เจริญชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72182. นางพมิพแใจ พุมประทปี โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72183. นางละมัย ใยดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72184. นางศศิธร ขวญัเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72185. นางสาวกรพนิธุแ นิลแพทยแ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72186. นางสุดคนึง คุมเกตุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72187. นางอัจฉริยา เจริญภทัราวฒิุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72188. นายจําลอง แจงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72189. นายทวศัีกด์ิ แตงรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72190. นายวรีะพล พงศแดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72191. นายสุชิน เทยีมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72192. นายมนูญ ฮวบนอย โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72193. นายวโิรจนแ นาคคงคํา โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72194. นางกระจางจิตร เกษสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72195. นางฉววีรรณ ศรีนาง โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72196. นางชนิตรา ธรีภทัรสกุล โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72197. นางเดือนเพญ็ เมยกําเนิด โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72198. นางทรงศรี วาณิชยแเจริญชัย โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72199. นางนงพร สุขสวสัด์ิ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72200. นางนิชรา องอาจบญุ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72201. นางนิภา บวัอน โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72202. นางเบญจวรรณ อินชัยวงศแ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72203. นางไพลิน จิตบญุมา โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72204. นางมนสุรียแ กองตาวงษแ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72205. นางมลิวลัยแ บญุดา โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72206. นางยุเพยีร ออนสี โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72207. นางรัตนา พวงประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72208. นางละไม มารศรี โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72209. นางวารุณี รัตนะ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72210. นางวรีะวรรณแ สาระวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72211. นางศรีจันทรแ กล่ินรอด โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72212. นางศวติา ชมกล่ิน โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72213. นางศศิธร นักปีๆ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72214. นางศิริภรณแ ประเสริฐปาลิฉัตร โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72215. นางสมลักษณแ บญุโห โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72216. นางสาวกนัยารัตนแ รัตนจารุวฒันแ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72217. นางสาวจันทมิา ประสงคแมณี โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72218. นางสาวเพ็ญจันทรแ ทววีฒันกุล โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72219. นางสาวยุพนิ จิตรกําเหนิด โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72220. นางสาววราภรณแ นอยวงศแ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72221. นางสาวศิริรัตนแ เจษฎาวฒิุ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72222. นางสาวสุนทรี เซ่ียงวอง โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72223. นางสิริรัตนแ จีนใจตรง โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72224. นางสุธรีา เฟืๆองปรางคแ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72225. นางเสาวคนธแ คุมปากพงิ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72226. นางอัจฉรา นาคเมธี โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72227. นายคนึง บวัอน โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72228. นายธนัตถแ เอมหยวก โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72229. นายวรรธนา จารุวรรธนา โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72230. นายวนัชัย ยมมา โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72231. นายอธภิทัร เดชะกะนิษฐ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72232. นางดวงเดือน พมิพา โรงเรียนชาติตระการวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72233. นางสาวคนึง แสงกองแกว โรงเรียนชาติตระการวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72234. นางสาวสมจิตร สงพนัธุแ โรงเรียนชาติตระการวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72235. นางชลปรียา สวนทวี โรงเรียนชุมแสงสงคราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72236. นางนิจวรรณ โพธิท์อง โรงเรียนชุมแสงสงคราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72237. นางเพื่อนจิต สิงหแเผน โรงเรียนชุมแสงสงคราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72238. นางลภสัรดา จูเมฆา โรงเรียนชุมแสงสงคราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72239. นางสาววรีวรรณ ชวงชวาลัย โรงเรียนชุมแสงสงคราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72240. นายมนูญ บบุผาพวง โรงเรียนชุมแสงสงคราม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72241. นางอิงอร นะมะหตุ โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อดุรคณารักษแอปุถัมภแ" สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72242. นางเรืองรอง วรรณปใตยแ โรงเรียนดงประคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72243. นางสาวภรณแพรรณ จันทรแแยมสงคแ โรงเรียนดงประคําพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72244. นางจินดารัตนแ นิ่มพานิช โรงเรียนดอนทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72245. นางชนิตา พลึิก โรงเรียนดอนทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72246. นางณัฐิดา สุทธา โรงเรียนดอนทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72247. นางวรรธนี ศิริโชติไพบลูยแ โรงเรียนดอนทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72248. นางวชัราภรณแ วมิูลชาติ โรงเรียนดอนทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72249. นางสาวพรพรรณ เดียวสุขประเสริฐ โรงเรียนดอนทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72250. นายสวสัด์ิ วงศแสอน โรงเรียนดอนทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72251. นายนพดล ทองสุก โรงเรียนดอนทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72252. นายบญุสืบ มะอิ โรงเรียนดอนทองวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72253. นางวไิลวรรณ ดวงรักษา โรงเรียนดานแมคํามันพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72254. นางสาวบุญญารัตนแ เจียมกล่ิน โรงเรียนดานแมคํามันพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72255. นางสาวประทมุ ใสสีสูบ โรงเรียนดานแมคํามันพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72256. นายผจญ หอทอง โรงเรียนดานแมคํามันพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72257. นางชมพนูุท มีทอง โรงเรียนดาราพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72258. นายสุนันทแ ทองออน โรงเรียนดาราพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72259. นางธนวฒันแ รัตนพนัธแ โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72260. นางพรรณี ถมยา โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72261. นางรุงระพี คัชมาตยแ โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72262. นางสายชล มีจันทรแ โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72263. นางสาวนิลุบล กล่ินทอง โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72264. นางสาวเรณู เอกกา โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72265. นางสาวลํายงคแ ทองตีบ โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72266. นางสุรันตแ อินทะปใญโญ โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72267. นายไพรัตนแ สุขโรจนแ โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72268. นายมีชัย ดาคํา โรงเรียนตรอนตรีสินธุแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72269. นางเบญญาภา สิทธธิรูณแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72270. นางเปลงศรี จันคุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72271. นางพชัรินทรแ ไชยหลาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72272. นางเพญ็ตะวนั ถายา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72273. นางรสริน พมิพแไลย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72274. นางวราภรณแ สีนาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72275. นางวนัวสิาขแ พุมเทยีน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72276. นางสาวกาญจนา ผกานนทแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72277. นางสาวจนัจริาภรณแ คําบญุเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72278. นางสาวนัฐพร ดีกอผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72279. นางสาวนิตยา วริบตุรแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72280. นางสาวเนตรดาว โพธิส์า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72281. นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกตุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72282. นางสาวสุวมิล ศรีเทพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72283. นางอรชร จันทรแผอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72284. นางอรสา ทองพนัธุแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72285. นายนิติพฒันแ เสนระศัพทแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72286. นางสาวดุษฎี ทองปากน้ํา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72287. นางกัญญา ชัยรัตนแ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72288. นางกุลธดิา สมโสภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72289. นางณัฐชานันทแ ชูแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72290. นางพวงแกว ทองสนิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72291. นางพสิมัย นึกงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72292. นายสาโรช สมโสภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พษิณุโลก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72293. นางฐิติกานตแ ประสารภกัด์ิ โรงเรียนทรัพยแไพรวลัยแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72294. นางจันทรแแรม บญุสง โรงเรียนทองแสนขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72295. นางทติิมา ภูพฒันแวบิลูยแ โรงเรียนทองแสนขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72296. นางสาวกุลชา แกวน้ําอาง โรงเรียนทองแสนขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72297. นางสุธรีา ดังดี โรงเรียนทองแสนขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72298. นายจําลอง เอี่ยมออน โรงเรียนทองแสนขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72299. นายชาคริต ชิวชื่น โรงเรียนทองแสนขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72300. นายนุกูล บวัเผ่ือน โรงเรียนทองแสนขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72301. นายวรชัย ศิริเจริญ โรงเรียนทองแสนขันวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72302. นางขวญัเรือน ปูุลมดี โรงเรียนทาทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72303. นางบบุผา ยันอินทรแ โรงเรียนทาทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72304. นางสาวชนาพร มาสมซา โรงเรียนทาทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72305. นางสุปรานียแ เนตรจินดา โรงเรียนทาทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72306. นายมานะ กลึงกล่ิน โรงเรียนทาทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72307. นางบศุรินทรแ วนันาหมอง โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72308. นางสาวกรจิรัสยแ ชัยวณัณคุปตแ โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72309. นางสาวจงกล ทะยะ โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72310. นางสาวพัทธนิันทแณัชชา พฒุหมื่น โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72311. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติ โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72312. นางสุวมิล ยงไสว โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72313. นางหทยัทพิยแ สมทอง โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72314. นายวชัรพงษแ ยงไสว โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72315. นายสมยศ วนันาหมอง โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72316. นางจันจิรา จุลรังสี โรงเรียนทุงกะโลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72317. นางฐาปนันทแ สอนอินทรแ โรงเรียนทุงกะโลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72318. นางสาวชุลีพร ปานธปู โรงเรียนทุงกะโลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72319. นางนุชรี หมุอาจ โรงเรียนไทรยอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72320. นางวรรณวภิา จรรยาศรี โรงเรียนไทรยอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72321. นางสาวธรีนุช เรียงคํา โรงเรียนไทรยอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72322. นายธนู เมฆี โรงเรียนไทรยอยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72323. นางคําเพยีร มุณี โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72324. นางดาราพร โตเสนหแ โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72325. นางนันทวนั หนูกลํ่า โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72326. นางเบญจมาส ภมูิถาวร โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72327. นางผุสดี ฟใกทอง โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72328. นางลัดดา กล่ินขํา โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72329. นางสาวฉววีรรณ อินจิว โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72330. นางสาวผกาชาติ รักผกาวงศแ โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72331. นางสาวพรพชิชา สุนทะวงศแ โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72332. นางสาวลักขณา สุขรัตนปรีชา โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72333. นายประวทิยแ ฟใกทอง โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72334. นายสถิตยแ พวัพนั โรงเรียนนครไทย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72335. นางอารียา สุวรรณพกัตรแ โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72336. นายสังวาล ยะทา โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72337. นางทศันแดาว บญุเกิด โรงเรียนนาบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72338. นางวนิดา ราชเพยีแกว โรงเรียนนาบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72339. นายเอนก บญุเกิด โรงเรียนนาบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72340. นายวนัชัย อยูตรง โรงเรียนนาบวัวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72341. นางจันทนาพร กล่ินพนิิจ โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72342. นางนรีนาฏ พฒุลา โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72343. นางพจิิตรี วสีียา โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72344. นางรุงฟาู ยาดี โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72345. นางสาวสมหมาย สิงคาน โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72346. นางสุวรรณรัตนแ สีลาพา โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72347. นางอุบลรัตนแ คําจีน โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72348. นางอุมาพร คุมไพรี โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72349. นายกฤษฎา บญุทา โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72350. นายสุเทพ จันทรแตรง โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72351. วาที่รอยโทประลํา พฒุลา โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72352. นายกฤตยแ ไชยวงศแ โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72353. นายวสันตแ บญุประกอบ โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72354. นางสุจินตแ ตรังรัตนจิต โรงเรียนน้ําริดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72355. นางอังสุดา สิงหแใส โรงเรียนน้ําริดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72356. นางอําพรรณ ไพเราะ โรงเรียนน้ําริดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72357. นางอุทยัวรรณ แกวเปี็ย โรงเรียนน้ําริดวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72358. นายธนชัย ฉลาดเฉลียว โรงเรียนน้ํารินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72359. นางสาวประคอง อุมะ โรงเรียนเนินกุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72360. นางอรวรรณ นอยอามาตยแ โรงเรียนเนินกุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72361. นายวนิัย ชํานาญผา โรงเรียนเนินกุมวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72362. นางถนอมศรี มหา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72363. นางสาวมรกต มาฉาย โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72364. นางอรวรรณ ใจกลา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72365. นางอุษา คลายลักษณแ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72366. นายจักพงษแ แนมบวั โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72367. นายภาณุ ทพิยแธนัวา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72368. นางอารี อันชูฤทธิ์ โรงเรียนเนินสะอาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72369. นายนพดล แสงศรี โรงเรียนเนินสะอาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72370. นายสมาน ชิณวงคแ โรงเรียนเนินสะอาดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72371. นางสาวเบญจมาศ หมากผิน โรงเรียนบอโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72372. นายวฒิุนันทแ พมิพแเนาวแ โรงเรียนบอโพธิว์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72373. นางฐาปนี อักษรถึง โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72374. นางทองดี โรจวฒันา โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72375. นางนวรัตนแ โรเบริแตสัน โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72376. นางแนงนอย มาเนียม โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72377. นางศิริญาณี ดาวดิษฐแ โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72378. นางสรัญญา ชํานาญผา โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72379. นางสาวพรพรรณ จันทรแวงคแ โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72380. นางสาวพชัรี กล่ินบญุ โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72381. นางสาววาสนา แยมเสาธง โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72382. นางอมรรัตนแ จีนใจตรง โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72383. นายสมพงษแ แยมเสาธง โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72384. นายสุทธพิงษแ เอกออนแสง โรงเรียนบางกระทุมพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72385. นางนวนิดา พฒันศิริ โรงเรียนบางระกําวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72386. นางปาณิศรา มโนต้ังวรพนัธุแ โรงเรียนบางระกําวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72387. นางพชัรีวรรณ ตลับทอง โรงเรียนบางระกําวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72388. นางสาวจิตรลดา ศักด์ินิติจารุชัย โรงเรียนบางระกําวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72389. นางสาวณัฐพร ทมิจันทรแ โรงเรียนบางระกําวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72390. นางสาวเบญจวรรณ ณ จันตา โรงเรียนบางระกําวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72391. นางสุรียแ ศิริรัตนแ โรงเรียนบางระกําวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72392. นายมาโนชญแ ติณสิริสุข โรงเรียนบางระกําวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72393. นางสกาย สาระใต โรงเรียนบานกรางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72394. นายสุรพล สาระใต โรงเรียนบานกรางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72395. นางกมลทพิยแ ธติานนทแ โรงเรียนบานกลางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72396. นางพนัชกร มีศาสตรแ โรงเรียนบานกลางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72397. นางพทิยแธดิา เจริญจันทรแ โรงเรียนบานกลางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72398. นางโสพศิ เทศสลุด โรงเรียนบานกลางพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72399. นางดวงใจ ดวงสุภา โรงเรียนบานโคกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72400. นางพรนภา ติคํา โรงเรียนบานโคกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72401. นางรัตนวราภรณแ จันทะคุณ โรงเรียนบานโคกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72402. นางวารินทรแ คุณศรี โรงเรียนบานโคกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72403. นางสุกัลยา เอ็บมูล โรงเรียนบานโคกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72404. นายนพรัตนแ คุณศรี โรงเรียนบานโคกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72405. นายศิริชัย ดวงแดง โรงเรียนบานโคกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72406. นายสุชีพ เจริญวนวจิิตร โรงเรียนบานโคกวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72407. นางสาวสุนันทแ อํานา โรงเรียนบานโคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72408. นางแสงเทยีน กําทรัพยแ โรงเรียนบานโคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72409. นายบญุเกล้ือ บญุเสือ โรงเรียนบานโคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72410. นายสมยศ เนาวแกระจาง โรงเรียนบานโคนพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72411. นางดารุณี กเาแกน โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72412. นางสกุลรัตนแ ประเสริฐปาลิฉัตร โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72413. นางสาวเกล็ดแกว สืบพงศแตระกูล โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72414. นางสาวโสภา คําสีสังขแ โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72415. นางสิรินทรแพร รัตนจารุวฒันแ โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72416. นางสุนทราภรณแ เอี่ยมสวสัด์ิ โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72417. นางสุรีรัตนแ แปนูทอง โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72418. นางสุวรรณา ภูทอง โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72419. นายสมภพ ประเสริฐ โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72420. นางกมลรัตนแ ดอกเกี๋ยง โรงเรียนประชาสงเคราะหแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72421. นางสาวจริาภรณแ เอมเอี่ยม โรงเรียนพรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72422. นายวรพจนแ สราญรมยแ โรงเรียนพรหมพริามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72423. นางกฤษฎิ์ปญิธา กาวชิัย โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72424. นางชะนัตรแตา ตุมบตุร โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72425. นางณฐวรรณ วนัจิ๋ว โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72426. นางนฤมล สุธาพรต โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72427. นางนิตยา อองทอง โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72428. นางพธัยา บญุเสือ โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72429. นางวรพรรณ สุวรรณชื่น โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72430. นางวภิาวรรณ เงินเมือง โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72431. นางสาวปริญดา สอนอุทยั โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72432. นางสาววลัลภา มณีจร โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72433. นางสาวสุภาภรณแ หวาเกตุ โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72434. นางสาวสุรัตนแ ปานศักด์ิ โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72435. นางสุกัญญา ทองอิ่ม โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72436. นางอารี ฉัตรแกว โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72437. นางอํานวย อรรคเดโช โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72438. นายเฉลิม หนูชัย โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72439. นายชะเริงพจนแ พดัจันทรแหอม โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72440. นายประสงคแ เนตรกล่ิน โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72441. นายมิตรชัย ทาบดุดา โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72442. นายระวพีนัธแ เปรมวชิิต โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72443. นายสวราชยแ มีเจริญ โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72444. นายเอนก ดีมี โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72445. นางเสาวลักษณแ ปานศักด์ิ โรงเรียนพชิัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72446. นางกฤษณี สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72447. นางดวงรัตนแ ขายสุวรรณ โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72448. นางพรสวรรคแ ศรีภริมยแ โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72449. นางสรวงสมร รัตนวบิลูยแ โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72450. นางเกลาฟาู จันทรศิริ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72451. นางเกศสุคนธแ เขียวสอาด โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72452. นางเกศินี สุทธิ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72453. นางจีรารัตนแ อุดมทรัพยแ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72454. นางจุฬาลักษณแ อธวิาส โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72455. นางนิสยา ภพูชิิต โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72456. นางประทมุทพิยแ พกุละมุน โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72457. นางพชัรินทรแ สมฤทยั โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72458. นางพมิพแภทัรา วนิทะชัย โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72459. นางพศิมัย ทองทพัพั โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72460. นางมัลลิกา สุกายะ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72461. นางฤดี อัญชมาภรณแ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72462. นางวมิลวรรณ คนึงเหตุ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72463. นางสาวกาญพิชญา เสง่ียมทรัพยแ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72464. นางสาวดรุณี วจิารณแพล โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72465. นางสาวนพวรรณ ทบัทมิทอง โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72466. นางสาวพนมพร ชมภพูาน โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72467. นางสาวเพญ็ศรี กรกชมาศ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72468. นางสาวอนัญญา แกวพนิิจ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72469. นางเสาวรส ขํามวง โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72470. นางอมรรัตนแ มุนินทร โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72471. นายธรีเดช มั่นยุติธรรม โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72472. นายพษิณุ ยัญทพิยแ โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72473. นายสาธติ อธวิาส โรงเรียนพษิณีุโลกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72474. นางกมลสรวง คนเฉียบ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72475. นางกรรณิกา กระแสสินทรแ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72476. นางจารุวรรณ เดชคุม โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72477. นางณัชภทัร วงศแจีน โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72478. นางเตือนใจ นาคเอม โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72479. นางนวลลักษณแ พนัธุแเพชร โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72480. นางแนงนอย ทองนอย โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72481. นางบษุราภรณแ บญุวงัแร โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72482. นางประภาพรรณ พรมสาร โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72483. นางพนิตนาฏ รัตนพนิต โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72484. นางพยอม คุมฉาย โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72485. นางพรทพิยแ บวัเขียว โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72486. นางรัชนี พรมชู โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72487. นางรัตนา แกววงศแ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72488. นางสาวถุงเงิน แซหลวง โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72489. นางสาวสุขาวดี มั่นยุติธรรม โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72490. นางสาวสุมนรัตนแ ชมสวนสวรรคแ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72491. นางสุกัญญา แกวจํารัส โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72492. นางสุพรรณแ วงศาโรจนแ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72493. นางอัญญา จันต฿ะ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72494. นางอุษา กอบกิจ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72495. นายณรงคแ จันทดุม โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72496. นายสุรสิทธิ์ คัมภรีทศันแ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72497. นายเดชา สมบรูณแพงษแกิจ โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72498. นายทรงภรต ภูกร โรงเรียนพทุธชินราชพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72499. นางวไิล เอ็บมูล โรงเรียนฟากทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72500. นางศศิชา โปธา โรงเรียนฟากทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72501. นางสถาพร โยธานันทแ โรงเรียนฟากทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72502. นางสาวนอย มาสอน โรงเรียนฟากทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72503. นางสาววลิาวลัยแ สรอยสังวาลยแ โรงเรียนฟากทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72504. นายชาตรี บตุรวงคแ โรงเรียนฟากทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72505. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดรแ โรงเรียนฟากทาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72506. นางมธรุดา จําปาทอง โรงเรียนยางโกลนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72507. นางสาวจินดา แกวคงดี โรงเรียนยางโกลนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72508. นายไพรบรูณแ บญุอาจ โรงเรียนยางโกลนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72509. นายวริิทธิพ์ล พรหมสิงหแ โรงเรียนยางโกลนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72510. นายสุพณิ ราชเพยีแกว โรงเรียนยางโกลนวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72511. นางกรรณิกา เสือนอย โรงเรียนลับแลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72512. นางศิรินุช ศรีเพชร โรงเรียนลับแลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72513. นางศุภมาศ สุขวทิยแ โรงเรียนลับแลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72514. นางจินดา นนทติบตุร โรงเรียนลับแลศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72515. นางทวปี โก฿ะกอย โรงเรียนลับแลศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72516. นางบงัอร กอนเครือ โรงเรียนลับแลศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72517. นางวภิา โอสถานนทแ โรงเรียนลับแลศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72518. นางอนงคแ คมกฤช โรงเรียนลับแลศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72519. นายประยูร เชียงสง โรงเรียนลับแลศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72520. นายประยูร ทพิยแลุย โรงเรียนลับแลศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72521. นายเสนหแ กอนเครือ โรงเรียนลับแลศรีวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72522. นายรามณรงคแ มณีศรี โรงเรียนวงักะพี้พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72523. นายศิรวฒันแ พรเจริญภริมยแ โรงเรียนวงักะพี้พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72524. นายสรรพากร มีรอด โรงเรียนวงักะพี้พทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72525. นางสาวบญุชู นกแกว โรงเรียนวงัโพรงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72526. นางสาวรัชนี บญุเรือง โรงเรียนวงัโพรงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72527. นางสาวสมใจ จันทรงกรด โรงเรียนวงัโพรงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72528. นายสรพงษแ แสงสุข โรงเรียนวงัโพรงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72529. นายสุเทพ ฤทธิส์อน โรงเรียนวงัโพรงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72530. นางกัลยา เขียวขุย โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72531. นางกุลยาดา เปล่ียนขํา โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72532. นางธนันณัฐ ศัจนันทแวรกุล โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72533. นางนันทยิา เรือนแพร โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72534. นางนิศากร ทองรัตนแ โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72535. นางประจวบ อินพลอย โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72536. นางวารุณี พลูหนาย โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72537. นางอุดมลักษณแ ฟุูงสุข โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72538. นายยรรยง ชายโสภา โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72539. นายเอกชัย พลูหนาย โรงเรียนวดัโบสถแศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72540. นางบษุบา กุนนะ โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72541. นางสรัญญา สุภนินพงศแ โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72542. นางปริศนา พนัธุแพชิัย โรงเรียนแสนตอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72543. นางมณีรัตนแ ปในปวง โรงเรียนแสนตอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72544. นางสมหทยั บญุมหาเกื้อกูล โรงเรียนแสนตอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72545. นายสมชาย พนัธุแพชิัย โรงเรียนแสนตอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72546. นางวนัเพญ็ พงศแอัครชัย โรงเรียนหนองพระพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72547. นางสาวน้ําออย แสวงหา โรงเรียนหนองพระพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72548. นางสาวรสริน พงึรุงโรจนแ โรงเรียนหนองพระพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72549. นางสุดใจ เหล่ียมสมบติั โรงเรียนหนองพระพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72550. นายสาคร ฟใกคง โรงเรียนหนองพระพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72551. นางกฤตยวรรณ มาอยู โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72552. นางชนัฐธร วชิรพนัธุแ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72553. นางทศพร เพยีสามารถ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72554. นางนงนุช บญุกุเย โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72555. นางนิธศิณัฐฎแญา สอนจรูญ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72556. นางนุสลา รัฐธรรม โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72557. นางพรพมิล เสาวภา โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72558. นางพรรณวดี บรูณารมยแ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72559. นางรุงทวิา ปาณธปู โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72560. นางศรีอุบล อวมแจง โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72561. นางสาวขนิษฐา ออนจันทรแ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72562. นางสาวจงรักษแ ธรีะวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72563. นางสาวนวรัตนแ เกตุศรี โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72564. นางสาวประดิษฐแพร ดิษบรรจง โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72565. นางสาวพรรณวิไล นันทภาณุวฒันแ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72566. นางสุกัญญา บตุรแกว โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72567. นางสุดใจ มีจันทรแ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72568. นางสุดธดิา กิตยานุรักษแ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72569. นางอุนเรือน เสือนอย โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72570. นางอุศนา ธรีะวรรณ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72571. นายกริช พุมเทยีน โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72572. นายจิเรศ นาคมูล โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72573. นายประดิษฐแ เหล็กสิงหแ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72574. นายประโลม ทองอูเ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72575. นายมณฑล วงัวลสินธุแ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72576. นายววิฒันแ มาอยู โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72577. นายสุรพนัธแ ปานขาว โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72578. นายกิตติศักด์ิ สินธวุงศานนทแ โรงเรียนอุตรดิตถแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72579. นางกนกรัตนแ จันทรแกลํ่า โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72580. นางกนกวลัย สรอยศักด์ิ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72581. นางกรรณิการแ กอนกลีบ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72582. นางกัลยกร เปล่ียนอํารุง โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72583. นางกานดา วรรณแฉลม โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72584. นางจันทนา เกตุกอ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72585. นางจันทร สุวรรณชื่น โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72586. นางทพิสร จันทรแสุภาเสน โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72587. นางธนีิดาวรรณ ทพิยแบณุยาพร โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72588. นางนลินี อินดีคํา โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72589. นางนิวดี เอื้ออนุวงศแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72590. นางบษุบา วานิชสรรพแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72591. นางพกิุล อินตายวง โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72592. นางเพยีงฤทยั แกวหลา โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72593. นางเยาวลักษณแ สิทธนิันทแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72594. นางรัตนา ยะอนันตแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72595. นางวไิลลักษณแ วงัวลสินธุแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72596. นางสาวดาราวดี พุมจันทรแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72597. นางสาวธนิษฐา เพช็รแชาง โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72598. นางสาวนวยนาด ทมิใหผล โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72599. นางสาวเพญ็ศิริ มีปิๆน โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72600. นางสาววฒันา กานตแธญัลักษณแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72601. นางสาวอไุรพรรณ นพศรี โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72602. นางสุกัญญา รัตนสังขแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72603. นางสุนันทแ อวมแจง โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72604. นางสุนียแ จักรแแสน โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72605. นางสุวมิล ภริูสัตยแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72606. นายณัฐพนธแ ฟใูจ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72607. นายประครอง สิทธนิันทแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72608. นายสามารถ โกฎแสง โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72609. นายอุดมศักด์ิ เอื้ออนุวงศแ โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72610. นางคมคาย ลือราช วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72611. นางชมนภสั จั่นฤทธิ์ วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72612. นางภณิตา วรศศิธร วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72613. นางมัลตนา พทัธวณิช วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
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72614. นางวรนุช ทองเพชร วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72615. นางวรวรรณ เทพคุณ วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72616. นางวณีา ชิณวงคแ วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72617. นางสอยดาว สุทธิ วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72618. นางสาวณัฐมน บณัฑุชัย วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72619. นายธาํรงคแ จั่นฤทธิ์ วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72620. นายศักด์ิชัย ศิริวรรณ วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72621. นายสมควร ทบัทมิ วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72622. นายสุนทร มนตรี วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72623. นายอมรพนัธุแ ชางนอย วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72624. วาที่ ร.ต.สมพล ศรีผ้ึง วงัทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72625. นางกานดา อึ้งศรีวงษแ วงัพกิุลวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72626. นางนิตยา พงษแพฒัน วงัพกิุลวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72627. นางวนิดา เมฆี วงัพกิุลวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72628. นางวราลักษณแ เกษมสุข วงัพกิุลวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72629. นางวไิลพร เดชมัด วงัพกิุลวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72630. นางสาววกิัญญา รษบตุร วงัพกิุลวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72631. นายออมทรัพยแ วเิชียรตนนทแ วงัพกิุลวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72632. นายชาลี ดายี่ วงัพกิุลวทิยศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72633. นายวนัชาติ อวมแจง สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72634. นายสุชน วเิชียรสรรคแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72635. นางสาวธนัยพร ทรดล สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๙ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

72636. นางจุรีพร ศรีธาดา โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72637. นางนฤมล ลูทอง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72638. นางนิตยา แกนนาค โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72639. นางมันทนา ผุยผัน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72640. นางรัชนี เหลืองทอง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72641. นางสากุญ สะพานทอง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72642. นางสาวกาญจนา หารจันทรแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72643. นางสาวสุดสงวน แสงกอน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72644. นางสาวสุมาลี บวัพรวน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72645. นางสาวอรวรรณ สระทองอยู โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72646. นางอุไร ธรรมศุภโกศล โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72647. นายธติิสรณแ ศรีธาดา โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72648. นายมนชัย กองเงิน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72649. นายวรีะพนัธแ เกตุพนัธุแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72650. นายสาธติ ศรีสด โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
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72651. นายคมสัน สีปอู โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72652. นางสาวนฤพฒันแ ขําในเมือง โรงเรียนแคมปสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72653. นางสาวเพลินพิศ ทองกวด โรงเรียนแคมปสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72654. นายวรัญโู ตนแกว โรงเรียนแคมปสนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72655. นางลดาวลัยแ พรุินสุนทร โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72656. นายธานินทรแ บญุกอน โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72657. นายวเิชียร สุทธหลวง โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72658. นางสาวจงรักษแ ต้ังละมัย โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72659. นางสาวสมตระกลู เพชรคง โรงเรียนชนแดนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72660. นางอรุณี ต้ังรัศมี โรงเรียนชนแดนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72661. นายกําเชาวแ อารีรักษแ โรงเรียนชนแดนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72662. นายธวชัชัย บญุชวย โรงเรียนชนแดนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72663. นางจํารัส เพชรภกัดี โรงเรียนซับบอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72664. นางสาวกนกวรรณ จันทรแกลม โรงเรียนซับบอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72665. นางสาวนงลักษณแ กงแซ โรงเรียนซับบอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72666. นางอาภาพร บญุเติม โรงเรียนซับบอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72667. นายสมศักด์ิ ชัยรัตนแ โรงเรียนซับบอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72668. นายคําภาสนแ บญุเติม โรงเรียนซับบอนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72669. นางสาวทิพยแสุดา เมฆประยูร โรงเรียนซับสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72670. นางเกวลิน พาหา โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72671. นางเกศินีนาฏ แยมนิล โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72672. นางรุดดา จันทสิงหแ โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72673. นางศิริวณีิ แกวบท โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72674. นางสมลักษณแ มณีขัติยแ โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72675. นางสาวสุลีมาศ อยูมา โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72676. นายจรัญ ใจวงคแ โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72677. นายดิเรก ผูกพยนตแ โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72678. นายสัญญา วชัราไทย โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72679. นางรัชดา ผูกพยนตแ โรงเรียนดงขุยวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72680. นางดาวลอย สอนหลวย โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72681. นางสมจิตตแ ศิลปธร โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72682. นางสาวกฤษณา ประทมุสาย โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72683. นางสาววกิันดา ดวงพรม โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72684. นางอติกา ทพิยแตําแย โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72685. นายณัฐพล ศิริขันธแ โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72686. นายบญุสง ยังคํามั่น โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72687. นายวฑูิรยแ ศิลปธร โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐



1966

72688. นายสมบติั ทพิยแตําแย โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72689. นายสุนทร ระดมสุข โรงเรียนต้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72690. นางแสงมณี แกนนาค โรงเรียนทาดวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72691. นายสัตยา จุฑาผาด โรงเรียนทาดวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72692. นายสุรพล จันทรแศรี โรงเรียนทาดวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72693. นายอรรถพร คตสุข โรงเรียนทาดวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72694. นางนงนุช ล้ิมรังสฤษด์ิ โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72695. นางรัชชนันทแ งามขํา โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72696. นางวรรณนภสัรแ เทยีนสีมวง โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72697. นางสาวเจริญ ผลฉัตร โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72698. นางสาวรัตติยา คําโฉม โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72699. นายฤกษแชัย ล้ิมรังสฤษด์ิ โรงเรียนนาเฉลียงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72700. นางเพลิน แกวสุข โรงเรียนนาสนุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72701. นายปยิะวฒันแ คลังคนเกา โรงเรียนนาสนุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72702. นางสาวณัฏฐแธนัน รําเจริญ โรงเรียนนาสนุนวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72703. นางปรัชญาพร เพญ็ภาคกุล โรงเรียนน้ําหนาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72704. นางวนัทนา ราชอาจ โรงเรียนน้ําหนาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72705. นางสาวณัฐกานตแ บญุทรง โรงเรียนน้ําหนาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72706. นางสาวยพุาพัฒนแ เหมลา โรงเรียนน้ําหนาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72707. นางอุดมพร พรหมเดน โรงเรียนน้ําหนาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72708. นางคําพนั หนิแกว โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72709. นางจุฑาภทัรแ ปะเมโท โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72710. นางบปุผา เต็งวงศแเดิม โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72711. นางพชิยา ฐิติโรจนแ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72712. นางลดาวลัยแ ใจเพชร โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72713. นางสาวนวลลออ นอยกรม โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72714. นางสาวปคุณาณัช กุลพนัธแ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72715. นางสาวปยิพร ยะตัน โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72716. นางสาวศรีเศวต เมืองสุวรรณ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72717. นางสาวศิริพนัธุแ พลสนาม โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72718. นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72719. นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศแ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72720. นางสุมาลี ดํารงพนัธุแ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72721. นายพพิฒันแ ตันติพนัธุแพพิฒันแ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72722. นายสมชัย เต็มวงศแเดิม โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72723. นายสิทธชิัย แปนูสุวรรณ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72724. นายสุทธกิาญจนแ แหวนหลอ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
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72725. นายพงษแศักด์ิ กางถิ่น โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72726. นายสรสิช แขวงแขงขัน โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72727. นางจิรันธนิน คงจีน โรงเรียนเนินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72728. นางน้ําคาง พรมมาก โรงเรียนเนินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72729. นางวรนาถ จันทวงศแ โรงเรียนเนินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72730. นางดุษฎี ทองกลีบ โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72731. นางพรพนา แกวกาหลง โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72732. นางภทัธมล ผลสวาง โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72733. นางสาวจันทรแขจร มะลิจันทรแ โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72734. นางสาวชลดา เมืองเยาะ โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72735. นางสาวศิริภรณแ โทออน โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72736. นางสุทนิ ศรีมูล โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72737. นางสุนันทแ คุยตวน โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72738. นายธวชั สุขแซว โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72739. นายวสันตแ ทองกลีบ โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72740. นายวเิชียร หมื่นจงใจดี โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72741. นายวฒิุพงษแ ศรีมูล โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72742. นายสําราญ เวยีงวเิศษ โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72743. นายสิทธโิชค ทองโคตร โรงเรียนบงึสามพนัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72744. นางปยิะวรรณ ทรงฉาย โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72745. นางวรรทนา แพทยแกูล โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72746. นางศิริพร ธงอาสา โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72747. นางศิวาพร จินดารัตนแ โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72748. นางศุภร ศรีนุต โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72749. นางสุธรัีตนแ ประสาทพร โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72750. นายชัยวฒันแ เสมาทอง โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72751. นายทนงศักด์ิ ศรีนุต โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72752. นายบญุชู แพทยแกูล โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72753. นายโอฬาร จันทรแศรี โรงเรียนผาเมืองวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72754. นางสาวอวยพร ไหวหากิจ โรงเรียนพชัรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72755. นายจุมพล ชาอุน โรงเรียนพชัรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72756. นางสมร นนทอนันตแ โรงเรียนพขุามครุฑมณีอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72757. นางสาวกิติยา ผิวแตง โรงเรียนพขุามครุฑมณีอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72758. นางสาวจารุดา เจริญสาร โรงเรียนพขุามครุฑมณีอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72759. นางสาวมะลิ ทยุไธสง โรงเรียนพขุามครุฑมณีอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72760. นางสาวลภสัรดา อินทรแบํารุง โรงเรียนพขุามครุฑมณีอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72761. นางอนงคแนาถ ทวนิันทแ โรงเรียนพขุามครุฑมณีอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
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72762. นายประวทิยแ จิระสัญญาณสกุล โรงเรียนพขุามครุฑมณีอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72763. นายขวญั สุกใสเมือง โรงเรียนพขุามครุฑมณีอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72764. นางผกาพนัธุแ กันทะยะ โรงเรียนเพชรบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72765. นางสาวศิริพร โปแูล โรงเรียนเพชรบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72766. นายชัยยุทธ กันทะยะ โรงเรียนเพชรบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72767. นายววิตัถแ ไกรสิงหแ โรงเรียนเพชรบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72768. นายสมควร ศรีจันทรแ โรงเรียนเพชรบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72769. นางประกายดาว หาดยาว โรงเรียนเพชรบรูณแวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72770. นางกฤตติกา จันดาหงษแ โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72771. นางกุลชา ศีลกุล โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72772. นางจําเนียร ปาริจฉัตตแ โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72773. นางถวลัยแจิต คําเมือง โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72774. นางบงัอร ศรีวบิลูยแรัตนแ โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72775. นางปวรวรรณ ทองหลอ โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72776. นางพรศิริ ใจชื่ีีน โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72777. นางสาวจันทนา พฒันพงศแศรี โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72778. นางสาวจันทรแสุดา เพง็แกนแท โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72779. นางสาวดรุณี ศรีอินทรแ โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72780. นางสาวนงคแลักษณแ รอยเซียงจันทรแ โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72781. นางสาวอัมพร ทองศรี โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72782. นางสุพดี จันทรแลา โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72783. นางอัมพร ฉัตรวโิรจนแ โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72784. นายเขษมชาติ อินทะสิงหแ โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72785. นายจักรพงษแ ไชยสุย โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72786. นายฉลวย กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72787. นายสุริยา นุตทะบติั โรงเรียนเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72788. นางกรทพิยแ มาอยูวงั โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72789. นางกุลยา อินพร โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72790. นางคําสอน โสมทพิยแ โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72791. นางดวงจันทรแ สิงหแโสภา โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72792. นางนพคุณ กองทรัพยแ โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72793. นางเนตรนภา หนอนาง โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72794. นางรัชนี มากแกว โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72795. นางสการะ สภา โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72796. นายนพพร กองแกว โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72797. นายบญุมี มุคสิงหแ โรงเรียนเพชรละครวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72798. นางชุลีพร ผมงาม โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
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72799. นางนิภาพร จันทรแทรงกรด โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72800. นางสาววชัรศิลป ฉัตรวโิรจนแ โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72801. นางสาวสุดใจ กัลยาณหริต โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72802. นางสาวสุปราณี แกวดู โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72803. นายณรงคแ พานทองคํา โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72804. นายศักรินทรแ จันทรแนุม โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72805. นายศิริศักด์ิ โภคาเพชร โรงเรียนเมืองกลางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72806. นางกฤตติกา วนัชัย โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72807. นางบษุบา ตะปะโจทยแ โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72808. นางประกายรัตนแ ทบัทนั โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72809. นางสาวรุงนภา ขวญัพรม โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72810. นางสาววงรัตนแ กันผง โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72811. นายกิตติพงษแ คํายิ่ง โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72812. นายปยิะชัย อาสาสอน โรงเรียนเมืองราดวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72813. นางจุฑารัตนแ ปะวะเน โรงเรียนเมืองศรีเทพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72814. นางสมจิตรแ กล่ินหอม โรงเรียนเมืองศรีเทพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72815. นางสุวรรณา แกวมนตแ โรงเรียนเมืองศรีเทพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72816. นางอาริษา อินจงใจ โรงเรียนเมืองศรีเทพ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72817. นางสาวอรวรรณ บญุร่ืน โรงเรียนรมเกลาเขาคอ เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72818. นางอุมาภรณแ ผิวยะกา โรงเรียนรมเกลาเขาคอ เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72819. นายวนัชัย เหลาเรือง โรงเรียนรมเกลาเขาคอ เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72820. สิบเอกพนัทศักด์ิ แกนทอง โรงเรียนรมเกลาเขาคอ เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72821. นางธริดา บญุแสม โรงเรียนวงัโปงุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72822. นางเอื้อจิตร ชาติเชยแดง โรงเรียนวงัโปงุพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72823. นางจริยา แกวมา โรงเรียนวงัโปงุศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72824. นางบศุรา ศิลา โรงเรียนวงัโปงุศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72825. นางสุพตัรา เพช็รดี โรงเรียนวงัโปงุศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72826. นายศรีทวน ยุนแกว โรงเรียนวงัโปงุศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72827. นางจีรวรรณ นิลนวล โรงเรียนวงัพกิุลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72828. นางศรีวรรณ แกวทองดี โรงเรียนวงัพกิุลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72829. นางศิราณี ปอูมปราการ โรงเรียนวงัพกิุลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72830. นายพชิัย นิลนวล โรงเรียนวงัพกิุลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72831. นายรังสรรคแ ทองหอ โรงเรียนวงัพกิุลพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72832. นางพรทนา คงแท โรงเรียนวงัใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72833. นางเพญ็แข กุมสันเทยีะ โรงเรียนวงัใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72834. นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ โรงเรียนวงัใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72835. นายธญัญา เกิดลอย โรงเรียนวงัใหญวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
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72836. นางกรกนก ดวงมะลิ โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72837. นางกัลยานี ประสิทธิว์ฒิุเวชชแ โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72838. นางเฉล่ีย หาญเชิงชัย โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72839. นางชุลีพร ศรีออน โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72840. นางทศันียแ ชาญสูงเนิน โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72841. นางนภสันันทแ เงาทุม โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72842. นางแนงนอย อุตมอาง โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72843. นางพรทพิา ธปูมงคล โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72844. นางพชัรา สมทรัพยแ โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72845. นางพชัรินทรแ โลหะบาล โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72846. นางวรวรรณ อินทรแสา โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72847. นางวารี จงกสิกรรม โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72848. นางศรัญญา พชิยกุลกิจ โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72849. นางสมนึก ขําคง โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72850. นางสาวชวนพศิ จบคุม โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72851. นางสาวดวงพร มั่นคงดี โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72852. นางสุภาพ สุพรรณกลาง โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72853. นางอมรทพิยแ มาเทยีน โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72854. นางอัญชลี อัศวเทพ โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72855. นางอารีรัตนแ สายแกวมา โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72856. นายจงจัด ดวงจันทรแ โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72857. นายทวศิีลป เชื้อสุวรรณแ โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72858. นายสมาน ประดับวงศแ โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72859. นางยุพนิ นอยคนดี โรงเรียนวทิยานุกูลนารี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72860. นางวะลัยลักษณแ ชัยสิทธิ์ โรงเรียนศรีจันทรแวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72861. นางสาววรวรรณ สระคํา โรงเรียนศรีจันทรแวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72862. นายมนัส คําเมือง โรงเรียนศรีจันทรแวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72863. นายศรีสุวรรณ พรรณขาม โรงเรียนศรีจันทรแวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72864. นายสุรพล หาพทุธา โรงเรียนศรีจันทรแวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72865. นางถนอม ส่ิวหงวน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72866. นางนนทวรรณ บญุวงษแ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72867. นางสาวฐิติพร สังขแทอง โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72868. นางสาวสุดใจ เคลือบสูงเนิน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72869. นายทรงกรด มากมี โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72870. นายเทอดพงษแ โสภาพ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72871. นายธงชัย เมืองทอง โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72872. นายธรัีตนแ อินประดับ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
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72873. นายวนิัย ส่ิวหงวน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72874. นางอําพาภรณแ มั่นหมาย โรงเรียนศรีมงคลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72875. นายสุริยา กะวน โรงเรียนศรีมงคลวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72876. นางกาญจนารัตนแ บญุวงศแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72877. นางถาวร เทยีนสีมวง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72878. นางลําเพย ยาโต โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72879. นางสาวจุฑามาส บศุยแเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72880. นางสาวรังสิมา อินทะนินทแ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72881. นายธวชั นาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72882. นายยุทธนา ปานพนัธแโพธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72883. นายศักด์ิชัย ชูนาคา โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72884. นายสุนันทแ กลอมเกล้ียง โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72885. นายสุรชัย พนัธุแนายม โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย เพชรบรูณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72886. นางกุลปราณีต คงเกิด โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72887. นางคีรนัน เสียงไพเราะ โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72888. นางจีรวรรณ ปานนูน โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72889. นางนิภา หนิสุภาพ โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72890. นางปรารถนา แจมอวม โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72891. นางพยอม คุมดี โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72892. นางสาวชาริณา ศรีเหรา โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72893. นางสาวบวัเรียน ฤทธิก์ลา โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72894. นางสาวมัลลิกา มวงเล็ก โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72895. นางสาวสุวรรณี ภูชัย โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72896. นางสุมิตตา ชนะพนัธแ โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72897. นางอนุรักษแ รอดเกตุ โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72898. นายพรศักด์ิ ศรีพุม โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72899. นายพรีศิษฏแ สิงหแโสภา โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72900. นายยุทธนา นาอุดม โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72901. นายอนันตแ รอดเกตุ โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72902. นายศักรภพ นิพนธแ โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72903. นายสุเมธ จงใจมั่น โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72904. นางจันทรา ศรีบริุนทรแ โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72905. นางธมลพรรณ หอมจันทรแ โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72906. นางนงเยาวแ เกษทองมา โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72907. นางนันทพร อรุณผล โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72908. นางนิละมัย โตสงัด โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72909. นางบวับาน เตโชชลาลัย โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
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72910. นางเพญ็ประภา คําเมือง โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72911. นางเมตตา กรมกอง โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72912. นางลดาวลัยแ หนูแยม โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72913. นางละมัย จันทรแมี โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72914. นางวชิราภรณแ วจีอรุโณทยั โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72915. นางศิริวรรณ ผงพลิา โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72916. นางสมหราย วนัเย็น โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72917. นางสายชล โตทุง โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72918. นางสาวจิตราภรณแ ชัยเฉลิมศักด์ิ โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72919. นางสาวชนิดาภา จันทรแพทุธา โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72920. นางสาวชิตา จันเทยีน โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72921. นางสาวประภสัสร เบาชารี โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72922. นางสาววรรณะ ทองพดั โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72923. นางสาวศิริวรรณ มีศิริโรจนแ โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72924. นางสุรพนัธแ สงคราม โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72925. นายทวศิีลป พลูเพิ่ม โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72926. นายวรีะ โภชนแมาก โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72927. นายวรีะพงษแ กรมกอง โรงเรียนหลมเกาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72928. นางกัญญณัช ทองมาก โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72929. นางคนึงนุช สิงหแนนทแ โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72930. นางทองจันทรแ แสงสวาง โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72931. นางทศันันทแ อินดีคํา โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72932. นางทศันา เกตุพนัธุแ โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72933. นางประนอม อุดพวย โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72934. นางปิๆนปนิัทธแ มาสาร โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72935. นางปยิพร สรรพชาง โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72936. นางปยิะธดิา สิริโรจนมัย โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72937. นางพนารัตนแ พลกลาง โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72938. นางพรรลุณี บมุี โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72939. นางพชันี ตรีศร โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72940. นางวาสนา ไชยเรศ โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72941. นางสาวกัญญา ไชยสิงหแ โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72942. นางสาวกาญจนา จันสา โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72943. นางสาววรรณา สรอยพลอย โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72944. นางสุพานิช เหลาแชม โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72945. นางเสาวภาคยแ เวยีงวเิศษ โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72946. นายโกศล อินทวิาพร โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
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72947. นายประจวบ วงษแมีมา โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72948. นายไพฑูรยแ มั่นคง โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72949. นายยศสรัล สีมา โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72950. นายสุทศันแ เย็นใจ โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72951. นายอุดม คํามั่ีน โรงเรียนหลมสักวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72952. นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72953. นางเบญจวรรณ สิงหแโต สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

72954. นางนงลักษณแ สวางเมฆ กําแพงดินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72955. นางบงัอร เหรียญเครือ กําแพงดินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72956. นางประไพ ชางรบ กําแพงดินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72957. นางวชัรินทรแ ทพิยแกองลาศ กําแพงดินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72958. นางสาวภทัริน เย็นขัน กําแพงดินพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72959. นางนันทพร แชมจุย กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72960. นางนิภาภร วาดเขียน กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72961. นางสาวพรรณทพิา โภควตั กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72962. นางสาวมารศรี นิลรัตนแ กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72963. นางสาวรัชนี แข็งสาริกรณแ กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72964. นางสาวสุคนฑาทิพยแ นุมศรีวงั กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72965. นางสาวสุภาวดี งามวเิศษศรี กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72966. นางสุพร บรรจง กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72967. นางสุภา สินสิงหแ กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72968. นางอภญิญา ชาญเชี่ยว กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72969. นายนอย ราชขวญั กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72970. นายบญุเพง็ ศรีจันทรแ กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72971. นายประทวน เข็มเพชร กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72972. นายวฒันา เมฆี กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72973. นายสุรชัย คงครอง กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72974. นางประไพศรี อังสุโชติเมธี กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72975. นายพงษแสิงหแ บดีรัฐ กําแพงเพชรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72976. นางรุงภาณี ปติิยะ โกสัมพวีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72977. นางสาวจิรพร ดาวเรือง โกสัมพวีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72978. นางสาวดวงรัตนแ ทองศรีกัน โกสัมพวีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72979. นางโสภญิญา ดารา โกสัมพวีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72980. นายธานินธแ ถิรวฒันากุล โกสัมพวีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72981. นายสมพงษแ จูแนบ โกสัมพวีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72982. นางจันลดา สังขแยก ขาณุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72983. นางฉววีรรณ ดาวเรือง ขาณุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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72984. นางศิริรัตนแ คุมชาติ ขาณุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72985. นางสมพศิ เสียงเย็น ขาณุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72986. นางสมหมาย นารถพนิิจ ขาณุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72987. นางสาวกรกนก คลังเงิน ขาณุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72988. นางสาวชยาภา พุมสมบติั ขาณุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72989. นางสาวณัฐพชัรแ มาสี ขาณุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72990. นายชัยวฒิุ สังขแขาว ขาณุวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72991. นางจันธริา หวัเมืองราช เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72992. นางเพลินพศิ ศรีอุดม เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72993. นางศรีวรรณา เรือนแกว เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72994. นางสาวพชัยา แกวเนตร เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72995. นางสุรียแรัศมิ์ ชัยสุภา เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72996. นายเกรียงชัย สิริปยิานนทแ เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72997. นายจําเริญศักด์ิ สุดคุม เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72998. นายสมชาย บวักอง เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

72999. นายสมนึก ประกาศพร เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73000. นายสุรศักด์ิ นามบญุ เขาทรายทบัคลอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73001. นางนวพรรษ เพิ่มสมบติั คณฑีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73002. นางวรัญญาภรณแ ศรีมวงวงคแ คณฑีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73003. นางสาวฐิติรัตนแ สิงคําโล คณฑีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73004. นางสาวทิพยแวรรณแ โอสา คณฑีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73005. นางอรชร แจงเอี่ยม คณฑีพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73006. นางกชกร ศรีวชิัย คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73007. นางดารณี กัลปธนวงศแ คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73008. นางรังษนิี แกวคง คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73009. นางวชัรี จุฬพนัธแทอง คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73010. นางสาวจุฑาทิพยแ คําตีด คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73011. นางสาวโสภา จิตตวไิลย คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73012. นางสุมาลี แสงแกว คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73013. นางอารดา อินทรมงคล คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73014. นางอําพนัธแ รอบญุ คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73015. นายวพิล กันทะสอน คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73016. นายสมหมาย หอมยก คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73017. นายสุธรีแ วชิาพร คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73018. นายวฑูิรยแ พานชัย คลองขลุงราษฎรแรังสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73019. นางปรีดาภริม พทุธโกศล คลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73020. นางสาวสุรีรัตนแ ชัยฤทธิ์ คลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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73021. นายไพโรจนแ หาระโคตร คลองลานพฒันาจินดาศักด์ิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73022. นางพมิผกา ครุฑสุวรรณ คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73023. นางสมเจตนา มาประเสริฐ คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73024. นางสาวนิชชาภัสสแ แสนธิ คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73025. นางสาวประทวน มาดี คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73026. นางสาวศรัณยแพร ฟุูงธานีรัตนแ คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73027. นางสาวสรัญญา โกสุมา คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73028. นางสาวอัจฉรา บญุกล่ิน คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73029. นางออมจิต สระทองจันทรแ คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73030. นายไพทลูยแ เถาตะมะ คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73031. นายวรวทิยแ ภวูดล คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73032. นายวนิัย สีกิ คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73033. นายผจญ จันธดิา คลองลานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73034. นางทพิวรรณ ปานรักษา โคงไผวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73035. นางปาริชาติ แสนสมบติั โคงไผวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73036. นางพฒันา สัตยแชาพงษแ โคงไผวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73037. นางมณฑา กสิณศักด์ิ โคงไผวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73038. นางราตรี พงษแเสือ โคงไผวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73039. นางรุงนะภา กิจสุวรรณ โคงไผวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73040. นางสุทธวิรรณ กฤติโอภาสพงศแ โคงไผวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73041. นายสุธี สนิทพจนแ โคงไผวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73042. นางฉายนันทแ อินทรสูต เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73043. นางโชติกา พฒันไพศาลวงศแ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73044. นางนวล พวงมาลี เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73045. นางประทมุพร วงษแจา เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73046. นางมณีรัตนแ ธรรมสกุล เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73047. นางวาสนา วชิชุวรนันทแ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73048. นางวยิะดา เซ่ียงหลิว เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73049. นางสาวจงกล ทาโว เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73050. นางอรสา อิ่มใจ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73051. นายคุณากร อิ่มเนย เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73052. นายบรรณรต สกุณา เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73053. นายวสัินตแ ชัยฤทธิ์ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73054. นายสมควร ภูทอง เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73055. นายสุรพงษแ แสงแกว เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรแ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73056. นางกอฉัตร วารินสะอาด ดงเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73057. นางทพิยแวรรณ นามโสวรรณ ดงเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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73058. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี ดงเจริญพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73059. นางสมพร แสงฤทธิ์ ดงเสือเหลืองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73060. นางสาวกมลรัตนแ สุวรรณศรี ดงเสือเหลืองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73061. นางสาวสิริพร อินทรโอภาส ดงเสือเหลืองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73062. นางอรวรรณ จําปาแกว ดงเสือเหลืองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73063. นายอนุรักษแ จําปาแกว ดงเสือเหลืองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73064. นายอํานวย คงเจริญ ดงเสือเหลืองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73065. นางเกศินี ดลลัคนทนิ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73066. นางชอฉัฐ ทพิมาศ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73067. นางนันทนา สุขประเสริฐ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73068. นางเบญจรี บญุเที่ยง ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73069. นางพรพสุิทธิ์ แสงคําธนาศิริ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73070. นางมิ่งขวญั ศรีสนธิ์ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73071. นางวลัยพร อุไรพนัธแ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73072. นางวฒันา ทองหลอ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73073. นางศรัญญา ดวงทอง ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73074. นางศิริวรรณ สมสกุล ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73075. นางสาวจิดาภา คงคาสวสัด์ิ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73076. นางสาวพรวภิา สวนมะลิ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73077. นางสาวพิชญแธิกานตแ โพรงจั่น ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73078. นางสาวรจนา ตระการศิริ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73079. นางสาววารินทรแ พรหมอยู ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73080. นางสาวสวณีา ปใๆนกรวด ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73081. นายจุติรักษแ อินทรสุข ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73082. นายพรรษา ร่ืนรวย ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73083. นายสมศักด์ิ นิติสกุลชัย ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73084. นายสุรพงศแ เผาวทิยานนทแ ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73085. นายสุรพล สมสกุล ตะพานหนิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73086. นางกฤษณา มาเลิศ ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73087. นางนารีลักษณแ ร้ิวประเสริฐ ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73088. นางสาวณัฐธดิา ยิ่งยวด ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73089. นางสาวปรียวลัยแ สูงสันเขตตแ ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73090. นางสาววนัวสิาขแ วงษแจอน ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73091. นางสาวสาวติรี ศิริเวนิ ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73092. นางสาวสีนวล เจือจันทรแ ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73093. นางสาวอจัฉรานันทแ เทยีนทองดี ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73094. นางสุภาภรณแ เกตุมี ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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73095. นายจักรพงษแ พมิพาพฒันโยธนิ ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73096. นายมานพ นาคชาตรี ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73097. นายวสุิตรแ วงศแวลิาศ ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73098. นายสมพร มาเลิศ ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73099. นายสมศักด์ิ เกตุมี ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73100. นายสุรชัย เดชอุม ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73101. นายจํารัส อรุณวงิ ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73102. นายไพชยนตแ ศรีมวง ทุงทรายวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73103. นางชุติกาญจนแ หงสาภนิันทนแ ทุงโพธิท์ะเลพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73104. นางทพิวลัยแ นาคอน ทุงโพธิท์ะเลพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73105. นางสาวนงนุช แซดาน ทุงโพธิท์ะเลพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73106. นางสาวแนงนอย ดานเจริญชัยวงศแ ทุงโพธิท์ะเลพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73107. นางสาวพศิมัย โพธิศ์รี ทุงโพธิท์ะเลพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73108. นายพงษแเทพ นาคอน ทุงโพธิท์ะเลพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73109. นายอภวิฒันแ บงึมุม ทุงโพธิท์ะเลพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73110. นางอัมพร กระบวนศรี ทุงโพธิท์ะเลพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73111. นางทกัษวรรณ นวมครุฑ ทุงโพธิพ์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73112. นางวนัเพญ็ เทพโสภา ทุงโพธิพ์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73113. นายสุรศักด์ิ จันทรแทกัษแ ทุงโพธิพ์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73114. นายอดิศร สวยสม ทุงโพธิพ์ทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73115. นางธษิณา แยมฤทธิ์ ไทรงามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73116. นางประสพพร ยอดเพชร ไทรงามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73117. นางสาวกตวลี คะชา ไทรงามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73118. นางสาวสายยนตแ สีมา ไทรงามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73119. นายนนทพทัธแ กุลฉิม ไทรงามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73120. นายประเทอืง ราชา ไทรงามพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73121. นางจันทรแเพญ็ ดอนดี นครไตรตรึงษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73122. นางผกาภรณแ บญุเนรมิตร นครไตรตรึงษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73123. นางสาวภทัริดาวดี นามวงั นครไตรตรึงษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73124. นางสุวมิล กาแกว นครไตรตรึงษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73125. นายเกียรติศักด์ิ ดอนดี นครไตรตรึงษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73126. นายวมิาน บรูณแเจริญ นครไตรตรึงษแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73127. นางดรุณี คําสีสังขแ นาบอคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73128. นางทศันี อวมโพธิ์ นาบอคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73129. นางธนาภรณแ จันทรแเนตร นาบอคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73130. นางสาวณริสร นาสมใจ นาบอคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73131. นายประเสริฐ ทพิยแพมิพแวงศแ นาบอคําวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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73132. นางจริยา ฟใกเงิน เนินปอรังนกชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73133. นายเกรียงไกร ทพัใหญ เนินปอรังนกชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73134. นายบรูณากร จันทรวรชาต เนินปอรังนกชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73135. นายสุวตัร เกตุดี เนินปอรังนกชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73136. นางนิพทัธา เอี่ยมสอาด เนินปอรังนกชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73137. นางวไลพร บวกขุนทด บอแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73138. นางสาวเกศรา ขันทองดี บอแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73139. นายบญุรอด วนิทะชัย บอแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73140. นายวนัโชค วารินิน บอแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73141. นายอนุชา มังคะละ บอแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73142. นายชูสิทธิ์ แนวราช บอแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73143. นายถวลิ บญุอินทรแ บอแกววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73144. นางเนาวรัตนแ ชางนอย ปางมะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73145. นางมาลีจันทรแ ชาติสุทธิ ปางมะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73146. นางวาสนา อินทะเรืองศร ปางมะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73147. นางสาวเพยีงตะวัน นกนอย ปางมะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73148. นายสุรชัช เมฆประยูร ปางมะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73149. นายบํารุง ธรรมจารีสวสัด์ิ ปางมะคาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73150. นางชนาภา หอยพรมราช ปางศิลาทองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73151. นางบษุยา นิจโกรทม ปางศิลาทองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73152. นางสาวณิชาบลู นิลรัตนแ ปางศิลาทองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73153. นางสาววไิลวรรณ คําบาง ปางศิลาทองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73154. นายมนัสชัย แจมจร ปางศิลาทองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73155. นายมาวนิ จันทรแสา ปางศิลาทองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73156. นายเอกกฤต เหลาสมบรูณแ ปางศิลาทองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73157. นายกสิน วเิศษ ปางศิลาทองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73158. นายชาติชาย ระวงัภยั ปางศิลาทองศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73159. นางฉลอง ล้ีตระกูล พรานกระตายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73160. นางชัญญา สุริวงศแ พรานกระตายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73161. นางพรนภสั เรืองเวช พรานกระตายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73162. นางภานุรัตนแ เดชะผล พรานกระตายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73163. นางสาวธรีารัตนแ กีรติวศิน พรานกระตายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73164. นางสาวยุพนิ ประยูรพนัธแ พรานกระตายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73165. นางสาวสุนันทา พรมมาก พรานกระตายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73166. นางสาวอัจจิมา ดวงฟู พรานกระตายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73167. นายสมานพนัธแ คําชู พรานกระตายพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73168. นางสาวกาญจนา คลองแคลว พไิกรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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73169. นางสาวรุงทพิยแ ขอนทอง พไิกรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73170. นางกมลรัตนแ อนันทปใญญสุทธิ์ พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73171. นางขวญัเรือน บญุมา พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73172. นางชัญญานุช สุวรรณแทา พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73173. นางดาว เมืองสอง พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73174. นางนิตยา จิราพงษแ พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73175. นางล้ินจี่ พบิลูศิลป พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73176. นางสมบติั การจนารักพงคแ พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73177. นางสาวสุดหทยั ขมินธกูล พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73178. นางสุภาพร สุขวถิี พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73179. นางสุภาพร ชวยพยุง พจิิตรพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73180. นายวรีชิตพงศแ พศิออน พบิลูธรรมเวทวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73181. นายเกษม ชื่นเทศ พบิลูธรรมเวทวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73182. นางธมนวรรณ ประสาร โพธิไ์ทรงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73183. นางสาวจิฬัชญา เพยีรเงิน โพธิไ์ทรงามวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73184. นางกุลนิภทัรแ คงนวม โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73185. นางพชัรีรัตนแ วบิลูยแกุล โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73186. นางวนัดี จิตรเอก โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73187. นางศิริพร พรมศิริเดช โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73188. นางสมหมาย เหลืองทองคํา โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73189. นางสาวบญุตา อนมี โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73190. นางอํานวยพร ศรีประเสริฐ โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73191. นายแถบ จุลพนัธแ โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73192. นายสุทธพิงษแ พงศแศิริวรรณ โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73193. นายสุชิน รัตนมงคล โพธธิรรมสุวฒันแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73194. นางนงลักษณแ สุขสวสัด์ิ มัธยมพชัรกิติยาภา ๒ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73195. นางสาวพจมาน บารมี มัธยมพชัรกิติยาภา ๒ กําแพงเพชร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73196. นางบญุรวม แดงชาวนา เมธพีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73197. นางสาวกฤษณา ไทยอู เมธพีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73198. นางอรสา ศิลปวรณแววิฒันแ เมธพีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73199. นางกรองทอง อุมะวภิาต ระหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73200. นางสาวณัฐหทยั ศรีทวงศแวรากร ระหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73201. นางสาววนัแรม หมอนอิง ระหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73202. นางสาววิลาวัณยแ จันทรแไข ระหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73203. นายคมศิลป ขันลุย ระหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73204. นายผดุงเกียรติ แสนทวสุีข ระหานวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73205. นางกิติมา ประเสริฐกุล ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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73206. นางคนึงนิจ ไชยชโย ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73207. นางนุชาวดี รัตนพนัธแ ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73208. นางมณฑิรา ล้ีอิสระชัยเจริญ ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73209. นางมาไล พลเกง ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73210. นางสาวนิตยา เอี่ยมทองอินทรแ ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73211. นางสาวสุดสายใจ อินกรัด ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73212. นางสาวสุทธภา อุดแกว ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73213. นางสุกัลปยา บญุอินทรแ ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73214. นางสุชานันทแ ไชยยะ ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73215. นายอาคม ศกุนรักษแ ลานกระบอืวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73216. นางกรองใจ สวางแจง วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73217. นางฐิติพร ธรรมพพิฒันกุล วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73218. นางนงนุช นอยเกิด วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73219. นางวนัเพญ็ จงสวสัด์ิ วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73220. นางสมบรูณแ ส้ิวอินทรแ วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73221. นางสมสุข พมิพแแดง วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73222. นางสาวทิพยแรัตนแ ผลบญุ วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73223. นางสาวเพลินพิศ เจริญบญุ วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73224. นางสาวศิริลักษณแ ยศปใญญา วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73225. นางสาวสุนทร อุตมหาราช วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73226. นางสาวอัญชลี ดีบู วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73227. นางอรนุช ขันธบญุ วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73228. นางอัญชลี กล่ินหอม วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73229. นางอัปสร ลาภอินทรียแ วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73230. นายวรวฒิุ ดวงทรัพยแ วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73231. นายสุรัติ ชางยอม วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73232. นายสุวนิ คันธชุมภู วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73233. นางสาวอรพร เพง็ศิริ วชิรปราการวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73234. นางเกษกนก สุขแกว วงัแขมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73235. นางเรณู กิตติวฒันากูล วงัแขมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73236. นางสาวประภาพร เพยีลาด วงัแขมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73237. นางสาวปยินุช โอสาร วงัแขมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73238. นางสาวอภณิญา แตงดารารัตนแ วงัแขมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73239. นางเอรุวรรณ ใจยา วงัแขมวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73240. นางมุกดา ใจรักษา วงัง้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73241. นางสาวปริศนา อุยอูทพิยแ วงัง้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73242. นายวรัิตนแ ยอดอวม วงัง้ิววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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73243. นางปรียาภรณแ ชาติวรรณ วงัตะกูราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73244. นายโอบบญุ บรูพา วงัตะกูราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73245. นายสมชาย ยอดเพชร วงัตะกูราษฎรแอุทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73246. นางอังคณา ภมูินทอง วงัทรายพนูวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73247. นางพชัรินทรแ นุสสะ วงัไทรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73248. นางสาวกนกรวี วาฤทธิ์ วงัไทรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73249. นางสาวสุมาลี แชมชอย วงัไทรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73250. นายวรีศักด์ิ ผลเกิด วงัไทรวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73251. นางสุวชิา สุคํา วงัโมกขแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73252. นางฉววีรรณ เผาวทิยานนทแ วงัสําโรงวงัหวา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73253. นางสมจิตร โครงสรอย วงัสําโรงวงัหวา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73254. นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธร วงัสําโรงวงัหวา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73255. นางสาวรัชนี บญุปูุ วงัสําโรงวงัหวา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73256. นางสุธดิา เรืองฤทธิ์ วงัสําโรงวงัหวา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73257. นายวโิรจนแ อานทอง วงัสําโรงวงัหวา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73258. นางจิราพร ชัยแสงแกว วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73259. นางโชติชญานแ เรือนจรัสศรี วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73260. นางดวงกมล อนอิน วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73261. นางตองจิตตแ ทศันแจมสุข วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73262. นางประไพ ติกะโกศล วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73263. นางปยิภทัร พวงกล่ิน วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73264. นางเพลินใจ ประสารศรี วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73265. นางเพลินพศิ ศิริฤทยัวฒันา วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73266. นางรุงศรี พมิพแสอน วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73267. นางวนิดา เฉยไย วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73268. นางวลัลภา อินหลวง วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73269. นางสาวจงดี สักกายะกรมงคล วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73270. นางสาวนันทวญั ใยยวง วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73271. นางสาวนิตยา อดิเรก วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73272. นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชยแ วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73273. นางสาวสมิตานันทแ สุขมาก วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73274. นางสุวารี ยอดศรี วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73275. นางอรษา อภริมยแวไิลชัย วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73276. นายประภาส ธารเปีๆยม วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73277. นายพศิาล คชฤทธิ์ วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73278. นายภาสกร เหมภมูิ วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73279. นายวริิยะ พลับผล วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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73280. นายแสงทอง นอยเกิด วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73281. นายวเิชียร ยอดนิล วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73282. นายสุรพล พมิพแสอน วชัรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73283. นายสมพงษแ เนียมถนอม วนัทสีถิตยแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73284. นางทศันียแ มูลเดช สรรเพชญอัฎฐมาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73285. นางรัตนา แสนเกษม สรรเพชญอัฎฐมาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73286. นายมานิตยแ สุวรรณคีรี สรรเพชญอัฎฐมาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73287. นายวชิัย โตเทศ สรรเพชญอัฎฐมาพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73288. นางกนกวรรณ บญุเสรฐ สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73289. นางเครือมาส คําเขียน สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73290. นางพชิยาพชันแ กล่ินสายหยุด สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73291. นางลําใย ดวงนอย สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73292. นางสมจิตร กุลพฒันแสุวรรณ สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73293. นางสาวนภาพร สิงหแรา สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73294. นางสาวพรเพชร สิงหแสังขแ สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73295. นางสาวลําใย ทองใบ สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73296. นางอมรา ศิริสุนทร สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73297. นายสุรศักด์ิ ระยาแกว สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73298. นายโชคชัย เทพสุริยวงศแ สระหลวงพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73299. นางจารุณี พนัธมุาตร สลกบาตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73300. นางยุพนิ เกิดแพร สลกบาตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73301. นางสาวพชัราณี วณิชยานันตแ สลกบาตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73302. นายณรงคแศักด์ิ เกิดแพร สลกบาตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73303. นายณัฐวฒิุ กมลหตัถแ สลกบาตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73304. นายเนตร ธรรมมี สลกบาตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73305. นายพพิฒันแ โสรัตนแ สลกบาตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73306. นายภวูดล นนทแนันทภมูิ สลกบาตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73307. นายวทิวชั บญุสม สลกบาตรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73308. นางวาสนา ศรีประดิษฐแ สักงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73309. นางสาวพรทพิยแ เปล่ียนกล่ิน สักงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73310. นางสุภาณี บวัลม สักงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73311. นายรังสรรคแ ฝุายสมบติั สักงามวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73312. นางกาญจนวรรณ ตุงคะศิริ สากเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73313. นางชลธชิา ชูชีพ สากเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73314. นางณัฏฐิรา คําพนัธแ สากเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73315. นางศุภวรรณ มาคํา สากเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73316. นางสมบรูณแ เดชมัด สากเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
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73317. นายพนม ไชยพรพฒันา สากเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73318. นายสุรชัย ชูชีพ สากเหล็กวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73319. นางสาวนพวรรณ คงเพง็ สามงามชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73320. นางสาวพศิมัย คชเขื่อน สามงามชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73321. นายสิทธศัิกด์ิ เขียนแมน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๑ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73322. นางรัตนา ทั่งทอง สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๑ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73323. นางสาวศุภวรรณ ทนุกาศ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๑ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73324. นางฐิติรัตนแ แสนทิ หนองกองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73325. นางสาวไพรินทรแ พรวนแกว หนองกองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73326. นายภมูิศักด์ิ คันธะชุมภู หนองกองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73327. นายยุทธนา ศรีสุวรรณ หนองกองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73328. นางณัฐตา หอกุล หนองโสนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73329. นางสาวสิริพร ออมสิน หนองโสนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73330. นางสาวสุกัญญา พวงพนัธแ หนองโสนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73331. นางสุปราณี สุขประเสริฐ หนองโสนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73332. นายฐิติ ภาคถารียแ หนองโสนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73333. นายวศิิษฏแ สิริปยิานนทแ หนองโสนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73334. นายศราวธุ หวงัวมิาน หนองโสนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73335. นายสมชาย อินทะเสน หนองโสนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73336. นายอิสระ บตุรมารศรี หนองโสนพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73337. นางจําเลยลักษณแ มดเจริญ หวัดงรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73338. นางเมตตา พลประถม หวัดงรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73339. นางเรณู อึ้งศรีวงษแ หวัดงรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73340. นางศมนวรรณ เจี้ยมกล่ิน หวัดงรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73341. นางศิริวรรณ เมืองเหลือ หวัดงรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73342. นางสาวจรรยา ทองชุม หวัดงรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73343. นางสาวธนินทแธร นิ่มทอง หวัดงรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73344. นางสาวสุรียแพร ลาภพนูผล หวัดงรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73345. นางอุบลรัตนแ ฤกษนันทนแ หวัดงรัฐชนูปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73346. นางธดิารัตนแ สมบรูณแศิลป แหลมรังวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73347. นายฉัตรชัย สิงหแสถิตยแ แหลมรังวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73348. นายทยุทธแ สาลีจันทรแ แหลมรังวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73349. นางสาวรัชนี สุลักษณานนทแ แหลมรังวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑

73350. นางกมลวรรณ วศิิษฎแรุงเรือง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73351. นางสมคิด ตระกูลอินทรแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73352. นางอาภา พฒันาภรณแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73353. นางอุไรวรรณ มุสิกะมาศ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73354. นายนุกูล ศิริบรูณแ โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73355. นายสุดเขต คําแสน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73356. นางภมุรินทรแ สุขสุด โรงเรียนการุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73357. นางวชิิรตา หมวกเหล็ก โรงเรียนการุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73358. นางสาวธติิมา สงวนเผา โรงเรียนการุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73359. นางสาวพนิดา ศิริสุวรรณ โรงเรียนการุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73360. นางสาวรุงนภา ชื่นพยอม โรงเรียนการุงวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73361. นางดรุณี ศรีเรืองพนัธแ โรงเรียนเกาเล้ียววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73362. นางปรานอม มาออน โรงเรียนเกาเล้ียววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73363. นางวราภรณแ ศรีเรืองพนัธแ โรงเรียนเกาเล้ียววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73364. นางสาวกัญญา ทองเกล้ียง โรงเรียนเกาเล้ียววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73365. นางสาวจันทนา กลมาศ โรงเรียนเกาเล้ียววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73366. นางสาวรจเรข เกษสําโรง โรงเรียนเกาเล้ียววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73367. นายสังสรรคแ แตงสกุล โรงเรียนเกาเล้ียววทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73368. นางปนิดา นามโสวรรณแ โรงเรียนเขากะลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73369. นายสุรชัย บวัหลวง โรงเรียนเขากะลาวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73370. นางวราภรณแ ศรีดาวงษแ โรงเรียนเขาทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73371. นางสาววรรณวดี กุศลสถิตยแ โรงเรียนเขาทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73372. นางสุวคนธแ นุนงาม โรงเรียนเขาทองพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73373. นางรุจิรา เชาวแธรรม โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73374. นางสมศรี เคราะหแดี โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73375. นางสาวเบญชญา นาครัตนแ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73376. นายคมกฤช แผนเสือ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73377. นายสุเทพ สุขเอี่ยม โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73378. นางสาวรัชนี รัตนบรีุ โรงเรียนชองแคพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73379. นายชาตรี วงคแสายสิน โรงเรียนชองแคพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73380. นายยุทธนา คนเสง่ียม โรงเรียนชองแคพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73381. นางกษมาวดี กวางแกว โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73382. นางเกยูร พวงพทิยกุล โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73383. นางฉววีรรณ ผิวผอง โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73384. นางเตือนใจ ทองศรี โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73385. นางถวลิ นุชดารา โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73386. นางนิตยา จินตนา โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73387. นางเพช็รแรุง ชะนะ โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73388. นางมนฤดี สุวรรณรังษี โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73389. นางมยุรี แยมจันทรแฉาย โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73390. นางยุพนิ วหิกโต โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73391. นางรุจนาถ ฝึกใจดี โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73392. นางวารุณี โกสียแไกรนิรมล โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73393. นางศศิธร จําเนียรผล โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73394. นางสาวจรัมพร พรมพทิกัษแ โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73395. นางสาวพนัธนพฒันแ วฒันมงคล โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73396. นางสาวมณี ธรีะบญุยะ โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73397. นางสาวมาลัย ประโยชนแยิ่ง โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73398. นางสาวระพีพัฒนแ เอี่ยมวฒันานันทแ โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73399. นางสาวศิริวรรณ ไขหนิ โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73400. นางอัญชลี สงทอง โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73401. นางอารียแ มาศขาว โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73402. นายจําลอง จันทรแลาผัน โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73403. นายบญุสง กองทรง โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73404. นายพรีวสั ทรัพยแประมวล โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73405. นายมาโนชญแ ทรัพยแสิน โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73406. นายวนัชัย แยมจันทรแฉาย โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73407. นายวานิตยแ นุชดารา โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73408. วาที่รอยตรีวารุณี บญุชู โรงเรียนชุมแสงชนูทศิ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73409. นางจิราพร เสมากูล โรงเรียนตลุกดูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73410. นางสาวนภาลัย เชื้อกสิการ โรงเรียนตลุกดูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73411. นางสาววฒันา กะวะระพฤษ โรงเรียนตลุกดูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73412. นางสินีนาถ โพธิ โรงเรียนตลุกดูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73413. นางสุภาภรณแ เกิดศรี โรงเรียนตลุกดูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73414. นายธรีพร โพธิ โรงเรียนตลุกดูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73415. นายศรัณยแ สาเขตรการณแ โรงเรียนตลุกดูวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73416. นางสาวอมรา อิ่มศิลป โรงเรียนตะครอพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73417. นางชนัญชิดา เทยีนดี โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73418. นางนิติยา นอยเกิด โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73419. นางบบุผา ดีเจริญ โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73420. นางสาวพรนภา สีผ้ึง โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73421. นางสาวสุพรรณี อภชิัยเอนก โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73422. นายคํารณ ชุมออง โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73423. นายชาญณรงคแ แปนูโต โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73424. นายเชาวลิต รอดหรัิญ โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73425. นายวรชิต วฒิุประภา โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73426. นางสาวศิรินันทแ ยอดฉิมมา โรงเรียนตากฟาูวชิาประสิทธิ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73427. นางชนมน ยิ้มฉาย โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73428. นางณิชาภา สุริยะ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73429. นางนิภารัตนแ ศรีโยธา โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73430. นางนุชนาฐ ชางสาร โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73431. นางปราณี คงเจริญ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73432. นางปราณีต เผือกพยงคแ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73433. นางพรหมภสัสร ฐิติลือสาคร โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73434. นางพมิพแพรรณ หนูเมืองธาํรง โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73435. นางมาลี แยบกสิกิจ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73436. นางรุงนภา ศิริภาประเสริฐพร โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73437. นางลัดดา วงษแภญิโญ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73438. นางวภิาภรณแ คุมภยั โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73439. นางสาวปยิพร แสงนวล โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73440. นางสาวพณาวรรณ พณิเสนาะ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73441. นางสาวสุรางคแ วรีสุเมธา โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73442. นางสาวแสงทอง ภศูรี โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73443. นางสาวอรอุมา ภญิโญมหากุล โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73444. นางสุพตัรา กาจสันเทยีะ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73445. นายฉัตรชัย พนูสุวรรณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73446. นายนที ธรรมวงศแ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73447. นายพสุิทธศัิกด์ิ หนูเมืองธาํรง โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73448. นายวศินุกร ศรีโยธา โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73449. นายศิลป แยบกสิกิจ โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73450. นายพจนลักษณแ ชูยอด โรงเรียนตาคลีประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73451. นางเดือนฉาย เชิงฉลาด โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73452. นางทพิวรรณ แกวภาพ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73453. นางรัตนา รอดบํารุง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73454. นางสาววรินทร คงคานอย โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73455. นางอรุณรัตนแ พฒันากุล โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73456. นางอุทยัวรรณ อิ่มเย็น โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73457. นายสุภา กิมกาญจนกุล โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73458. นายจักรกฤษณแ สนอวม โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73459. นางสาวศรัณยแรัชตแ บญุญานุรักษแ โรงเรียนทองหลางวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73460. นายชัยเพช็ร มาลา โรงเรียนทบักฤชพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73461. นายประเสริฐ อนันตอาจ โรงเรียนทบักฤชพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73462. นายสันติ ฤทธเิสน โรงเรียนทบักฤชพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73463. นายสมปอง เฟืๆองจันทรแ โรงเรียนทบักฤชพฒันา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73464. นางเกษมาภรณแ เฮงทบัทมิ โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73465. นางชุติมา เฉลียว โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73466. นางวราภรณแ กลาวกิยแกรณแ โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73467. นางสมกิจ บญุมี โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73468. นางสาวณัฏฐนนัทแ จุติมา โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73469. นางสํารวย อณุหพิเชษฐวัฒนา โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73470. นางสุกัญญา โตเวสัจจา โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73471. นายณรงคแ ฤทธฤิาชัย โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73472. นายอภรัิตนแ สุจริต โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73473. นายตระศักด์ิ แสงภกัดี โรงเรียนทพัทนัอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73474. นางจันทรแแรม ตอสกุล โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73475. นางดาวลอม ธรีะรังสิกุล โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73476. นางนงลักษณแ ตวนชัย โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73477. นางบญุเปรียบ ทองกลม โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73478. นางปยิะธดิา ประภาชัยมงคล โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73479. นางภทัรินทรแ โตเดช โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73480. นางมาลัย ตอนแกว โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73481. นางสาวเกศริน บญุกลอม โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73482. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจ โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73483. นางสุกัญญพร สงวนทรัพยแ โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73484. นายประวทิยแ ตอสกุล โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73485. นายวชัระ นวมอินทรแ โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73486. นายสมหมาย ภมูิรัตนไพศาล โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73487. นางสมกมล วรรณทอง โรงเรียนทาตะโกพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73488. นางสาวประมาณ บญุยัง โรงเรียนทุงโพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73489. นายทศพร เตชะนา โรงเรียนทุงโพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73490. นายอัณณพ เสมียนหราย โรงเรียนทุงโพวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73491. นางพลับพงึ เพง็สาตรแ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73492. นางภทัรารักษแ พลพจนารถ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73493. นางลัดดาวลัยแ แกววกิยแกรณแ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73494. นางสาวนุกูล สถาพร โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73495. นางอนงทพิยแ สิงหแศิริ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73496. นายชัยฤทธิ์ สงฉิม โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73497. นายบญุยิ้ม กระจาย โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73498. นายสมศักด์ิ ศรีนุช โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73499. นายสุรกิต สิงหแศิริ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73500. นางสาวศรัญญา สิทธเิกษร โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73501. นางกฤษณา พทุธชาติ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73502. นางณัฐนันทแ วงษแถวลิ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73503. นางนิตยวดี เยี่ยงยงคแ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73504. นางพรรณทพิา อนันตชัยศิริ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73505. นางพชัรินทรแ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73506. นางภภสัสร เสืออุดม โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73507. นางวรพรรณ ศรีเจริญวนะกิจ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73508. นางวไิลพร มงคลปใญญา โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73509. นางศศิธร บญุผอง โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73510. นางสมจินตนา เทยีมวไิล โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73511. นางสาวดวงดาว ศรีสอาด โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73512. นางสาวดาระณี พฒันศักด์ิภญิโญ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73513. นางสาวดาลัด อนุตตรังกูร โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73514. นางสาวศิริพนัธแ สิงหแอุสาหะ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73515. นางสิวภรณแ ปใญญา โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73516. นางสุวรรณี คําจริง โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73517. นางอรกัญญา คุมนาคนพคุณ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73518. นางอัจฉรา เมณฑแกูล โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73519. นางอุบลพงษแ โดรณ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73520. นายจิระ ประเสริฐลาภ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73521. นายชาติชาย เกียรติพริิยะ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73522. นายเชาวแ ภูจํารูญ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73523. นายบณัฑิต กาละภกัดี โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73524. นายบญุทอม วฒิิกมลปรีดา โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73525. นายปรีชา ชิโนเรศโยธนิ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73526. นายพงษแประพันธแ ติยะสัญ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73527. นายมานพ ทองเกษม โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73528. นายวชัรพงษแ แกววชัระรังษี โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73529. นายวรีะศักด์ิ ดิษเจริญ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73530. นายสกล เที่ยงจิตตแ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73531. นายสกุล ลอยลอง โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73532. นายสถาพร อินทรแบรรลือ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73533. นายสุพจนแ อนุตรพงศแ โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73534. นายอุทยั ปานกรด โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73535. นายณรงคแ มูลจนะบาตร โรงเรียนนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73536. นางกัญจนา เชเดช โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73537. นางจิรพร ฉัตรชัยการ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73538. นางเจริญดี สาดจีนพงษแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73539. นางบญุญาดา เพญ็วจิิตร โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73540. นางพรทภิา แสงทบัทมิ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73541. นางริศา ปรัชญาสกุล โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73542. นางวชัรี จันทนามล โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73543. นางวภิา จันทรแแจม โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73544. นางวไิลลักษณแ เดชะ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73545. นางสมบรูณแ หยวกวฒันแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73546. นางสาวณัฐนพนิ จันทรวรชาต โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73547. นางสาววมินตรี เจริญศิลป โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73548. นางสุภาพร วงศแปยิะรัตนกุล โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73549. นางอรนุช ชาติพนัจัน โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73550. นางอุนเรือน พรมบาง โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73551. นายกิจจา มหาวจิิตร โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73552. นายชํานาญ เกตุทนงคแ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73553. นายนราธปิ ภมรศิริ โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73554. นายพรีวชิญแ เสือเผือก โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73555. นายภาณุพนัธุแ จันทรมณี โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73556. นายสมพงษแ เชเดช โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73557. นายเสมา คําจริง โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73558. นายมาโนช รักภธูร โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73559. นางปรานอม อินทรแหอม โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73560. นางปใญจพร ศิริชู โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73561. นางวราภรณแ สุฬาพา โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73562. นางอัญชลี บญุยังอนันตแ โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73563. นายตระการ กลากสิกิจ โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73564. นายธรีสิทธิ์ คงดิษฐแ โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73565. นายไพโรจนแ เหมือนทรัพยแ โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73566. นายสุชาติ นิชเปีๆยม โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73567. นายสวสัด์ิ บญุกล่ินขจร โรงเรียนบรรพตพสัิยพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73568. นางสาวธนวรรณ พรหมมา โรงเรียนบอยาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73569. นางอารีรัตนแ โพธิศ์รี โรงเรียนบอยาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73570. นายวทิยา จัมปะโสม โรงเรียนบอยาง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73571. นางจิตรและมอม อุงจิตตแตระกูล โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73572. นางจิราพร ดานเสถียร โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73573. นางมยุรี คุมเขตรแ โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73574. นางรุงทพิยแ สรอยสวงิ โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73575. นางสาวสมบติั กาศเกษม โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73576. นางสาวสมพศิ สดกําบงั โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73577. นางสุภาพ เหมือนทรัพยแ โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73578. นายธติิพงศแ มาสี โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73579. นายปใญญา ตันติวฒันแ โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73580. นายบรรพต สมสวย โรงเรียนบานแกงชัชวลิจวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73581. นางเมตตา ควธันแกุล โรงเรียนบานทุงนาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73582. นางสาวจิรนนัทนแ ดารารัตนเสรี โรงเรียนบานทุงนาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73583. นางสาวฐิติรัตนแ มณีเสวตรแ โรงเรียนบานทุงนาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73584. นางสุชาดา เดชอินทรแ โรงเรียนบานทุงนาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73585. นางสุมารี ประพฒันแโพธิ์ โรงเรียนบานทุงนาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73586. นางอัญชลี ภูจํารูญ โรงเรียนบานทุงนาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73587. นายสมภพ สมบรูณแทวโีชค โรงเรียนบานทุงนาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73588. นางทพิวลัยแ วงษแอํามาตยแ โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73589. นางบรุณี สุวรรณโชติ โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73590. นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73591. นางสาวปยิะธดิา ทาเหล็ก โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73592. นางสาวพนารัตนแ รอดภยั โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73593. นางสาวราตรี เจนปใญญาวฒิุกุล โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73594. นางสาววนัเพญ็ แดงสิงหแ โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73595. นายกนกภณัฑแ สุวรรณแ โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73596. นายธนวฒันแ จําปา โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73597. นายนิคม ศรีพยัคฆแ โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73598. นางวชิราภรณแ รัตนะวงศแไชย โรงเรียนบานไรวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73599. นางชุติกานตแ ศรลัมพแ โรงเรียนบงึบอระเพด็วทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73600. นางลาวลัยแ รัตถา โรงเรียนบงึบอระเพด็วทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73601. นางอัชรี รัตนวราหะ โรงเรียนบงึบอระเพด็วทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73602. นายประเสริฐ กุลฉิม โรงเรียนบงึบอระเพด็วทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73603. นางสาวหรรษา จงอุดมชัยกิจ โรงเรียนพนมรอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73604. นายฉลอง สวางเรืองฤทธิ์ โรงเรียนพนมรอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73605. นายศานิต มีพวง โรงเรียนพนมรอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73606. นางสาววนิดา ยอดนิล โรงเรียนพนมรอกวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73607. นางจันทรแเพญ็ คําชัย โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73608. นางจุฑามาศ พจนแไพเราะ โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73609. นางบงัอร หลอสมฤดี โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73610. นางปวณีา สิงหแอุดร โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73611. นางผุสดี หร่ังทอง โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73612. นางสาววรรณวฒักแ ปวตุตานนทแ โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73613. นางสาวสัญจา นันธพิานิช โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73614. นายพชิัย กีรกมลชัย โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73615. นายสมพร คะวญิญา โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73616. นางจิติมา วงศแสวสัด์ิ โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73617. นางนิสกุล เหลาสุขไพศาล โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73618. นางประภาวรรณ แกวแสงทองเจริญ โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73619. นางรัตนแจรินทรแ ผองศรีสุข โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73620. นางวนัเพญ็ สมฉุน โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73621. นางสาวกติต์ิชญาหแ เมธาวรารักษแ โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73622. นางสาวรมณภทัร มัติโก โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73623. นางสาวสุมาลี ผะอบเงิน โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73624. นายเกษม พลูเปีๆยม โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73625. นายชุมพล นัยพรม โรงเรียนพระบางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73626. นางนิดดา นาเมืองรักษแ โรงเรียนพทุธมงคลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73627. นางวณีา พงษแสวสัด์ิ โรงเรียนพทุธมงคลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73628. นางสาวพชัรี ทองทกัษณิ โรงเรียนพทุธมงคลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73629. นางสาวศรารักษแ แซอึ้ง โรงเรียนพทุธมงคลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73630. นางสุนียแ เลิศศุภฤกษแกุล โรงเรียนพทุธมงคลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73631. นายสมศักด์ิ ศุภวฑิิตพฒันา โรงเรียนพทุธมงคลวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73632. นางพรนภา นีระพนัธแ โรงเรียนไพศาลีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73633. นางวนัเพญ็ รังผ้ึง โรงเรียนไพศาลีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73634. นางสาวรุงนภา ทองเชื้อ โรงเรียนไพศาลีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73635. นางสุนิตยา จิตรทรัพยแ โรงเรียนไพศาลีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73636. นายสุชาติ นุมมาก โรงเรียนไพศาลีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73637. นายสุวทิยแ นีระพนัธแ โรงเรียนไพศาลีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73638. นายอนันตแ แกวละเอียด โรงเรียนไพศาลีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73639. นายอํานาจ จันทรแอิ่ม โรงเรียนไพศาลีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73640. นายเกษม รัตนพรหม โรงเรียนไพศาลีพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73641. นางศรีนวล วงษาพนัธแ โรงเรียนแมวงกแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73642. นางสาวธนภรณแ ศรีลา โรงเรียนแมวงกแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73643. นางสาวนพวรรณ จันทรบาง โรงเรียนแมวงกแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73644. นางสาวสมฤทยั ฤทธิโ์พธิ์ โรงเรียนแมวงกแพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73645. นายบรรจง สีแดง โรงเรียนรองตาที สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73646. นายประวทิยแ จิรธนสมบติั โรงเรียนรองตาทวีทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73647. นางสาวอรพนิทแ พพิฒันวนารมยแ โรงเรียนรัฐราษฎรแอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73648. นางสุพนิิจ โรพนัดุง โรงเรียนรัฐราษฎรแอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73649. วาที่รอยตรีอุทยั สินแตง โรงเรียนรัฐราษฎรแอนุสรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73650. นายววิรรธนแชัย พลึิก โรงเรียนลาดทพิรสพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73651. นางชลดา สมัครเกษตรการ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73652. นางวารี รอดมา โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73653. นางวาสนา ศาสตรแศรี โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73654. นางสาวกรชวลั รุงรัตนแ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73655. นางสาวจารุวรรณ เส็งสุข โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73656. นางสาวเบญจมาศ เล็กรัตนแ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73657. นางสาวพจมาลยแ สงวนทรัพยแ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73658. นางสาวสายชล บตุรเสนหแ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73659. นางสุนทรา วมิลพนัธแ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73660. นายภวูนัย สาหรายสุวรรณแ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73661. นายมาโนช อภญิญานุวฒันแ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73662. นายสมคิด นามสงา โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73663. นายสันติ อภญิญานุวฒันแ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73664. นายกมล วงศแสุทธิ์ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73665. นายกานตอง เส็งเอี่ยม โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73666. นายชาญณรงคแ ปานเลิศ โรงเรียนลาดยาววทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73667. นายขรรคแชัย นิโรจนแ โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73668. นางยุพา ออนสด โรงเรียนวงับอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73669. นายนพรัตนแ แกวนิคม โรงเรียนวงับอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73670. นายพงศธร ภกัดี โรงเรียนวงับอวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73671. นางสาวฐิภาพรรณ เกงเขตรวทิยแ โรงเรียนวงัเมืองชนประสิทธิว์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73672. นายประเทอืงเวศนแ มูลจัด โรงเรียนวงัเมืองชนประสิทธิว์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73673. นายเพยีรเวช สระทอง โรงเรียนวงัเมืองชนประสิทธิว์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73674. นายภาคินัย ชัยดี โรงเรียนวงัเมืองชนประสิทธิว์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73675. นายนิพนธแ สรอยสุวรรณ โรงเรียนวงัเมืองชนประสิทธิว์ทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73676. นางสาวนารียา ศรีพนัธุแ โรงเรียนวงัหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73677. นายเสริมศักด์ิ อินต฿ะอุนวงศแ โรงเรียนวงัหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73678. นายอนุกูล กรัณยแเมธากุล โรงเรียนวงัหนิวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73679. นางกนกวรรณ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73680. นางกรรณกนก ภษูาวโิศธนแ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73681. นางกุศล งามเนตร โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73682. นางกุสุมา พชิัย โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73683. นางจินตนา กล่ินหวัไผ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73684. นางณิณญพทัทแ วงศแเกียรต์ิขจร โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73685. นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73686. นางนันทวนั บญุงาม โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73687. นางนันทวนัทแ จันทรแสอน โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73688. นางปาริญาวาท เหลาเขตรการ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73689. นางพรีนุช วนิัยพานิช โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73690. นางภรินทร ไชยฮะนิจ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73691. นางรวมพร คงยุทธ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73692. นางศศิรัฐ พรไพบลูยแสถิตยแ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73693. นางสมทรัพยแ อาคมอิสราวฒันแ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73694. นางสมภมูิ สมัครการคา โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73695. นางสาวจริาวรรณ วงศแวบิลูยแชัย โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73696. นางสาวชีวรัตนแ ต้ังพสิิฐโยธนิ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73697. นางสาวนุจรี รอดบํารุง โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73698. นางสาววชัรินทรแ ปอูมเสมา โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73699. นางสาวศรีสุคนธแ พทุธรักษา โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73700. นางสาวสกุลรัฐ สุพมิพแ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73701. นางสาวอโนชา รัชฎานนทแ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73702. นางสาวอรนุช ศิริรัตนเดชากุล โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73703. นางสุภาพร เกิดนวล โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73704. นางสุรียแรัตนแ หวงัใจชื่น โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73705. นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพนัธแ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73706. นายชุมพร สงสําเภา โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73707. นายธนู คงยุทธ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73708. นายพสิิฏฐแ เสืออุดม โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73709. นายสมชาย ชะนะ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73710. นายอภชิาติ หมั่นกิจ โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73711. นายณัฐชัย บญุสนอง โรงเรียนสตรีนครสวรรคแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73712. นางประภาพร วงษแที โรงเรียนสมอทองปทปีพลีผลอุปถัมภแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73713. นางเกตุกนก สุวรรณแพยัคฆแ โรงเรียนสวางอารมณแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73714. นางพชัรา จิตรเพช็ร โรงเรียนสวางอารมณแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73715. นางวชัรินทร เหมะสถล โรงเรียนสวางอารมณแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73716. นางสาวรษดิา คชเดช โรงเรียนสวางอารมณแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73717. นางสาวสมคิด เปรมจิตรแ โรงเรียนสวางอารมณแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73718. นายธนัฏชัย จันทรแชื่น โรงเรียนสวางอารมณแวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73719. นางนิตยา หมั่นกิจ โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73720. นางอัมพร ปใสสา โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73721. นายจรัส สรอยสอาด โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73722. นายพนิิจ นุชสวาท โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73723. นายสยาม ศรีทอง โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73724. นางสาวศิริอร ดวนถา โรงเรียนหนองกรดพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73725. นางทพิยแรัตนแ เชื้อรอด โรงเรียนหนองขาหยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73726. นางประกายดาว แกวถิ่นดง โรงเรียนหนองขาหยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73727. นายสุพล วริาวรรณแ โรงเรียนหนองขาหยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73728. นางจันทรแจิรา ศรีสนอง โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73729. นางจิราภรณแ ศรีโมรา โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73730. นางดวงจันทรแ จินตกสิกรรม โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73731. นางพชัราวลัย ทางชั้น โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73732. นางรมยแธรีา ภกูิ่งเงิน โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73733. นางรัชดา พรมชาติ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73734. นางสมบติั ภูนารถ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73735. นางสาวญาณินี สอาด โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73736. นางสาวทพิมาศ กลทพิยแ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73737. นางสาววาสนา นฤคนธแ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73738. นางสาวอังคณี เฮงหรัิญญวงษแ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73739. นางสุภทัรา โชติกะคาม โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73740. นางสุมาลี เดชทวสุิทธิ์ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73741. นายนิคม สะอาด โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73742. นายบรรหาญ เดชมา โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73743. นายเพทาย วเิชียรรัตนแ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73744. นายอุทศิ แจงถิ่นปาุ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73745. นายเกียรติศักด์ิ ตรีสัตยแ โรงเรียนหนองฉางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73746. นางปราณี ชวนะลิขิกร โรงเรียนหนองเตาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73747. นางสาววราภรณแ ศิริโสภณ โรงเรียนหนองเตาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73748. นางสุตจิตร อุทาน โรงเรียนหนองเตาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73749. นายอัคคณัฐ อัยรา โรงเรียนหนองเตาวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73750. นางพชัริดา ขําทวพีรหม โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73751. นางลัดดาวลัยแ ปฏสินธิ์ โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73752. นางวภิา อินสุธา โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73753. นางสาวรัชดา ศรสุรินทรแ โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73754. นางสาวเอราวณั บญุมั่น โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73755. นายมาโนชญแ สุขสุม โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73756. นายรุงทวิา วทิยาขาว โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73757. นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73758. นายวเิชียร วนิทะชัย โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73759. นายวรีชน พลูพนัธแ โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73760. นายสมเกียรติ เอมใจ โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73761. นายอธชิัย ตางาม โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73762. นายอนุสรณแ นาคยิ้ม โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73763. นายสืบศักด์ิ ปฏสินธิ์ โรงเรียนหนองบวั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73764. นางจีรวรรณ ออนสิงหแ โรงเรียนหนองโพพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73765. นางสาวเบญจา นักดนตรี โรงเรียนหนองโพพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73766. นายปรีชา ออนสิงหแ โรงเรียนหนองโพพทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73767. นางสุทธรัิตนแ แกววานิช โรงเรียนหวยคตพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73768. นางสุพฒัจนาธรรม จีนจรรยา โรงเรียนหวยคตพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73769. นายเชาวลิต พนัธุแพฤกษา โรงเรียนหวยคตพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73770. นางกมลพร สุวาส โรงเรียนหวยน้ําหอมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73771. นางสาวนิชาพร เพชรพงษแ โรงเรียนหวยน้ําหอมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73772. นางสาวอัญชลี พลูทอง โรงเรียนหวยน้ําหอมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73773. นางสาวอาทิตยาภรณแ พุมขจร โรงเรียนหวยน้ําหอมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73774. นายจีระศักด์ิ อบอาย โรงเรียนหวยน้ําหอมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73775. นายนริศ ธรรมปรัชญา โรงเรียนหวยน้ําหอมวทิยาคาร สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73776. นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภณิ โรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73777. นางสมคิด เทยีนทอง โรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73778. นางสุรียแมาศ เกียรติวงคแกมล โรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73779. นางสาวจีรณัทยแ อัมฤทธิ์ โรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73780. นางพนิดา อายุพฒันแ โรงเรียนอุดมธญัญาประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73781. นายบญัชา ชมบริสุทธิ์ โรงเรียนอุดมธญัญาประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73782. นายสมเกียรติ ทรัพยแประเสริฐ โรงเรียนอุดมธญัญาประชานุเคราะหแ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73783. นางจิตรลดา วงษแพานิช โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73784. นางทวิาพร ธาราวชัรศาสตรแ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73785. นางนิพาพรรณแ ต้ังจิตปรีดานนทแ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73786. นางมณีรัตนแ กาญจนกูล โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73787. นางรัตนา สุกรณแ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73788. นางวชัรี พลูศรี โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73789. นางศรีลักษณแ สุทธสุิภาพ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73790. นางสาวกรองกาญจนแ ขวญัไกรศิริ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73791. นางสาวพจมาศ รัตนวโิรจนแ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73792. นางสาวลาวรรณ ทยัคุปตแ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73793. นางสาวอานันฑิตา กระตายทอง โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73794. นางสุนทรี ปล้ืมอารมยแ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73795. นางสุภรรณี ดีเจริญ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73796. นางอุไร ธรรมายน โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73797. นายชัยเรศนแ ฉลาดธญัญกิจ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
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73798. นายชิวากร ดีเจริญ โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73799. นายธนรัตน นิลประภา โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73800. นายกมล ทองล่ิม โรงเรียนอุทยัวทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73801. นางเบญจภรณแ เอี่ยมระหงษแ โรงเรียนเโกรกพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73802. นางพชัรา ศรีสวางสุข โรงเรียนเโกรกพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73803. นางไพเราะ แจงเจริญ โรงเรียนเโกรกพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73804. นางใยดี ชาติสุทธิ์ โรงเรียนเโกรกพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73805. นางลําดวน เพชรเย็น โรงเรียนเโกรกพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73806. นางสุปราณี เรงมาตร โรงเรียนเโกรกพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73807. นายสมบติั ศรีวงษา โรงเรียนเโกรกพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73808. นายอนันตแ จันทนามล โรงเรียนเโกรกพระ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73809. นายประสพชัย ชาญธญัญกรณแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73810. นายกิตติเชษฐแ อักษร สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73811. นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณแ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๒ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73812. นางสุภาพร จันทรแสนธิ โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73813. นางกิ่งกาญจนแ เสนาธนศักด์ิ โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73814. นางสาวงามตา ยิ้มยัง โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73815. นางสาวชิสา โตเรือง โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73816. นางสาวอรวรรณ รังษวีงศแ โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73817. นางสิริภา อินทรแพรหม โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73818. นางสุวภาพ หวงัศรี โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73819. นางอุไร ปิๆนทอง โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73820. นายวนิัย คันศร โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73821. นายอิทธพิล บางหลวง โรงเรียนลานสักวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73822. นางพชัริน หมายแพทยแจิตร โรงเรียนหนองขาหยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73823. นางระววีรรณ พลิาใหม โรงเรียนหนองขาหยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73824. นางสาววะรา จิตชอบคา โรงเรียนหนองขาหยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73825. นายนพพร ตุลาพนัธุแ โรงเรียนหนองขาหยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73826. นายนิสิต หรัิณยากาศ โรงเรียนหนองขาหยางวทิยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

73827. นายประพนัธแ แกวทอง วทิยาลัยการอาชีพคลองทอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73828. นางศรีสุดา ยงกิจ วทิยาลัยการอาชีพคลองทอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73829. นายสุวฒัชัย คาของ วทิยาลัยการอาชีพคลองทอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73830. นายอุดร แกวถาวร วทิยาลัยการอาชีพคลองทอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73831. นายไสว จุลชู วทิยาลัยการอาชีพคลองทอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73832. นายธนธร ถาวรไชย วทิยาลัยการอาชีพอาวลึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73833. นายนราธปิ แข็งแรง วทิยาลัยการอาชีพอาวลึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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73834. นางราณี สาครจิตร วทิยาลัยการอาชีพอาวลึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73835. นางสาวละเอียด ดินแดง วทิยาลัยการอาชีพอาวลึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73836. นางสาวอารยา พนัธแเมธาฤทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพอาวลึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73837. นายประสิทธิ์ ยวดยาน วทิยาลัยการอาชีพอาวลึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73838. นายสุชาติ ชาติวรรณ วทิยาลัยการอาชีพอาวลึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73839. นายกลาย หวานแกว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73840. นางศรีวบิลูยแ เจียวก฿ก วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73841. นายษฎี เศรษฐชัย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73842. นายสมนึก ชางพงิงา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73843. นางสุมนศรี เผือกแสง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73844. นายเสนหแ ชอมณี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73845. นายเสมียน เขียวแดง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73846. นายอาวธุ ลุงใส วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73847. นายเอกวนิทแ เตชะวรรักษแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73848. นายพรชัย อาจหาญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73849. นางขจิตรศรี ศรีทนนทแ วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73850. นางจิตตรา วงศแวรานุรักษแ วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73851. นางแจมใส ต้ังคํา วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73852. นายณรงคแ เผือกแสง วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73853. นายปรีชา เกตุเรน วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73854. นายภริมยแ สุทธรัิกษแ วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73855. นายวชิิต สุวรรณชล วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73856. นางศรีสุดา วงษแงาม วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73857. นางศุภลักษณแ แสนยาพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73858. นายสุนทร วงษแงาม วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73859. นางอมรา ลีลากานตแ วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73860. นางอุบลรัตนแ มณีมัย วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73861. นายสุทนตแ นกแกว วทิยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73862. นายชาญณรงคแ สวนพานิชยแ วทิยาลัยการอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73863. นางสาวลัดดาพันธุแ อินทรฤทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73864. นางอุไรรัตนแ มิตรมุสิก วทิยาลัยการอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73865. นายชาญเวช บญุประเดิม วทิยาลัยการอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73866. นายประกิจ ดาราฉาย วทิยาลัยการอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73867. นายกิตติพงษแ ชอทองดี วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73868. นางคุณธรรม ศัลยพงษแ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73869. นางจิราภรณแ แสงนิล วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73870. นายเชิงชน ทพัฤทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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73871. นายธนา ออนศรี วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73872. นางนิสา เพช็รอุไร วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73873. นายปรีชา เพช็รอุไร วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73874. นายมีสุข มนัสสีลา วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73875. นายวสันตแ ภูรัสมี วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73876. นางวชัรี อินทรชุบ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73877. นายววิฒันแ โตนิล วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73878. นางสมศรี ทพัฤทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73879. นายสมศักด์ิ วงศแดานี วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73880. นายสานิต หนูสงวน วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73881. นายสุเมธ ทวทีรัพยแ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73882. นายโสภณ บวัสุข วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73883. นายอรรถพล สังขวาสี วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73884. นางสาวเกษสุดา สองหองนอก วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73885. นางแกวกานตแ ภมูิศรีแกว วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73886. นายธนัสถแ เทพพทิกัษแ วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73887. นายบรรลือศักด์ิ ถีราวฒิุ วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73888. นางเบญจวรรณ ปกปอูง วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73889. นางพกัตรแชนก คลายคลึง วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73890. นายพนิิจ พฤกษา วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73891. นางสรอยมณี พมิลยรรยง วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73892. นายสําเริง รัตนเถรา วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73893. นางกัลยาพรรณ มงคลหตัถี วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73894. นางชลดา แสงคลอย วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73895. นายไพบลูยแ ตรีวสุิทธพิงศแ วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73896. นายวชิัย คุมมณี วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73897. นายศรยุทธ กิจพจนแ วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73898. นายศิระ จันทรแสวาสด์ิ วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73899. วาที่ร.ต.ศุภชัย พุมคง วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73900. นายสมชาย สิริประเสริฐศิลป วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73901. นางสายวาริน กิจพจนแ วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73902. นางสาวสุธาทพิยแ จรรยาอารีกุล วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73903. นายธรีพล สุวรรณรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73904. นางจิราภรณแ ปอูมประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73905. วาที่รอยตรีณรงคแ ทองเทศทา วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73906. นายปริญญา ออนสุทธิ วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73907. นางศิริวรรณ ทองเกิด วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



1999

73908. นายสมนึก ดํานุย วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73909. นางสุวภิา จินาชาญ วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73910. นางอาภรณแ ลอสังวาลยแ วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73911. นายพงคแสิลป รัตนอุดม วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73912. นายโสภณ กันภยั วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73913. นายสุริยา มณีโสภา วทิยาลัยเทคนิคมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73914. นางขนิษฐา เพงพศิ วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73915. นางสาวจรรยา อารีสิริรุงเรือง วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73916. นายณัฐพนธแ มวงคํา วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73917. นายทศพล เอี๊ยวเจริญ วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73918. นายทองหนัก ดวงสุวรรณแ วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73919. นางทตัติกา รังสิโกสัย วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73920. นายนิเวศ วงศแทองคํา วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73921. นายประนม ดีประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73922. นางพมิพาภรณแ กรอุไร วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73923. นายไพโรจนแ ทองพลู วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73924. นางสุธรีา มวงคํา วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73925. นายอัมพร รัตนรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73926. นายชยุต ชุมเชื้อ วทิยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73927. นางสาวฐิติพร เกียรติทบัทวิ วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยวกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73928. นางฐิรนันทแ มณีรัตนแ วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยวกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73929. นางศศิ นิจขจร วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยวกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73930. นางศุภกาญจนแ เลาหไพศาล วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยวกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73931. นายสังกาศ กิจสงเสริมธน วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยวกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73932. นางจรัสศรี เพญ็สุภา วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73933. นางจุฑารัตนแ อรุณเนตร วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73934. นางสาวณัฐชนก นาคณรงคแสวสัด์ิ วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73935. นางสาวดรุณี บญุสรางสม วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73936. นางทศันียแ มณีโรจนแ วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73937. นางทพิเรศ ศรีนวลดี วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73938. นายธวชัชัย เชื้อบญุชวย วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73939. นางนันทนา คําสุวรรณ วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73940. นางสาวนิจนิรันดรแ แจมสมบรูณแ วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73941. นางนิตยแรดี สุขปานประดิษฐแ วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73942. นางพจนียแ ดีรัตนะโภคา วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73943. นางสาวภรณี มนูญพร วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73944. นางวกิรานตา โชติชวงรัศมี วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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73945. นางสาววจิิตร เฟืๆองฟตูระกูล วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73946. นายศราวฒิุ คชภกัดี วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73947. นางสาวศิริพร สังขแสุวรรณ วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73948. นางสิริพร อารียแพงศา วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73949. นางสุดาริน พุมไหม วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73950. นางสาวสุธรีแ เปรมมงคล วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73951. นางสุวมิล โกบประยูร วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73952. นายอุดม สนธศัิกด์ิ วทิยาลัยพณิชยการเชตีุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73953. นางใจทพิยแ ปติะคาพนัธแ วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73954. นายชาลี ศรีพทุธาธรรม วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73955. นางเต็มศิริ จุยศุขะ วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73956. นางสาวธนาวดี บานแยม วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73957. นางนันทนา ศรีหาสาร วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73958. นางเพญ็ศรี เขมะสุวรรณ วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73959. นางสาวไพบลูยแ วองวานิชวฒันะ วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73960. นางสาววรภร ชูสาย วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73961. นางสาววรรณดี อยูญาติวงศแ วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73962. นางสาวศรุตยา สวยรูป วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73963. นางสาวศิริบญุ บญุอนันตแ วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73964. นางศิริพร อ่ําครองธรรม วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73965. นางสลิล ดาวนั วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73966. นางหทยัรัตนแ วชิรศักด์ิพานิช วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73967. นางอัจฉรี กอสนาน วทิยาลัยพณิชยการธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73968. นายกิตติพฒันแ สัมมาพาณิชกุล วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73969. นางจรินทรแยา ยวงนาค วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73970. นางสาวทนุมา ชินวงศแ วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73971. นางสาวบณุยวรีแ สุวรรณบลูยแ วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73972. นางสาวเพ็ญนภา จิตรสิริบรูณแ วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73973. นางยุพา ปรีชา วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73974. นางรัตกานตแ พนัธุแดี วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73975. นางสาววราพร แซเฮง วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73976. นางวนัรัก วงศแแกว วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73977. นางวนีา ขจีจิตรแ วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73978. นายสุรัตนแ ภูพงศแสกุล วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73979. นางสุรียแ ศรีมงคล วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73980. นางอัจฉรา พงศแบญุชู วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73981. นางอารียแ ล่ิมทอง วทิยาลัยพณิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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73982. นายเกษมชาติ ทองชา วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73983. นายจีระศักด์ิ สีหมุย วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73984. นางสาวนุชนาฏ เดนวรกุล วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73985. นางปทติตา ศรีสุวรรณ วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73986. นางพรมณี ยืนยาว วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73987. นางพชัรา แสนภกัดี วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73988. นางสาวภทัราภรณแ เสียงสุทธวิงศแ วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73989. นางสาวยุพนิ ศิริขันแกว วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73990. นางสาวรัตนา ศาลิกร วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73991. นางวนิดา พลูสวสัด์ิ วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73992. นางวลียแ จินดามัง วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73993. นายวศินวฒิุ พทุธศิริรังษี วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73994. นายวจิิตร ณ  เชียงรุง วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73995. นางวภิา ปติิยานุวฒันแ วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73996. นางอุมาภรณแ พรมแกว วทิยาลัยพณิชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73997. นางขนิษฐา สุมน วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73998. นางจุฑามาศ แหนผัน วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

73999. นายชัยภทัร สอนเครือ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74000. นางสาวณัฐยานแ ธรีกุลจินดาภรณแ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74001. นายณัฐสันตแ ขจิตระบนิ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74002. นายทรงพล บญุเหมือน วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74003. นางทพิมล นวเจริญพงศแ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74004. นางสาวนัทธมน พลูเขาลาน วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74005. นางนารี วงษแนิยม วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74006. นายปราโมทยแ รัตนโอภา วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74007. นางปวรวรรณ ผาลิกา วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74008. นายพงษแศักด์ิ เดิมสมบรูณแ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74009. นางสาวพัชรนนัทแ ไชยมหาพฤกษแ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74010. นางร่ืนฤดี เพยีรพรเจริญ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74011. นางสาววราภรณแ ทมิประดับ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74012. นายวนัชัย วฒันศิริ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74013. นายวเิชียร คงฤทธิ์ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74014. นายสรชัช ฤทธริงคแ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74015. นางสรสรี สุประภา วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74016. นายคํารณ โพยมรัตนแ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74017. นายวรีวฒันแ สวสัด์ิสุข วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74018. นางจินตนา แจงแสงทอง วทิยาลัยสารพดัชางธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74019. นายอนุสรณแ จิตรารักสกุล วทิยาลัยสารพดัชางธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74020. นางสาวณัชชา ภญิโญ วทิยาลัยสารพดัชางนครหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74021. นางพรพรหม หาญเจริญ วทิยาลัยสารพดัชางนครหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74022. นางรัตนา เกิดผล วทิยาลัยสารพดัชางนครหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74023. นางสุมลลักษณแ คลังมี วทิยาลัยสารพดัชางนครหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74024. นางสุวรรณา จันทรแเพชร วทิยาลัยสารพดัชางนครหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74025. นางสาวคนึงสุข นนทแปาน วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74026. นางสาวชอผกา บศุยศิริ วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74027. นายประดิษฐแ มะเด่ือ วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74028. นายพชิัย ปใญญาอาวธุ วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74029. นางมาลินี อธริาษฎรแกุล วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74030. นางเรณู สัจจะเวทะ วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74031. นางศศลักษณแ สมจิตรชอบ วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74032. นายสมชาย รนตและออง วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74033. นางสุมน ภมุมา วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74034. นางสุรียแ โรบนิสัน วทิยาลัยสารพดัชางพระนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74035. นายชัยวสัสแ วรพงศธร วทิยาลัยสารพดัชางส่ีพระยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74036. นายชาลี วงศแสอนธรรม วทิยาลัยสารพดัชางส่ีพระยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74037. นายบญุชวย บวัคล่ี วทิยาลัยสารพดัชางส่ีพระยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74038. นางสาวบญุนาค ภทัรพงศแมณี วทิยาลัยสารพดัชางส่ีพระยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74039. นายวโิรจนแ เหรียญวทิยากุล วทิยาลัยสารพดัชางส่ีพระยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74040. นายสุจิตตแ ทมิอุดม วทิยาลัยสารพดัชางส่ีพระยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74041. นางสุภาณี เฉลยวาเรศ วทิยาลัยสารพดัชางส่ีพระยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74042. นางสาววิภาวรรณ สุขสถิตยแ วทิยาลัยสารพดัชางส่ีพระยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74043. นางกัญญา โปรยเงิน วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74044. นางจันทริา วเิศษณัฐ วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74045. นางดาราวรรณแ จันทมิา วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74046. นางสาวนุชชลา เถาวแศิริ วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74047. นายบรรพต ฉั่วตระกูล วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74048. นางพชัราภรณแ พลเลิศ วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74049. นายมณฑป เครือยิหวา วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74050. นางสุนทรี อาจทวกีุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74051. นางสาวสุนียแ นาประทานสุข วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74052. นางสาวสุวารี พยุงศักด์ิดา วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74053. นางสาวอรวภิา หล่ิมเหมกร วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74054. นางอําภา กุลธรรมโยธนิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74055. นางสาวกฤติยา คําสมาน วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74056. นางนาฏยา วงศแพฒุ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74057. นายบญุธรรม รัตนวงกต วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74058. นางลัลนา เสาวภา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74059. นางวรจิต สุนทรพจนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74060. นางสาววรีรัตนแ เหลาพวงศักด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74061. นางศรีวรรณ ปณิธานะรักษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74062. นางสาวศิริวรรณ เมฆวฒันา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74063. นางสาวศุภวรรณ นิลวรางกูร วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74064. นายสมศักด์ิ อัตโสภณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74065. นางสาวสมสุข ขําสวสัด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74066. นางสุวรรณา สาสนรักกิจ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74067. นางสาวกนกพร ต้ังสถิตยแกุลชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74068. นางเกศวลี สุวรรณเนตร วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74069. นางธนาพร สุรเชิดเกียรติ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74070. นายพรอมพงษแ ดําพะธกิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74071. นางเพยีงผุสดี สุทธเิวชดิษฐแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74072. นางสาววไิลลักษณแ พึ่งวทิยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74073. นางสาวเสาวณียแ สนธเิณร วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74074. นางอัจฉรา ธาริตกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74075. นายวรากร ชยุติกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74076. นายชัยฤทธิ์ สระบวั วอิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74077. นายอนุกูล ประยูรพรหม วอิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74078. นางสาวฐิติรัตนแ สุวรรณปราโมทยแ หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74079. นางสาวเสาวนียแ พนิชโยวาท หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74080. นายอภวิชัรแ พจนแจิราภรณแ หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74081. นายเกษมศักด์ิ เฮงเส็ง วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74082. นายโกวทิยแ เล่ือนแปนู วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74083. นางขัตติยา เล่ือนแปนู วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74084. นางสาวชนิษฐา จงพพิฒันแวณิชยแ วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74085. นายทรงรัตนแ ใจรักษแ วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74086. นายปริญญา วทญัโู วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74087. นายพรณรงคแ ขจรกล่ิน วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74088. นางวรินทรแธร วงศแฉัตรจิรากุล วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74089. นายวโิรจนแ มั่นคง วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74090. นางศศมนตแ สุขวเิศษ วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74091. นายสงัด บญุมี วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74092. นางสุวรรณา ดวงสวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74093. นายชาตรี จําปาศรี วทิยาลัยการอาชีพพนมทวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74094. นางขนิษฐา พลอยประดับ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74095. นางเฉลียว บวัอุไร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74096. นายชลิต บวัอุไร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74097. วาที่รอยตรีธงชัย ชูทรัพยแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74098. นายธนบตุร ปยิะพนัธุแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74099. นางนวลอนงคแ ปยิะพนัธุแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74100. นางอรนุช พมิเสน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74101. นายกฤษณะ แจมโสภณ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74102. นายณรงคแ บญุเต็ม วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74103. นายทนงศักด์ิ ยอดพานิช วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74104. นายธนภณ ใจอุน วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74105. นางสาวธัญลักษณแ หมีโชติ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74106. นายประเสริฐ สุขเกษม วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74107. นายปรัตถกร วเิชียร วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74108. นางเพญ็ศรี วงศแอิทธกิุล วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74109. นายวชิรศักด์ิ ลําขวาง วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74110. นายวสูิตร ชํานาญกิจ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74111. นางสุภาภรณแ นริสศิริกุล วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74112. นางอุบลรัตนแ แตงโต วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74113. นายกิตติพงษแ ตันติศุภชัย วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74114. นายโกเมศ โตอินทรแ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74115. นายชานนทแ สุวรรณดี วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74116. นายโสภณ สมเขียวหวาน วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบรีุ- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74117. นายกิตติศักด์ิ บวัศรี วทิยาลัยสารพดัชางกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74118. นายพลฤทธิ์ ธรรมสวสัด์ิ วทิยาลัยสารพดัชางกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74119. นายระพนิ ศักด์ิพรหม วทิยาลัยสารพดัชางกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74120. นายวรพนธแ เครือพนัธแศักด์ิ วทิยาลัยสารพดัชางกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74121. นายสุธาพฒันแ ภริูอริยฐานนทแ วทิยาลัยสารพดัชางกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74122. นายชนินทรแ คูนาเอก วทิยาลัยสารพดัชางกาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74123. นางจันทรา สายสุม วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74124. นางสาวณัฐนันทแ มวงเมือง วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74125. นายณัฐวชัรแ ปรมาตร วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74126. นางสาวดวงใจ หนูไชยา วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74127. นายทศันัย ฉุนชื่นจิตตแ วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74128. นางสาวนพิาพรรณ มลศิริ วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74129. นายบรรเจิด คุมมณี วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74130. นายวชิาญ ศิริเวชช วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74131. นางสาวศิริขวญั ศรีทบัทมิ วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74132. นางศุภางคแศรี อ่ําสุดใจ วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74133. นางสาวสุภาพร ยั่งยืน วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74134. นายธรีโชติ ธรรมกิติ วทิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74135. นางสาวฉววีรรณ ปในทะนนทแ วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74136. นางสาวธนพร ศรีบานโพน วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74137. นายภทัรพงษแ ปองดี วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74138. นางสาวศิรประภา ศิริ วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74139. นายศิริชัย ดุลยะลา วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74140. นางสุพรรณี แสนขาว วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74141. นายสุรชัย เหลาไชย วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74142. นางสาวอภญิญา ภดูอกไม วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74143. นายอาทติยแ การะเกษ วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74144. นายบญุสง พรหมมานนทแ วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74145. นายสุวทิยแ สวสัดี วทิยาลัยการอาชีพคํามวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74146. นางกรนันทแ สุโพธิ วทิยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74147. นางสาวชไมภรณแ เครือสวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74148. นางสาวสิริณา จําเริญบญุ วทิยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74149. นายประสิทธิ์ คําบบัภา วทิยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74150. นายชิตตะวนั กวางสวาสด์ิ วทิยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74151. นางธนาภา นาชัยลาน วทิยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74152. นางสาวนารีรัตนแ โชติชวงนิรันดรแ วทิยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74153. นายสัญญา บญุศิริ วทิยาลัยการอาชีพหวยผ้ึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74154. นายกฤษดา สุนทร วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74155. นางเกสกาญตแ เสาทองหลาง วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74156. นายเกียรติศักด์ิ ชินาภาษ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74157. นางสาวงามเพญ็ อนันตแเสวก วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74158. นายจักรพนัธแ สิงหเสนา วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74159. นายชล แสงใส วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74160. นางณฐภคั ธนะคําดี ผานสําแดง วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74161. นายทองพนู สําราญพงษแ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74162. นายธรีศักด์ิ ดิษฐสันเทยีะ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74163. นายนเรศ แตงออน วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74164. นายนฤมิต รุงระววีลิาศ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74165. นายนิรุติ สีลาจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74166. นายประดิษฐแ อุดรรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74167. นายปรีชา เนื่องลา วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74168. นางสาวพมิพแสุชาฏแ รัตนบรรพต วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74169. นางเพญ็ศรี ทบัทมิ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74170. นายมนูญ ตาลอุทยั วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74171. นายมรรษธรณแ ทองจันดี วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74172. นางรวมพร พทุธจักร วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74173. นายวรวชัร ลือทองจักร วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74174. นายวฒันา สุขวาสนะ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74175. นายวบิลูยแ พนัธุแสะอาด วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74176. นายศราวธุ ไหลหาโคตร วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74177. นายศรีจันทรแ พมิบตุร วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74178. นายสมพงษแ ผลผาด วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74179. นายสุพจนแ ภจูอมขํา วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74180. นางสุรีภรณแ พรมทา วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74181. นางอรทพิยแ แกวไชย วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74182. นางสาวอัญชลี พลูศิริ วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74183. นายเอกณัฐ พมิพสัิย วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74184. นายวาทชิ ผานสําแดง วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74185. นายสังวรณแ สมบติั วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74186. นายสุวทิยแ ตรีรัตนเศวต วทิยาลัยเทคนิคกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74187. นางกมลรัตนแ เหลาหวาน วทิยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74188. นางนุชรากร นาคสมบรูณแ วทิยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74189. นายพรศักด์ิ นะคะจัด วทิยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74190. นายพลูสุข ศรีประไหม วทิยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74191. นายภราดร ไพรนารี วทิยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74192. นายมานพ ภทูองขาว วทิยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74193. นางสาวมุกดา ดลเจือ วทิยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74194. นายวชิา อาญาเมือง วทิยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74195. นางสาวจริยาภรณแ ภนูบทอง วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74196. นายเจษฎา โลหะมาศ วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74197. นางทพิธญัญา โชติชัยศิริกร วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74198. นายเทพทตั ภฆูองไชย วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74199. นายนราทพิยแ เหลาเขตกิจ วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74200. นายปริญญา โยธาฤทธิ์ วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74201. นายพทัยแปกรณแ ธนัทศิรวณิชยแ วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74202. นายพชิิต คําหงษา วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74203. นายภานุวฒันแ อุดมถิ่น วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74204. นายมงคลศักด์ิ ดวงพทุธา วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74205. นายวชัรศักด์ิ ดาราศาสตรแ วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74206. นางสําราญจิตร บญุยืน วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74207. นางสาวอรอนงคแ ปใญญวฒันแวรกุล วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74208. นายอํานาจ ฉายอําไพ วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74209. วาที่รอยตรีอกุฤษฎแ ถิ่นรัศมี วทิยาลัยสารพดัชางกาฬสินธุแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74210. นายฉลอง แกวชุมพล วทิยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74211. นายประสิทธิ์ พรหมมินทรแ วทิยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74212. นายสัญชัย พลึิก วทิยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74213. นายศุภพสิิษฐแ ไกรศรวชัร วทิยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74214. นายอุเทน ปิๆนมวง วทิยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74215. นางจิรประภา เจริญศิลป วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74216. นายปองพล พลูสุข วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74217. นายพทิยา แยมดี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74218. นางศรีพรรณ ตนกวาว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74219. นางสาวสุชนียแ ทรัพยแสมบรูณแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74220. นางสาวสุทธชิา อิ่มเอิบสิน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74221. นายธานินทรแ สังขแนอย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74222. นายขจรศักด์ิ จันทรแนวล วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74223. นางสาวจารุภทัร แจมประแดง วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74224. นางจิตตราภรณแ แซต้ัง วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74225. นายฉันทพฒันแ สมนึกเจริญสุข วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74226. นางสาวดวงใจ ไตรบตุร วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74227. นางทรงพร บํารุงศรี วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74228. นายทวี กุลเกตุ วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74229. นายนุกูล เทยีนการ วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74230. นางสาวพมิลพรรณ พรหมทอง วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74231. นางเฟืๆองฉัตรแ ชนะอุทยั วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74232. นางสาวลัดดาวัลยแ เกิดสุวรรณแ วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74233. นางลูกคิด ผาสุข วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74234. นายวาที สุรินทะ วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74235. นางศุภรัตนแ เทยีบลม วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74236. นางสุธาทพิยแ เมฆพฒันแ วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74237. นางสุรคณา ศรีเดช วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74238. นางสุวคนธแ อินทรแสําเภา วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74239. นายเดโชวตั ทกัคุม วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74240. นายมานิตยแ มณีโชติ วทิยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74241. นางจงรักษแ จริยานุสรณแ วทิยาลัยสารพดัชางกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74242. นางสาวรัตนา บญุทอ วทิยาลัยสารพดัชางกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74243. นายรชต สิงหแทองชัย วทิยาลัยสารพดัชางกําแพงเพชร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74244. นายกมล โคตะมะ วทิยาลัยการอาชีพกระนวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74245. นางสาวกฤติยา กลนาม วทิยาลัยการอาชีพกระนวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74246. นางสาวปใกจิต ศรีวเิศษ วทิยาลัยการอาชีพกระนวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74247. นายพเิชษฐแ จันทรังศรี วทิยาลัยการอาชีพกระนวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74248. นางสุนิสา หงษา วทิยาลัยการอาชีพกระนวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74249. นางอัจฉรา วชิาคํา วทิยาลัยการอาชีพกระนวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74250. นายอําพล ภผูาผัน วทิยาลัยการอาชีพกระนวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74251. นายชาญทนงคแ บญุรักษา วทิยาลัยการอาชีพกระนวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74252. นายไชยันตแ ไชยาดุลานันทแ วทิยาลัยการอาชีพกระนวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74253. นางนวรัตนแ เจริญธนกุล วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74254. นายนันทภพ จันตระกูล วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74255. นายมนตรี โนนพะยอม วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74256. นายรณชัย ฆองก่ํา วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74257. นายสมาน พรหมรับ วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74258. นายสัญญา นุกูล วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74259. นายองอาจ ขุนสายชมจันทรแ วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74260. นางสาวอภญิญา เลิศลํ้า วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74261. นางสาวอรทยั เลิศขุนทด วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74262. นางอรัญญา เพยียุระ วทิยาลัยการอาชีพขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74263. นางแจมจันทรแ หอมระหสั วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74264. นายชาญ ชาหนองหวา วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74265. นางธญัพชิชา นามจันดี วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74266. นายพงษแฤทธิ์ สงคราม วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74267. นางมลภริา บญุเลิศ วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74268. นายสุรพงษแ มหานาม วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74269. นายสุริยพงคแ อึ้งประสูตร วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74270. นายอรรถวทิยแ ตรีเหรา วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74271. นางอุทมุพร ตรีเหรา วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74272. นายคําพนัธแ ศรีเมือง วทิยาลัยการอาชีพชุมแพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74273. นายจักรสินธุแ ทราศรี วทิยาลัยการอาชีพบานไผ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74274. นายฉัตรชัย วเิศษวสัิย วทิยาลัยการอาชีพบานไผ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74275. นายชูชาติ เกษแกว วทิยาลัยการอาชีพบานไผ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74276. วาที่ ร.ท.ณภทัรภคั มุระดา วทิยาลัยการอาชีพบานไผ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74277. นายนิติพงศแ ไกรยวงศแ วทิยาลัยการอาชีพบานไผ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74278. นายสุชน ฤทธโิคตร วทิยาลัยการอาชีพบานไผ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74279. นายนนทพนัธแ พมิพา วทิยาลัยการอาชีพบานไผ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74280. นายกิตติภาส นั่งสูงเนิน วทิยาลัยการอาชีพพล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74281. นางสาวนงคราญ หวานขม วทิยาลัยการอาชีพพล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74282. นายภทัระ ขันดงแกว วทิยาลัยการอาชีพพล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74283. นายมนตรี ศรีสถาพร วทิยาลัยการอาชีพพล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74284. นายสยาม พลิาโสภา วทิยาลัยการอาชีพพล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74285. นางสาวสุมาลี แกวศรีบตุร วทิยาลัยการอาชีพพล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74286. นางชนิตาพร แสนสุข วทิยาลัยการอาชีพพล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74287. นางกุลนที สมบติัคํา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74288. นายคมศักด์ิ จันสด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74289. นางชุตินทร ยอยไธสง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74290. นายบรรดาศักด์ิ รัตนวงศแสวสัด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74291. นางพรทพิยแ ภมูิบานคอ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74292. นางเพญ็นภา โสใหญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74293. นายสมศักด์ิ มาตรทะเล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74294. นางอรวรรณ เจือจารยแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74295. นายพชิิตเดช ขัตติยะ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74296. นางสุรัชนี เทพนาม วทิยาลัยเกษตรและเทตโนโลยีขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74297. นางแกวตา สุลาภมูล วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74298. นางจันทพร กงอินทรแ วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74299. นางนภาภรณแ สาผิว วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74300. นายมงคล สวางศรี วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74301. นายรังสรรคแ เสนาสิงหแ วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74302. นางรัตนาภา มหรรณพกร วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74303. นายวชัร ไกรสินธุแ วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74304. นายสมชาย คุณสมบติั วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74305. นายสมพร จุลตามระ วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74306. นายสําอาง สิมมาโคตร วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74307. นายสุมิต นามโสม วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74308. นายอดุลยแ มหาอุดม วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74309. นายสายัน ศิริงาม วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74310. นายธนะชัย ศิริโคจรสมบติั วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองหอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74311. นายปริทศันแ จันฤาไชย วทิยาลัยสารพดัชางขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74312. นายรุงเพชร ศักด์ิรัตนมาศ วทิยาลัยสารพดัชางขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74313. นายทนิกร อักษรพมิพแ วทิยาลัยสารพดัชางขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74314. นางกันยกร เนตรไธสง วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74315. นางกันยา ชางจัตุรัส วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74316. นายกิตต์ิกาญจนแ ปฏพินัธแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74317. นางคนึง นึกชอบ วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74318. นางจารุพรรณ สุขสมบรูณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74319. นางจารุวรรณ นิ่มสกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74320. นางจารุวลัยแ เกตุพรหม วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74321. นางจินตนา โฆษติชัยมงคล วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74322. นางฉววีรรณ อันทะผาลา วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74323. นางชญานิตยแ ภาสวาง วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74324. นางชนเมศ มีทองหลาง วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74325. นางณัฐสุภา กล่ันจิตร วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74326. นางดรุณวรรณ ชนะผล วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74327. นางดรุณี อุนศิวไิลยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74328. นางดวงหทยั เทยีบพมิพแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74329. นางสาวเทพวรรณ สิงหบตุร วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74330. นายธนกร สมอฝาก วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74331. นางสาวธญัชนก พานิชวงศแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74332. นางนภาพร กอนมณี วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74333. นางเบญจวรรณ ชางจัตุรัส วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74334. นายพรีดิษยแ แพงงา วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74335. นางมัทนา แกวอุดม วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74336. นายมานิตยแ ประจันตะเสน วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74337. นางรพพีรรณ พณิชยกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74338. นางวริิยา เตโช วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74339. นางศรินทพิยแ ปอนเกษม วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74340. นางสาวสรัลชนา พึ่งฉิม วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74341. นางอุทมุพร สุภาระโยธนิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74342. นางสาวอไุรรัตนา โพธิแ์กว วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74343. นางสาวนัยนา เจริญพล วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74344. นางสาวสิริรัคนา เนาวแโสภา วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74345. นางดวงธดิา สุพรรณกิจ วทิยาลัยการอาชีพนายายอาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74346. นายตฤณ บํารุงสวน วทิยาลัยการอาชีพนายายอาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74347. นางวนัทนี ผลมูล วทิยาลัยการอาชีพนายายอาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74348. วาทีร่อยตรีวโิรจนแ รัตนวจิารณแ วทิยาลัยการอาชีพนายายอาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74349. นายศักด์ิดา สัจจะไพบลูยแกิจ วทิยาลัยการอาชีพนายายอาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74350. นายสมพล ผลมูล วทิยาลัยการอาชีพนายายอาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74351. นางสาวกรองแกว ฝูายไทย วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



2011

74352. นางสาวจอมขวัญ ศรีสวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74353. นางสาวพรสิริ แซวอง วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74354. นางสาวภัทรภรณแ แยมดอกบวั วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74355. นายสมศักด์ิ วงษแจีนเพช็รแ วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74356. นางสศิธร วงษแจีนเพช็รแ วทิยาลัยการอาชีพสอยดาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74357. นางจรรยา สุขจิตร วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74358. นายธนเสฏฐแ ภารดีรุจิรา วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74359. นางสาวนลินรัตนแ เชื้อวณิชชากร วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74360. นายปรีชา แกวเจริญ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74361. นายพสุิทธิ์ ศิริสุขไพบลูยแ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74362. นางพรีญา ดุนขุนทด วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74363. นางรุงหทยั สุขสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74364. นางวรางคณา สิริยานนทแ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74365. นางวนัเพญ็ ศิริสุขไพบลูยแ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74366. นายวเิชียร เดชะผล วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74367. นางศรีจันทรแ ศิริสะอาด วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74368. นายศักด์ิชัย บญุคุม วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74369. นายสมภพ ศรีแกว วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74370. นายสิทธพิงศแ จงขจรวงศแ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74371. นายอํานาจ รัตนวจิารณแ วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74372. นายวเิชียร ประเสริฐสกุล วทิยาลัยเทคนิคจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74373. นายณรงคแชัย เปล่ียนโชติ วทิยาลัยสารพดัชางจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74374. นายธนิต เนืองเฉลิม วทิยาลัยสารพดัชางจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74375. นางสาวนงลักษณแ ริมคีรี วทิยาลัยสารพดัชางจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74376. นายประวติร บญุกอสราง วทิยาลัยสารพดัชางจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74377. นายประสพ เลิศพงศแพรุิฬหแ วทิยาลัยสารพดัชางจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74378. นางสนอง เพญ็ภู วทิยาลัยสารพดัชางจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74379. นายสุนทร ศรีเดช วทิยาลัยสารพดัชางจันทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74380. นางสุนันทา ลิมปสิวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพบางปะกง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74381. นายเชาวฤทธิ์ ลําพาย วทิยาลัยการอาชีพบางปะกง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74382. นายสําเริง เนียนทะศาสตรแ วทิยาลัยการอาชีพพนมสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74383. นางสุกัญญา ธรรมสุขีโย วทิยาลัยการอาชีพพนมสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74384. นายเอกราช เจริญสวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพพนมสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74385. นายโชคชัย นพเทาวแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74386. นางพรทพิ บญุจันทรแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74387. นางสวรรคแ สมประสงคแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74388. นายสุรชัย มวงประเสริฐ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74389. นายประสาท ศิริรัตนโสพร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74390. นายกฤชนณ ประชุมพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74391. วาที่ ร.ต.จํารูญ เบญจวรรณ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74392. นางสาวจุฬารัตนแ คําวาง วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74393. นายชาญณรงคแ แสงอรุณ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74394. นายประทปี แจงกูล วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74395. นางสาวปราณี รองสุพรรณแ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74396. นายภาณุมาส ธนปารมีวงศแ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74397. นางสาวภษูณิศา ยูงทอง วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74398. นายวรพงษแ สุพพิฒันแ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74399. นายวรพงษแ เอี่ยมสุคนธแ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74400. นางสาวศรีโสภา คูประพทัธแพงศแ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74401. นายสกล มากตัน วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74402. นายสุจินตแ สุนทรวลีนนทแ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74403. นายสุพจนแ ใจอารียแ วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74404. นายอนุชา มาตฤปโยธร วทิยาลัยเทคนิคจุฬาภรณแ(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74405. นายกฤตนัย ตนแพง วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74406. นายกิติพงศแ เมธาววิรรธนแกุล วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74407. นางจันจิรา สุขขี วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74408. นางสาวฉตัราสิณี พริหรัิณยแ วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74409. นายถาวร ชละมณี วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74410. นางทองปอนดแ หวงัเกษม วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74411. นายเทอดศักด์ิ เจริญนวรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74412. นายธรรมนูญ นวมบางขวญั วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74413. นายประกอบ เจริญศิลป วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74414. นายประวทิยแ อุนะพํานัก วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74415. นายปราโมทยแ ฤกษแมงคล วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74416. นายรุจพงศแ ฉลานุวฒันแ วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74417. นายวฒันา บํารงวงศแ วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74418. นายวฒิุธรรม สวสัดีผล วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74419. นางศุภาภสั หาวหาญ วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74420. นายสถาพร คุณีพงษแ วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74421. นายสุมิตร คชวงษแ วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74422. นายสุเมธา พุมระยา วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74423. วาที่รอยตรีณรงคแ เกษตรภบิาล วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74424. วาทีพ่นัตรีวัชรพล ลักษณลมาย วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74425. นายสมหมาย ศรประสิทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74426. นางจรวย วหิกเหนิ วทิยาลัยสารพดัชางฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74427. นางสาวชมัยพร ดาจํารัส วทิยาลัยสารพดัชางฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74428. นายพพิฒันแ บญุฉิม วทิยาลัยสารพดัชางฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74429. นางรุงฤดี บญุฤทธิ์ วทิยาลัยสารพดัชางฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74430. นายสิทธชิัย สวสัดี วทิยาลัยสารพดัชางฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74431. วาที่รอยโทอาคม รักษาพล วทิยาลัยสารพดัชางฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74432. นางอารีรัตนแ เสียงเพราะ วทิยาลัยสารพดัชางฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74433. นางจันทนี จันทรศร วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74434. นางสาวดุษฎี นอยใจบญุ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74435. นายนิพนธแ ชิงชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74436. นายนิรันดร จันทรแรัศมี วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74437. นางพชัราภรณแ ยอดสุวรรณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74438. นางสาวรติกร นันทวสิิทธิ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74439. นางรัตนกาญจนแ รัตนประดิษฐแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74440. นางรัตนา บํารุงวงศแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74441. นายวรพจนแ วงษาราษฎรแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74442. นางวชัรินทรแ สุขเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74443. นางวจิิตรา สิงขรวฒันแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74444. นางสุกัญญา จันทรแรัศมี วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74445. นางสุวรรณา วรรณชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74446. นางสุวรรณี พกุภญิโญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74447. นางสาวอรพรรณ คงพนัธุแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74448. นางสาวอัจฉรา มานะอริยกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74449. นางอรสา รามโกมุท วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74450. นางทศันียแ อรรณพ ณ อยุธยา วทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74451. วาที่เรือตรีธงชัย ปานผดุง วทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74452. นายบญุสง ศรีสวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74453. นางสาวเมธาพร โรจนัย วทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74454. นางรุงอรุณ เปรมศรี วทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74455. นายวนัชัย ตันติพพิฒันา วทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74456. นายสิริชัย สายสุวรรณ วทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74457. นายจินดาพล เปรมศรี วทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74458. นายสมศักด์ิ บญุให วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74459. นางสาวสุชิลา ยันตพงศแพพิฒันแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74460. นางสุนันทา อรุณฉาย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74461. นายหนูไกร พลเวยีง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74462. นางสาวอัธยา อรรถอินทรียแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74463. นายเอกภพ คุมหอม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74464. นายคมสัน เข็มเพชร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74465. นายสุรศักด์ิ สาลีพชัราภรณแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74466. นายชลอ นิ่มเสนาะ วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74467. นายชัชวาลยแ สุขกองวารี วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74468. นายธนัวา ชื่นนิยม วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74469. นายปราโมทยแ กรองกาญจนแกุล วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74470. นายพจนแ อนุกูลเวช วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74471. นายภคพล ปิๆนแกว วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74472. นายเมธา เกิดแกว วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74473. นางเยาวภา บญุถนอม วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74474. นายวฒิุศักด์ิ ธนวฒันแกุลชัย วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74475. นายสมทบ แสงรุงอรุณ วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74476. นายสมศักด์ิ วรรณชนะ วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74477. นายสันศิริ แสงชัจจแ วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74478. นายสุตชาย สงคแประหยัด วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74479. นายสุพจนแ เกียรติชนานุกูล วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74480. นายสุรสิทธิ์ ฉัตรเชิดชัย วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74481. นายอัฐษนันทแ ลัทธริมยแ วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74482. นางสาวอินทริา วฒันลิมานนทแ วทิยาลัยเทคนิคชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74483. นายเขมชาติ ปริปรุณะ วทิยาลัยเทคนิคพทัยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74484. นางสาวบุศรินทรแ บญุกอ วทิยาลัยเทคนิคพทัยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74485. นายวฒิุชัย ขมพลกรัง วทิยาลัยเทคนิคพทัยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74486. นางสาวสมฤทยั บญุกอ วทิยาลัยเทคนิคพทัยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74487. นายอมร นัทธปีระเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคพทัยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74488. นายอรรถพนัธแ พงษาพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคพทัยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74489. นางอัญชลี บญุกอ วทิยาลัยเทคนิคพทัยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74490. นายเกรียงศักด์ิ ปานคลาย วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74491. นายคณิต เมฆศิรินภาพงศแ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74492. นายคเณศ เชี่ยวชาญ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74493. นางชลิดา วฒันดิเรก วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74494. วาที ่ร.ต.ชาติชาย ตลุนจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74495. นายชํานาญ คลายศรี วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74496. นายไชยยศ สูญทกุขแ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74497. นายถนัด เฟอืงมะลิ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74498. นายทองคํา แกวสุข วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74499. นายทกัษณิ พวงพี วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74500. นางสาวนพมน แสวงสุข วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74501. นายบญุเสริม เรืองสุทธิ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74502. นายมนตรี ปใญจขันธแ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74503. นางวรรณี ตันติชัยยกุล วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74504. นายวรวทิยแ เกตุบรรลุ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74505. นายสุริยัน อธปิใตยกุล วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74506. นางสาวอัญชนา เจตนแสัมฤทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74507. นายเอกชัย หมื่นใจกลา วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74508. นายกฤชพนธแ ทามวง วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74509. นางนุชพร หอมศรีวรานนทแ วทิยาลัยสารพดัชางชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74510. นางประภาภรณแ นิลสม วทิยาลัยสารพดัชางชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74511. นายพริชัช ชังเภา วทิยาลัยสารพดัชางชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74512. นางอนงคแลักษณแ พลูสุวรรณ วทิยาลัยสารพดัชางชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74513. นางสาวกนัยารัตนแ เหลาตระกูล วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74514. นางจารุวรรณ รามศิริ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74515. นางชุติกาญจนแ เกิดประกอบ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74516. นางฐิติมา ลาภมาก วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74517. นางณัฐวดี เทยีนสวสัด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74518. นางสาวเนติมา ชาญชัยศักด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74519. นางบลุภรณแ บญุสงประเสริฐ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74520. นางพรรณทพิยแ กัลปากรณแชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74521. นางพรรณวดี กาศอุดม วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74522. นางพชัรินทรแ ชินวชิา วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74523. นางพมิพแทพิยแ สุภาพ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74524. นายราเชนทรแ คงระคํา วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74525. นางละเอียด ฉ่ําอ่ํา วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74526. นางสาววรรณี ญาณรังสี วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74527. นางวชัรี เอื้อเฟื็อ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74528. นางศิริกูล สุขะมงคล วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74529. นายอภนิันทแ กล่ินหอม วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74530. วาทีร่อยตรีหญงิอรสา อองสิทธิ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชลบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74531. นายธรีพงษแ เกิดบญุสง วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตรแ(ชลบรีุ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74532. นายปกร พวัพนั วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตรแ(ชลบรีุ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74533. นางสาวปาลีรัตนแ แดงดี วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตรแ(ชลบรีุ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74534. นางพชัรี ภสีูออน วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตรแ(ชลบรีุ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74535. นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตรแ(ชลบรีุ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74536. นายศราวธุ เถาะรอด วทิยาลัยการอาชีพเนินขาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74537. นายฉัตรชัย ชัยมงคล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74538. นางราตรี มงคลนิมิตร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74539. นายสมพงษแ ทองเด็จ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74540. นายสมพงษแ ทองเอี่ยม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74541. นายสุชาติ อินทรแอุดม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74542. นางอธติิยา ฤทธิท์พั วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74543. นางณัฐสิมา ประชุมทรัพยแ วทิยาลัยเทคนิคชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74544. นางปทมุวรรณ จิ๋วสกุล วทิยาลัยเทคนิคชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74545. นางสาวบงัอร หนายทกุขแ วทิยาลัยเทคนิคชัยนาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74546. นายกิตติพงษแ เขิมขันธแ วทิยาลัยการอาชีพแกงครอ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74547. นายกิติพงศแ ยืดยาว วทิยาลัยการอาชีพแกงครอ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74548. นางสาวฉลองขวัญ เจนบรีุ วทิยาลัยการอาชีพแกงครอ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74549. นายธงชัย ชาบดุศรี วทิยาลัยการอาชีพแกงครอ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74550. นายพนิิจ ศรีโชติ วทิยาลัยการอาชีพแกงครอ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74551. นางสาวเสนหา เชื้อเมือง วทิยาลัยการอาชีพแกงครอ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74552. นายประทปี อนิลบล วทิยาลัยการอาชีพแกงครอ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74553. นายเจตนแสฤษฏิ์ จําปาทอง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74554. นางสาวฐิตินันทแ ภติูสมพล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74555. นางสาวบษุบา นามวจิิตร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74556. นางเพญ็ศรี โรจนวงศแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74557. นายรังสรรคแ วนิชจิวพนัธแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74558. นายรูจี ศรีนอก วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74559. นางวรรณา จันทรแงาม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74560. นายวทิยา สงวนศักด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74561. นางศิริวรรณ มิตรมาก วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74562. นายสมดี ลานอุน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74563. นางสาวสุทธาทิพยแ บญุวงศแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74564. นายอราม ปลายชัยภมูิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74565. นางอุไร ชิ้นขุนทด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74566. นายกิตติ คเชนทรแรัตนกุล วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74567. นายกิตติพร ทองขัติ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74568. นายโกวทิ พนัธุแทอง วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74569. นายจักรินทรแ ชีวะเสรียแ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74570. นายจีรปใฏนแ พุมศฤงฆาร วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74571. นายจุลศักด์ิ ศิริโชติ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74572. นายเจริญ กฤษกลาง วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74573. นายชฎลิกุล ไชยกิตติ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74574. นายชยันตแ นาไพรวนั วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74575. นายโชคชัย มูลกวาง วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74576. นางณิชมนยแ ตรงจันทกึ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74577. นางสาวนงคแนุช สีสะใบ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74578. นายนิวฒันแ ศิริวฒิุ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74579. นายบญัชา กล่ินจันทรแแดง วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74580. นางสาวปทมุพร ประสาร วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74581. นายประภาส สุวรรณเพชร วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74582. นายประภาส ศรีชํานาญ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74583. นายประเสริฐ บรรจง วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74584. นายวนิัย จันทรแขามปอูม วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74585. นายสมชาย สุขะเกตุ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74586. นายสุคต แจมกลาง วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74587. นายสุรพงษแ เกลียวสีนาค วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74588. นายสุระ นิระวรรณ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74589. นายสุวฒันแ อุตมะพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74590. นายเสถียร มะสุทธิ วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74591. นางเสาวภา ดิเรกโภค วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74592. นายฉลอง นพคุณ วทิยาลัยสารพดัชางชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74593. นางสาวรําไพ อมรเจริญกุล วทิยาลัยสารพดัชางชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74594. นายสุชาติ มณีวรรณ วทิยาลัยสารพดัชางชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74595. นายคันศร คงยืน วทิยาลัยสารพดัชางชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74596. นายชูชาติ พรามจร วทิยาลัยสารพดัชางชัยภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74597. นางสาวพชัรา รัตนวจิิตร วทิยาลัยการอาชีพทาแซะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74598. นางมนิดา พรหมนิมิตร วทิยาลัยการอาชีพทาแซะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74599. นายวทิยา ยวงนาค วทิยาลัยการอาชีพทาแซะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74600. นายวรีะชาติ หมื่นเรือคํา วทิยาลัยการอาชีพทาแซะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74601. นางสาวศิริญญา ไสยรินทรแ วทิยาลัยการอาชีพทาแซะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74602. นายสมโภชนแ นันทโย วทิยาลัยการอาชีพทาแซะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74603. นางสันทนา ศรีสงคราม วทิยาลัยการอาชีพทาแซะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74604. นางอัจฉราวรรณ เศรษฐชะนะ วทิยาลัยการอาชีพทาแซะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74605. นายชัชชัย นนทสิงหแ วทิยาลัยการอาชีพหลังสวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74606. นางณิชชยา มณีนวล วทิยาลัยการอาชีพหลังสวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74607. นายวรวทิยแ หมั่นเพยีร วทิยาลัยการอาชีพหลังสวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74608. นายสายชล มัทมิฬ วทิยาลัยการอาชีพหลังสวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74609. นางสุบงกช ถึงเสียบญวน วทิยาลัยการอาชีพหลังสวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74610. นางสาวสุพนิยา ฤทธกิุล วทิยาลัยการอาชีพหลังสวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74611. นายอุดมศักด์ิ แพละออง วทิยาลัยการอาชีพหลังสวน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74612. นางสาวกฤษณี สุวรรณสังขแ วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74613. นางกุศล พรผดุงธรรม วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74614. นางจารุวรรณ ศรีคง วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74615. นายณฐพงศแ ลลิตธรรมศิริ วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74616. นายธาํรง ศรีคง วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74617. นายนุกูล แกวมะหงิษแ วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74618. นายพรเทพ สุทธชิวย วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74619. นายวชิรวทิยแ แดงมณีกุล วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74620. นายวลิาศ พลพทุธ วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74621. นายสถาพร ศรียาภยั วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74622. นายสุเนตร พรหมขุนทอง วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74623. นายสุพภกิต พรหมขุนทอง วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74624. นายสุวทิยแ พรผดุงธรรม วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74625. นายโสฬส เกษวริิยะการณแ วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74626. นายสุชาติ สามัคคี วทิยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74627. นางพศัณีญา สีหาพดั วทิยาลัยสารพดัชางชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74628. นางสาววภิารัตนแ สอนวสัิย วทิยาลัยสารพดัชางชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74629. นางจิราภร อเนกศุภพล วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74630. นางสาวจีรภา นาคนิยม วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74631. นางประภาวรรณ เกษวริิยะการณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74632. นางภาวนิี เดชโชติ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74633. นางฤดีวรรณ ธรรมาภวิฒันแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74634. นางศิริรัตนแ เสวรันตแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74635. นางเสาวลักษณแ บญุชื่น วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74636. นางอรอุมา แดงมณีกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74637. นายชัยทวี โนวชิัย วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74638. นายธรีะพงษแ จันฟอง วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74639. นายประเสริฐ ปนิตาเขียว วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74640. นางพชัราวลัย เพชรพพิฒันแ วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74641. พันจาอากาศเอกมงคล สุภาวรรณแ วทิยาลัยการอาชีพเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74642. นายเจริญชัย สมใจ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74643. นายชาญวทิยแ รักษากิจ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74644. นางนนตรา โศจิรัตนแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74645. นางพจนาถ อินทรมานนทแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74646. นางพรพมิล กณะบตุร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74647. นายวเิชียร อุปธิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74648. นายสิทธโิรจนแ กันธพิรรณแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74649. นายสุทศันแ บญุยืน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74650. นายเสกศึก ธรรมพทิกัษแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74651. นางอวยพร บญุยืน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74652. นายวจิารณแ ยอดจิ๋ว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74653. นายจักรี จันทสร วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษกเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74654. นายจิรายุส อินเทพ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษกเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74655. นายปฏพิทัธแ ธะนะหมอก วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74656. นายพชิิต โสดใส วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74657. นายสมฤทธิ์ แก฿สสูงเนิน วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74658. นางสุมาลี คําศรีสุข วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74659. นายสุรชัย แซต้ัน วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74660. นายสุวทิยแ ดํารงคแชาติ วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74661. นายอรรณพ คําฝใ็น วทิยาลัยเทคนิคเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74662. นางสาวกรองแกว ชิดไธสง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74663. นางนลินทพิยแ วรานนทแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74664. นางสาวนนัทภรณแ ธวิงคแเวยีง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74665. นางยุวดี กันทะ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74666. นางสาวกมลวรรณ ฤทธิธ์รรมเลิศ วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74667. นางสาวกฤษณา มหาวงั วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74668. นายชรันตแยุทธแ บญุยง วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74669. นายวนิัย จันทรานาค วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74670. นางสุกัญญา งาตน วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74671. นายเสกสรร วงศแราษฎรแ วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74672. นายสมศักด์ิ เขียวแสงใส วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74673. นายจําลอง สิงหแคํา วทิยาลัยการอาชีพฝาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74674. นางสาวดารุวรรณ วงศแนิคม วทิยาลัยการอาชีพฝาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74675. นางปราณี แสงจันทรแ วทิยาลัยการอาชีพฝาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74676. นายยุทธนา ออนชอน วทิยาลัยการอาชีพฝาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74677. นายวรีะพล กองบญุ วทิยาลัยการอาชีพฝาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74678. นายเอกลักษณแ ประกอบชาติ วทิยาลัยการอาชีพฝาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74679. นางกรวรรณ ปารแคเกอรแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74680. นางจันทรแจิรา จิตตปใญญา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74681. นางนฤมล สีดาคํา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74682. นายประทปี ทองคํา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74683. นางพมิประไพ สุขใส วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74684. นายภาดา ศรีแพนบาล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74685. นายสนชัย ผดุงกิจ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74686. นายสรสิชฐแ โลจนภรีะพงศแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74687. นายสุรสิษฐแ จันทรแเรือง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74688. นางแสงเทยีน เปรมประชา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74689. นางสาวอรพนิ จอมแปง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74690. นางอรุณี สิโรรส วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74691. นางสาวชมนาด พรมมิจิตร วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74692. นางสาวญาณี ทําบญุ วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74693. นางภทัรพร หาวหาญ วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74694. นางระววีรรณ สุนทรศารทลู วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74695. นางสาวรุงทวิา อินทวงศแ วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74696. นางวนัเพญ็ สุมนาพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74697. นายสุทธรัิกษแ โกชวย วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74698. นายจิรวฒันแ หลอสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคสันกําแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74699. นายชิงชัย เหลาหวาน วทิยาลัยเทคนิคสันกําแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74700. นายธวชัชัย คุณสารวนิช วทิยาลัยเทคนิคสันกําแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74701. นายวศิาล วชัรินทรแ วทิยาลัยเทคนิคสารภี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74702. นางกรรณทพิยแ เอื้องไมตรีภริมยแ วทิยาลัยสารพดัชางเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74703. นางจิราภา ปพุพโก วทิยาลัยสารพดัชางเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74704. นางสาวดวงพร สุนทรสรณแ วทิยาลัยสารพดัชางเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74705. นายนพดล วงัคํา วทิยาลัยสารพดัชางเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74706. นายวสันตแ สนุนพทิกัษแ วทิยาลัยสารพดัชางเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74707. นายสมโรจนแ ฤทธเิสน วทิยาลัยสารพดัชางเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74708. นายสาคร ปใญญาจักรแ วทิยาลัยสารพดัชางเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74709. นางอาริษา สุวรรณวงศแ วทิยาลัยสารพดัชางเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74710. นางกนกรัตนแ เลิศพริิยกมล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74711. นางฉัตรพร คริสตแรักษา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74712. นางโฉมจิตรา ศรีอนุรักษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74713. นางสาวทศันันทแ จวนสาง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74714. นางทฆิัมพร วาสิทธิ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74715. นายโททท อัคคพงศแพนัธุแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74716. นางธวิาวรรณ แยมยินดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74717. นายบณัฑิตยแ สิงหแชางชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74718. นายพทุธา แกวพทิกัษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74719. นางรุงทพิยแ ธนบดีพร วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74720. นางลลิตา ฤทธิสื์บเชื้อ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74721. นายวศิน คําดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74722. นางศิริเนตร สิงหแชางชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74723. นางสาวสายหยุด ศรีสุเทพ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74724. นางสาวสุณี เสารแคํา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74725. นางอรินทยา ใจเอ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74726. นายสรพล สุริยาสาคร วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74727. นายวทิยา ใจวถิี ศูนยแสงเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74728. นางสาวชนญัชิดา แซเจียะ วทิยาลัยการอาชีพกันตัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74729. นางสาวนฤมล ใจกระจาง วทิยาลัยการอาชีพกันตัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74730. นางสาวสุกัญญา แกวเพง็ วทิยาลัยการอาชีพกันตัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74731. นางสาวไอลดา เดนสุวรรณเดช วทิยาลัยการอาชีพกันตัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74732. นายอภนิันทแ พรหมปลัด วทิยาลัยการอาชีพกันตัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74733. นางจุฑามาศ ศรีวฒิุชาญ วทิยาลัยการอาชีพตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74734. วาที่ ร.อ.ทวศัีกด์ิ บวัทพิยแ วทิยาลัยการอาชีพตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74735. นายเธยีรศักด์ิ ศรีขํา วทิยาลัยการอาชีพตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74736. นางวญิญา ใจหลัก วทิยาลัยการอาชีพตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74737. นายโสภณ ชลสิทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74738. นางอําพร นาคใหญ วทิยาลัยการอาชีพตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74739. นายกิตติพศ เพชรสุทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74740. นายเกียรติพงษแ หลงละเลิง วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74741. นางจิราพร ชูสุวรรณ วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74742. นางสาวเบญจวรรณ อนุศิลป วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74743. นายภมร มีบวั วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74744. นายภาสกร รอดริน วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74745. นายมณเฑียร รอดเสน วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74746. นายยุทธนา งามแสง วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74747. นายวชิาญ หาญณรงคแ วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74748. นายวสุิทธิ์ โอทอง วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74749. นางสาวศิริภรณแ สังขแสุวรรณ วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74750. นางสาวสุจิรา เลาหประภานนทแ วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74751. นางสาวอรทยั จีนหมั้น วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74752. นายสมยศ วงศแววิฒันแ วทิยาลัยการอาชีพหวยยอด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74753. นายวทิยา ภูอภรัิกษแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74754. นางกาญจนา อุปใญญแ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74755. นางคนึงนิตยแ ศรีนอย วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74756. นายจิรวฒันแ ยองซ่ือ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74757. นายณัฐพฒันแ แสนสุข วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74758. นางตาลตะวนั ขอดแกว วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74759. นางพรทพิยแ บตุรครุธ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74760. นางพรรณทวิา จันทรแอุดม วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74761. นางพรรณา คงสง วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74762. นางมีนา ทองอยู วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74763. นางยอดรัก ศรีปรางคแ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74764. นางสาวรัชเกลา อนุกูลพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74765. นางสาววชิราภรณแ รัตนรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74766. นางวรรณดี พยุงศุขศรี วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74767. นางสาววริยดา บริพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74768. นางวริศา บญุธรรม วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74769. นายสรายุทธ มาลา วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74770. นางสุดารัตนแ แสนสุข วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74771. นายสุธี วรีะพงศแ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74772. นางอําไพ เมืองทอง วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74773. นายเจษฎา ธนะสถิตยแ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74774. นายประเสริฐ ดําทพิยแ วทิยาลัยสารพดัชางตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74775. นางมนัสนันทแ จันทรแศักด์ิรา วทิยาลัยสารพดัชางตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74776. นางสาวมะลิวลัยแ เพง็ลํา วทิยาลัยสารพดัชางตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74777. นางยุพนิ ทองมณี วทิยาลัยสารพดัชางตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74778. นายสุรินทรแ ดําจุติ วทิยาลัยสารพดัชางตรัง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74779. นายธรีภทัรแ ครุฑสังขแ วทิยาลัยการอาชีพบอไร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74780. นายไพรัช วลิาลักษณแ วทิยาลัยการอาชีพบอไร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74781. นายชัยรัตนแ ชาญวรัิตนแ วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74782. นายณัฐวฒิุ มาตยแเหลือง วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74783. นายธรีะชัย รัยวรัก วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74784. นางสาวพทัธมน ขันเพช็ร วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74785. นางพทิยแประภา กณิกนันตแ วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74786. นายวฒัวทิ ชัยภมูี วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74787. นายวโิรจนแ บวัพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74788. นายวรีพงษแ มงคลนาค วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74789. นายสฤษด์ิ เกิดสันเทยีะ วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74790. นายสวงคแ เจริญวงษแ วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74791. นางสุชาดา ชิโณรโส วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74792. นางอรุณี กรรณรงคแ วทิยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74793. นางสาวประทุมทิพยแ กวี วทิยาลัยการอาชีพบานตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74794. นายสุพฒันแ อยูสุข วทิยาลัยการอาชีพบานตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74795. วาที ่ร.ต. หญงิกัญญา แสงสุขศรี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74796. นายณรงคแ นันต฿ะจันทรแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74797. นางละมุล ร่ืนรวย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74798. นางสุปใญญา ทาหะพรหม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74799. นางสาวอรทยั ลังกากาศ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74800. นายองอาจ อ่ําพธุ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74801. นางจุไรรัตนแ เดชภรัิตนมงคล วทิยาลัยเทคนิคตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74802. นางสาวมานิศา เปรมสัย วทิยาลัยเทคนิคตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74803. นางสาวหตัถาภรณแ เสารแเรือน วทิยาลัยเทคนิคตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74804. นายมะณู คุมกลํ่า วทิยาลัยเทคนิคตาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74805. นางกาญจนา จันหอม วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74806. วาที่รอยตรีเกษตร อ฿อกเวชะ วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74807. นางณัฐกานตแ เหรียญทอง วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74808. นางสาวบณัฑิตา รอดตุม วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74809. นายเพชรดี แสงทอง วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74810. นายมนตรี เทยีนเล็ก วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74811. นายสันติชัย เชียงสาย วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74812. นางสุพรรณี คูเจริญถาวร วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74813. นายอนุรักษแ เทยีนรัตนะ วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74814. นายอิทธศัิกด์ิ บญุชูวงศแ วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74815. นายเกษมสันตแ บรูณศรี วทิยาลัยการอาชีพนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74816. นางสาวชญานุช โอภาษี วทิยาลัยการอาชีพองครักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74817. นายชัยพสิิษฐแ ผิวออน วทิยาลัยการอาชีพองครักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74818. นางสาวปนัดฐา ปานใย วทิยาลัยการอาชีพองครักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74819. นายมนตรี แกวเจริญ วทิยาลัยการอาชีพองครักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74820. นางสาวสุมาลี คลองแคลว วทิยาลัยการอาชีพองครักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74821. นางจงรัก ชางใหญ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74822. นางจิรวฒันา แสนขาว วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74823. นายเฉลิมสกุล ภูมณี วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74824. นายชาตรี ผลภาษี วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74825. นายชาตรี คงแปนู วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74826. นายชุมพล สวางสุข วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74827. นายชูชีพ รมโพธิ์ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74828. นายเด็ดดวง ไชยทองศรี วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74829. นางสาวธนพร เหมือนใจ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74830. นายธติิ จิราธรกรกุล วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74831. นายนภพล รัตนสุนทร วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74832. นายประชุม เพช็รรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74833. นางสาวพรณรัตนแ นริทธิน์ิธยิศ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74834. นางสาวพชัรา วรธงชัย วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74835. นางมารี โพธิว์งษแ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74836. นายเรวตัตแ หนายมี วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74837. นายวเิชียร สิทธมิาลากร วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74838. นายวทิยา โยนยิ่ง วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74839. นางศิริพร แจมใส วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74840. นายสมพงษแ แซบาง วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74841. นางสุภาภรณแ ระงับทกุขแ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74842. นายเหมือน พรอมสินทรัพยแ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74843. นางอินทกุานตแ พงิชัยภมูิ วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74844. นายกวนิกร ทองดวง วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74845. นายณรงคแ นิติกาล วทิยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74846. นายรัชกฤต ทศันธาํรงกุล กาญจนาภเิษกวทิยาลัย ชางทองหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74847. นางประไพศรี ใจงาม วทิยาลัยการอาชีพนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74848. นายสุธี โมคบรุุษ วทิยาลัยการอาชีพนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74849. นางสาวอภญิญา กุนสุนทรธรรม วทิยาลัยการอาชีพนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74850. นายนิรวจั นิลเนตร วทิยาลัยการอาชีพนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74851. นางสาวกุสุมา จันทรแตรี วทิยาลัยการอาชีพบางแกวฟาู(หลวงพอเปินๆอปุถมัภแ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74852. นางสาวจิราพร ทองเนาวรัตนแ วทิยาลัยการอาชีพบางแกวฟาู(หลวงพอเปินๆอปุถมัภแ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74853. นางสาวนันทแนภัส เกงกลา วทิยาลัยการอาชีพบางแกวฟาู(หลวงพอเปินๆอปุถมัภแ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74854. นายประจวบ แสงอรุณ วทิยาลัยการอาชีพบางแกวฟาู(หลวงพอเปินๆอปุถมัภแ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74855. นายสุรศักด์ิ ภทัรวจิิตรานนทแ วทิยาลัยการอาชีพบางแกวฟาู(หลวงพอเปินๆอปุถมัภแ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74856. นายประทปี จุฬาเลิศ วทิยาลัยการอาชีพบางแกวฟาู(หลวงพอเปินๆอปุถมัภแ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74857. นายวรดร จอยจินดา วทิยาลัยการอาชีพบางแกวฟาู(หลวงพอเปินๆอปุถมัภแ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74858. นายวทิยา ประสมศรี วทิยาลัยการอาชีพบางแกวฟาู(หลวงพอเปินๆอปุถมัภแ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74859. นายขจรศักด์ิ ธญัเมธารัตนแ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74860. นายคมสันตแ มวงทพิยแ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74861. นายจักรพนัธแ โทสิทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74862. นายจารุวฒันแ อินทรบํารุง วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74863. นายธนัยธรณแ อุนศิริ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74864. นายนพพนัธุแ แกวเพชร วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74865. นายประดิษฐแ เลิศโพธาวฒันา วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74866. นายพชิัย คงวฒันกุล วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74867. นายภมูิพงษแ วงศแสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74868. นางวรินธา วงษแวรีะขันธแ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74869. นายวชิัย เอี่ยมสําอางคแ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74870. นายวโิรจนแ ศิริประเสริฐสุข วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74871. นายสมคิด จุติยนตแ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74872. นายสํารวย วรพนิ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74873. นายสุมล จันทรแงาม วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74874. วาที่ ร.ต.อนุวัฒนแ อินทรนุรักษแ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74875. นายปยุต มารยาทตรแ วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74876. นางกรรณิกา มานพ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74877. นางชลชลา สวางวฒันเศรษฐแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74878. นางฐิตินันทแ ภทัรารักษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74879. นางสาวเตือนใจ ดานปาน วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74880. นางปราณี โรจนหสัดิน วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74881. นางพฒันี มณีบาง วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74882. นายไพศาล ชุมสุวรรณ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74883. นางสาวยุพนิ บญุมี วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74884. นางสาววรรณี สอนพานิช วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74885. นายสมพล ดาวประดับวงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74886. นางสานุช พร้ิงพฒันพงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74887. นางสาวสุพร จีนประชา วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74888. นางสาวอมรทิพยแ อะมะวลัยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74889. นางอัมพร กันสิงหแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74890. นายเทดิไท ชินสาร วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74891. นายธาํรง นิตยวรรณ วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74892. นายนัฐพงษแ ศรีตนวงคแ วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74893. นายมนตรี วงคแตาผา วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74894. นายยุทธศิลป ราชบณัฑิตยแ วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74895. นายวฒันะ ประเกาทนั วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74896. นางสมสมัย คําจันทรแศรี วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74897. นายสันติรักษแ โตรัศมี วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74898. นายสุพรรณ ภสูนิท วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74899. นางวริทธิน์ันทแ จันทรมนตรี วทิยาลัยเทคนิคบานแพง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74900. นางสาวชุลีพร ตนสวรรคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74901. นายเชิดศักด์ิ ศรีผองงาม วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74902. นายพทิยา บนุนทแ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74903. นางสาวรัตนา แสงทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74904. นางวลิาวลัยแ โฉมเฉลา วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74905. นางสาวศิราณี หมูมี วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74906. นายสมใจ สมรฤทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74907. นางสุจินดา คําพชุ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74908. นายสุพศิ อุดมมาลี วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74909. นางสาวนิรมล อันทะสีดา วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74910. นางลัดดาวลัยแ กั้ววจิง วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74911. นางสาวศรีสุลักษณแ ไพรีพายฤทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74912. นายอัศวนิ สรอยจิตตแ วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74913. นายอุดม ดานกระโทก วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74914. นายรวม ชินานุปกรณแ วทิยาลัยการอาชีพชุมพวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74915. นางจินตนา เข็มตรง วทิยาลัยการอาชีพบวัใหญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74916. นางสุจิตรา รัตนโน วทิยาลัยการอาชีพบวัใหญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74917. นายสุชาติ รอดสุวรรณ วทิยาลัยการอาชีพบวัใหญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74918. นายสุรศักด์ิ แกวหดี วทิยาลัยการอาชีพบวัใหญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74919. นายกีรติ กรกําจายฤทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพพมิาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74920. นายขวญัชัย วรสีหแ วทิยาลัยการอาชีพพมิาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74921. นายดนัย สีออนนอก วทิยาลัยการอาชีพพมิาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74922. นายปรีชา ปานกลาง วทิยาลัยการอาชีพพมิาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74923. นายรุจิโรจนแ ดวงกลาง วทิยาลัยการอาชีพพมิาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74924. นายอภชิาติ อินทรแคํานอย วทิยาลัยการอาชีพพมิาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74925. นายจักรี ราชนิล วทิยาลัยการอาชีพพมิาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74926. นายทศันา เพลงสันเทยีะ วทิยาลัยการอาชีพพมิาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74927. นายชัย จํารัสบญุ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74928. นางเนตรนภา กาฬกาญจนแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74929. นายบญุโฮม พมิพแภกัดี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74930. นางพฤติยา บตุรเอก วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74931. นางรัตนาภรณแ แสงกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74932. นายวทิรู เปรมภรัิกษแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74933. นายอภชิาติ ศรบรรจง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74934. นายยิ่งยง ดุรงคแดํารงชัย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74935. นางกานดา เกยพดุซา วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74936. นางเจนจิรา รุธริโก วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74937. นายฉัตรพฒันแ ศิลปสุวรรณกร วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74938. นายตฤน ขันโคกกรวด วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74939. นายนิคม ยุระยาตรแ วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74940. นายนิคม เพช็รแนวม วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74941. นางสาวเบญจมาศ วงศแดนตรี วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74942. นายประสิทธิ์ ชนินทรแเศรษฐแ วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74943. นายปรัชญา มะลิหวล วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74944. นายปราการรัตนแ ขันธทตั วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74945. นางภาวดี เจริญตะคุ วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74946. นายยงยุทธ ชินโพธิก์ลาง วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74947. นางสาวรัชฎา เรืองวงษแงาม วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74948. นายวนิัส ทองเปี็ย วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74949. นางศิรประภา รอดใหม วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74950. นายสัญชัย เจริญตะคุ วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74951. นางอนงคแ คําเสมอ วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74952. นางอรุโณทยั คงวรีะวฒันแ วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74953. นายเอกวฒิุ ศรีนอก วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74954. นายเฉลิมชัย สุภานันทแ วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74955. นายวรีะชัย ไตรศักด์ิ วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74956. นายกิตติ จารุจินดา วทิยาลัยเทคนิคปใกธงชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74957. นายชูศักด์ิ สุดสายออ วทิยาลัยเทคนิคปใกธงชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74958. นายถิระชัชวแ ไพรีพายฤทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคปใกธงชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74959. นายธรีะพงษแ วงศแประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคปใกธงชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74960. นายปรัชญา สรางนา วทิยาลัยเทคนิคปใกธงชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74961. นางวลิาสินี สุวรรณรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคปใกธงชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74962. นายศุภรักษแ ผาโคตร วทิยาลัยเทคนิคปใกธงชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74963. นายชาญยุทธ รวยิะวงศแ วทิยาลัยเทคนิคปใกธงชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74964. นายถวลัยแ แสงนา วทิยาลัยเทคนิคสุรนารี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74965. นายบญุสง พมิพา วทิยาลัยเทคนิคสุรนารี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74966. นายปรีชา สิทธสิาร วทิยาลัยเทคนิคสุรนารี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74967. นายสมควร พรมจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคสุรนารี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74968. นางอุไรวรรณ บรรจงศิริ วทิยาลัยเทคนิคสุรนารี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74969. นายชํานาญ เบี่ยงกลาง วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74970. นางดารารัตนแ ขํากิ่ง วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74971. วาที่รอยตรีธนยศ มวยดี วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74972. นายบรรจง แจมศรี วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74973. นายบริุนทรแ ออนมี วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74974. นายพลูสวสัด์ิ เหลาแตว วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74975. นายรักศักด์ิ คุมชนมแ วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74976. นายวรีวฒันแ เวยีงสันเทยีะ วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74977. นางสาริณียแ เบี่ยงกลาง วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74978. นายสุวฒันแ สิวเิส็ง วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74979. นายอุดม บญุเฮา วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74980. นายอุดม เผาพงษแจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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74981. นายอุทศิ ธงสันเทยีะ วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ  ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74982. นายมิตรจิตร ทะโรงอาด วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทโฺธ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74983. นายธนากร จันทรแนามล วทิยาลัยบริหารธรุกจิและการทองเทีย่วนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74984. นางชลธชิา ตนโพธิ์ วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74985. นางชุลี มามะเริง วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74986. นายทรงยศ คําพนัธแ วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74987. นายธรียุทธ เมนะรัตนแ วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74988. นางปวณีแพร ศรคํารณ วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74989. นางศิรดา เลิศสุริยะกุล วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74990. นายสมทรัพยแ ลอมแพน วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74991. นางสายสุนี ศรีนอก วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74992. นางอรุณ นามขาว วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74993. นายเริงศักด์ิ ใจสําราญ วทิยาลัยสารพดัชางนครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74994. นางขวญัจิต ประทมุเมศ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74995. นางสาวจิตนา สุทธศิิลป วทิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74996. นางสาวชญานิศ จันทรแแสง วทิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74997. นางณิชนันทแ เนตรเสนียแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74998. นางนุชนารถ อินทรโคกสูง วทิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

74999. นายศิลปกร พริิยะโรจนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75000. นางสุจรรยา วงศแสุวฒันแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75001. นางสาวศิริพนัธแ ประสงคแทรัพยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75002. นายคัมภรีแ สุทธพิทิกัษแ วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75003. นายธนิต ธรรมโสภณ วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75004. นายประเวท จันทรแงาม วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75005. นางพชัรียแ ทองขวญั วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75006. นายภญิโญ เตงภู วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75007. นางลัดดา ต้ังมณีสกุล วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75008. นายสัมพนัธแ จิตสํารวย วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75009. นายสุชาติ รัตนสุภา วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75010. นายสุภาพ ทองโอ วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75011. นายอณัฐชัย ไตรเมศ วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75012. นายอรรถพล ไชยพงศแ วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75013. นายอวยชัย ฐานะกาญจนแ วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75014. นายเอกศักด์ิ สงวนคํา วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75015. นางจําเรียง หนูดํา วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75016. นายสายันตแ แสงสุริยันตแ วทิยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75017. นางฌัชชฎาพร อินทรพฤกษา วทิยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75018. นางนปภชั บญุเรือง วทิยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75019. นายพเิชฐพงศแ ชวยสังขแ วทิยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75020. นายสมชาย คงเกตุ วทิยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75021. นายสมศักด์ิ ศรีวบั วทิยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75022. นายสุริยา สิทธรัิกษแ วทิยาลัยการอาชีพพรหมคีรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75023. นางกฤตยลักษณแ นิจศักด์ิ วทิยาลัยการอาชีพหวัไทร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75024. นางโชติกานตแ กุดแกว วทิยาลัยการอาชีพหวัไทร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75025. นายณุรักษแ ไพโรจนแ วทิยาลัยการอาชีพหวัไทร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75026. นางนันทา ทองนุย วทิยาลัยการอาชีพหวัไทร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75027. นางมาลัย ชูขันธแ วทิยาลัยการอาชีพหวัไทร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75028. นางรุงรัตนแ ไชยชาญยุทธแ วทิยาลัยการอาชีพหวัไทร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75029. นายสนอง บํารุง วทิยาลัยการอาชีพหวัไทร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75030. นางเสาวนียแ หนูบญุ วทิยาลัยการอาชีพหวัไทร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75031. นายจีรศักด์ิ คงสง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75032. นายทํานูน บญุยารุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75033. นางธนัญญา ล่ันซาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75034. นางสาวประทุมพร จงจิตตแ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75035. นางปยิะมาศ สุวรรณมณี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75036. นายพฒันา ทุงโพธิต์ระกูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75037. นางรัตนา บญุเกื้อสงคแ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75038. นางศิริโสภา วทิอนโถง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75039. นางสาวสิรินาฏ ลองจิตตแธรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75040. นางสาวสุจิตตรา บญุมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75041. นายไสว เล่ืองสีนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75042. นายชยุต คงเมือง วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75043. นายทนงศักด์ิ ดํานอย วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75044. นายธรรมนูญ บญุชู วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75045. นายธวชัชัย อินทรแทอง วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75046. นายธรีะวฒุ ปรางสุรางคแ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75047. นายนฤนาท รักษารักษแ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75048. นางนัยนา เพชรคง วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75049. นางนิวฒันา รัตนสุภา วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75050. นางสาวนิศากร พสุิทธจิารุ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75051. นายมนตรี สุวรรณโน วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75052. นางโมกษา รัตนบรีุ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75053. นางศิริมา บญุสง วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75054. นายศุภชัย พทิกัษแวงศแ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75055. นางสาวสมจิตตแ บญุละออ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75056. นางสุนันทแ พนัธแพพิฒัไพบลูยแ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75057. นายสุริยา หนูรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75058. นางหทยักาญจนแ รัตนพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75059. นายอภชิาติ รองเดช วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75060. นางอรอนงคแ ทองศิริประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75061. นายอิฐพร บญุฤทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคทุงสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75062. นายจิรพฒันแ ล่ิมทอง วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75063. นางชวนชม ล่ิมทอง วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75064. นายชาญกิจ จันทรักษา วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75065. นายชํานาญ สุขบําเพญ็ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75066. นายณรงคแ ยุทธวิฒันแ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75067. นางธารินี ศรีจันบาล วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75068. นายบรรจบ ไหมบญุแกว วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75069. นายบญัชา แกวซัง วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75070. นายปรีชา จํารัสฉาย วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75071. นายมณี ปทูอง วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75072. นายมนู ทรงอารมภแ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75073. นายวทญัโู ไชยเสน วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75074. นายวยุทธิ์ รัตนพงศแ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75075. นางวราภรณแ เชตวรรณแ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75076. นายวชัรินทรแ เรืองรักษแ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75077. นางศรีเรือน ทวกีาญจนแ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75078. นายเศกสันตแ ชอบผล วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75079. นายเศวต พนัธแศรีโรจนแ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75080. นางสมลักษณแ เด่ียววานิช วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75081. นายสายัณหแ กิจบําเพญ็ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75082. นายสุทธชิัย คีรีเพชร วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75083. นายอดุลยแ บญุทะโก วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75084. นายอนันตแ สุขเหลือ วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75085. นางอริสา วรรณทอง วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75086. นายสุนทร เตียวฒันาตระกูล วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75087. นางกิรณัฐ พทุธวรคุณ วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75088. นายชลธศิ ปใกเข็ม วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75089. นายชุติไชย ทองมีขวญั วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75090. นางปรินารถ จันทรแดวง วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75091. นายมนทชิัย ทองสง วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75092. นายวชัรธร ผสารพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75093. นายสมพร มีสิทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75094. นายสุเมธ ขาวซัง วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75095. นางอรณฐา กาหยี วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75096. นายเอนก พงศานนทแ วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75097. นายสุรินทรแ ตําล่ิม วทิยาลัยเทคนิคสิชล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75098. นายธวชัชัย บญุสง วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75099. นายธานินทรแ ภนูฤมิต วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75100. นายประเสริฐ คงสง วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75101. นายไพฑูรยแ เพชรคํา วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75102. นายยืนยง มณีกาญจนแ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75103. นายศักด์ิดา ยิ่งประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75104. นางสาวอาภรณแ คชินทร วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75105. นายณรงคแ เรืองรักษแ วทิยาลัยเทคินคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75106. นายพจนาฎ สุวรรณมณี วทิยาลัยเทคินคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75107. นายวรยุทธ เภรีภาศ วทิยาลัยเทคินคนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75108. นางกมลวรรณ จันทรแนวล วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75109. นายกิติศักด์ิ พทุธรัตนแ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75110. นางสาวทศันียา มานะจิตตแ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75111. นางโศภติ จันทปิะ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75112. นางสรียา ชูเสือหงึ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75113. นางสาวสุรัตนี เสนีชัย วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75114. นางสุรีพร นวลนิรันดรแ วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75115. นางอัญญรัตนแ ยินดี วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75116. นายจรัญ กําจัดภยั วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75117. นางสาวดรุณี พลพนัธุแ วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75118. นายพเนตร ทองขวญั วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75119. นายสมชาย ระยะไมตรี วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75120. นายสวาท ครองนุช วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75121. นางสาวโสภดิา จันทรแแกว วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75122. นายอภรัิกษแ สุขเกษม วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75123. นางสาวอมรุณี รัตนะรัต วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75124. นายอุทศิ ลีละวฒันแ วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75125. นายอดิศัย ทองธวชั วทิยาลัยสารพดัชางนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75126. นายนันทวทิยแ ไตรเมศ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75127. นางนิตยา คงชวย วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75128. นางสาวปานทิพยแ จันทรเรืองฤทธิ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75129. นายปยิวทิยแ หนุมาศ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75130. นางพชันี โกมัย วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75131. นางวนิดา องคแสวสัด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75132. นางสาววรรณิภา อิสระดําเกิง วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75133. นางวราพร บรรจงเสน วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75134. นางสาววชัรี ฮ่ันววิฒันแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75135. นางสาวสุกาญจนแดา ยี่สุนแซม วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75136. นายสุขุม แปนูศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75137. นายกิตติ บรรณโศภษิฐแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75138. นายนภนตแ สุขประจันทรแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75139. นางสาวชไมพร ทองพนัชาง วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75140. นายณัฐทตัพล กุลกันยากานตแ วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75141. นางสาวณัฐพร สุขประสาท วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75142. นายทวี มหาชัยวงษแ วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75143. นายทวี เปรมวชิิต วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75144. นายธงชัย กิตติกุล วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75145. นายธนกร นุชบานปาุ วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75146. นางสาวบวัคํา คงสะโต วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75147. นายมนตแชัย มูระวงษแ วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75148. นายวรีะเทพ กรวยสวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75149. นายวรีะพงษแ เหรียญวงศกร วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75150. นางสริยาภรณแ บญุเกษม วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75151. นางอรุณ อรุณไพโรจนแ วทิยาลัยการอาชีพนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75152. วาทีร่อยเอกศราวธุ สัมทบั วทิยาลัยการอาชีพบรรพตพสัิย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75153. นายสมชาย บตุรสะ วทิยาลัยการอาชีพบรรพตพสัิย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75154. นางสาวกฤษณา บญุศิริ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75155. นางเฉล่ีย เจริญคง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75156. นางชวนพศิ ชวนประสงคแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75157. นายชาญชัย ศรีเจริญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75158. นางทศันียแ สยนานนทแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75159. สิบเอกมงคล สาหราย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75160. นางสมจิตร สดีวงศแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75161. นายโอภาส แสงอํานาจเจริญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75162. นายเนาวแ สอนไว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75163. นายจิณณวตัร สุทธเิดช วทิยาลัยเทคนิคนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75164. นางสาวณัฐนันทแ ต้ังสุจริตธรรม วทิยาลัยเทคนิคนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75165. นายมนตรี วารุกา วทิยาลัยเทคนิคนครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75166. นางเกศอรชญาณแ คงอิว วทิยาลัยเทคนิคแมวงกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75167. นายฉัตรชัย งาหอม วทิยาลัยเทคนิคแมวงกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75168. นายเชิดศักด์ิ เสิกภเูขียว วทิยาลัยเทคนิคแมวงกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75169. นายดุสิต ร่ืนรวย วทิยาลัยเทคนิคแมวงกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75170. นายประกิจ ธรรมนิทศันา วทิยาลัยเทคนิคแมวงกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75171. นายภรีภทั ววิฒันแพงษแ วทิยาลัยเทคนิคแมวงกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75172. นางศิฐีรษา พลูเพิ่ม วทิยาลัยเทคนิคแมวงกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75173. นางสาวศุภานัน กังคะพลิาศ วทิยาลัยเทคนิคแมวงกแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75174. นางกุลดา อินทรแเพญ็ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75175. นางเกษมศรี แยมกล่ิน วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75176. นางจิตติมา บญุรอด วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75177. นางจิราภา เขียวอุบล วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75178. นางสาวเจนจิรา สวรรคแตรานนทแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75179. นางนภา กาญจนกิจโสภณ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75180. นางเบญจวรรณ พสัสร วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75181. นางประนอม พวงบหุงา วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75182. นายพงศแเดช ยอดพยุง วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75183. นางมนชุลี แปลงประวติั วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75184. นางยอดขวญั ศรีมวง วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75185. นางรัตนา พนัธแลิมา วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75186. หมอมหลวงศราธิวัฒนแ ชมพนูุท วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75187. นางศิริกุล สุภรัิกษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75188. นางสัญจา ทองยศ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75189. นางสาวสุวรรณา ชัยชนะ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75190. นางสาวอังสนา เปศะนันทแ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75191. นายอํานวย สือพฒัธมิา วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75192. นายทองคํา ตินะลา วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75193. นายมานิจ วงษแเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75194. นายประวติั เต็มรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคนนทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75195. นายเล่ือนวทิยแ อารียแ วทิยาลัยเทคนิคนนทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75196. นายสมพร แจงแสง วทิยาลัยเทคนิคนนทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75197. นายโสภณ ตันพริิยะกุล วทิยาลัยเทคนิคนนทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75198. นายอภชิาต ศิริเชษฐแ วทิยาลัยเทคนิคนนทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75199. นางสาววชิราพร มหาวงศนันทแ วทิยาลัยเทคนิคนนทบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75200. นายเกชา ชุมเกื้อ วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75201. นางซูไลมี เซ็ง วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75202. นางสาวผวา อินทรัตนแ วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75203. นายยูสรี สาเมาะ วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75204. นางสาววนาวลัยแ ทลิา วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75205. นางสาวสุกันยา นิสัยกลา วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75206. นางสาวสุปรียา อูมา วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75207. นางสาวอัญชรี แซภู วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75208. นางสาวขนิษฐา ชาติสันติกุล วทิยาลัยสารพดัชางนราธวิาส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75209. นางสาวสุวะดี ชูแสง วทิยาลัยสารพดัชางนราธวิาส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75210. นายชัยวฒิุ ธงเงิน วทิยาลัยการอาชีพปใว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75211. นางสาวดรุณี บญุเทพ วทิยาลัยการอาชีพปใว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75212. นายธรีเกียรติ ทฆีาวงคแ วทิยาลัยการอาชีพปใว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75213. นางสาวนนทวรรณ สีขวา วทิยาลัยการอาชีพปใว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75214. นางภทัรพร มานะกิจ วทิยาลัยการอาชีพปใว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75215. นางสาวอัจฉรา พรหมเหรียญชัย วทิยาลัยการอาชีพปใว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75216. นางสาวอัญชัน ศศิวจันแไพสิฐ วทิยาลัยการอาชีพปใว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75217. นายอานุภาพ พฒุหมื่น วทิยาลัยการอาชีพปใว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75218. นายจตุวชัรแ ไกลถิ่น วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75219. นางณพชัติมนทแ อนันทแอัครเดชา วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75220. นางสาวทิพวรรณ สุขมี วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75221. วาที่ ร.ต.ธนาคาร ประทมุ วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75222. นายผดุง อนันตกาล วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75223. นางพฒันา จุลนิธิ วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75224. นายภริมยแ ยะราช วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75225. นายวชิาญ ไชยวงคแ วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75226. นายสุทศันแ จุลนิธิ วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75227. นางอรนุช มหาคีตะ วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75228. นางอัจฉรา ลอมคําดี วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75229. นายเอกรินทรแ ไชยวฒิุ วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75230. นายสมคิด แกวเตชะ วทิยาลัยเทคนิคนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75231. นางเกษรา สวนแกว วทิยาลัยสารพดัชางนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75232. นายภาสกร จุมปา วทิยาลัยสารพดัชางนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75233. นายจักรพงศแ พรหมสกุลปใญญา วทิยาลัยสารพดัชางนาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75234. นายนรา หอมหวล วทิยาลัยการอาชีพเซกา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75235. นายพษิณุพงษแ ธนะคําดี วทิยาลัยการอาชีพเซกา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75236. นายวรีพนัธแ จันทรแทอง วทิยาลัยการอาชีพเซกา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75237. นางสาวสุภาภรณแ วงัวสัิย วทิยาลัยการอาชีพเซกา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75238. นายสุรศักด์ิ แพงศรีสาร วทิยาลัยการอาชีพเซกา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75239. นายอุดมการณแ เสนาะศัพยแ วทิยาลัยการอาชีพเซกา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75240. นางเยาวลักษณแ ชมภวูฒันา วทิยาลัยการอาชีพเซกา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75241. นางกัลยกร พรมพมิพแ วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75242. นายขจรศักด์ิ วเิศษสุนทร วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75243. นางสาวจุฬา ดอกคํา วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75244. นายชาคริต สุริยะฉาย วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75245. นายนพพร สุขทรัพยแ วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75246. นางสาวนิศารัตนแ ไปตามหา วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75247. นายปริญญา ไชยสุรินทรแ วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75248. นางสาวเพญ็วลัย สิงหาด วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75249. นายสันติ ชมภพูนัธแ วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75250. นายสุพจนแ เตตานัง วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75251. นายรังสิต เชื้อคําจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคบงึกาฬ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75252. นายกิตติณัฏฐแ ทศันศาสตรแ วทิยาลัยการอาชีพนางรอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75253. นายคงศักด์ิ เนาไธสง วทิยาลัยการอาชีพนางรอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75254. นายประชา ไทยยินดี วทิยาลัยการอาชีพนางรอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75255. นางปรียา พรธวชัชัย วทิยาลัยการอาชีพนางรอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75256. วาทีร่อยตรีพลกฤต ชิ้นทอง วทิยาลัยการอาชีพนางรอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75257. นางสาวจันทรแเพ็ญ สายแสงจันทรแ วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75258. นางจิตรา จิตตววิฒันา วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75259. นายนพฐพรขแ สถิตดํารงกุลณแ วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75260. นายปฐมพงษแ สังขแนอย วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75261. นายประเทอืง กองรัตนแ วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75262. นางสาวแพรวพรรณ ชิ้นเจริญ วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75263. นางมริษฏดา บษุดี วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75264. นางสาวรัศมี บญุมั่น วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75265. นางสาววนิดา โพธิอ์อน วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75266. นางออมทรัพยแ สวางเนตร วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75267. นางสาวสงัด เสือชุมแสง วทิยาลัยการอาชีพสตึก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75268. นางกรองแกว แทนแกว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75269. นางขวญัใจ เพช็รแศรี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75270. นายจํานงคแ แสงขาว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75271. นายพลศักด์ิ เผากันทรากร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75272. นางรังสินันทแ กีรติตระกูล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75273. นางสาวเรืองรัตนแ ทวิทอง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75274. นางศุกลรัตนแ โสดากุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75275. นายสนิท แสนรัมยแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75276. นางสิริพร วรรณมาศ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75277. นางสาวสุพจนแ ยิ่งรุงโรจนแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75278. นายอดุลยแ ผิวผัน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75279. นายวรีะศักด์ิ บญุทนัเสน วทิยาลัยเทคนิคคูเมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75280. นายณรงคแชัย ดีสม วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75281. นายถวลิ บตุรคุณ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75282. นายนราวชิญแ ปญุญพฒันแ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75283. นางเนาวรัตนแ ปยุะติ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75284. นางผกากรอง ใจเอื้อ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75285. นายพรชัย เดิมทํารัมยแ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75286. นายวรัิช ขันตยานุกูลกิจ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75287. นางวลิาวณัยแ ราชแสนเมือง วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75288. นางศิริรัตนแ บตุรสิงหแ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75289. นางสมพร เสง่ียมสูงเนิน วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75290. นางสาคร สมสะอาด วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75291. นายสุทศันแ ทองเกล้ียง วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75292. นางแสงจันทรแ สุภาเวคิน วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75293. นายสมชาย อินทรแปรางคแ วทิยาลัยเทคนิคบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75294. นายสงา แตเชื้อสาย วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75295. นางนนทลี ชัยเสนา วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75296. นายนิตินัย ชัยเสนา วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75297. นางวาสนา สุเทยีบตะวนั วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75298. นายศิวกร ธนาพงษธร วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75299. นายสมพร เกตุพดุซา วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75300. นางสาวสมสมร พรมออน วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75301. นายสุรสิทธิ์ ปใกกะทานัง วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75302. นายเสกสรรคแ สุเทยีบตะวนั วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75303. นางสาวอรวรรณ สันติชานุวตัร วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75304. นายธรีกรณแ พรเสนา วทิยาลัยสารพดัชางบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75305. นายเทดิศักด์ิ นกขุนทอง วทิยาลัยการอาชีวศึกษาปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75306. นายปฏภิาค กองสัมฤทธิ์ วทิยาลัยการอาชีวศึกษาปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75307. นายวเิชียร เลิศวมิลชัย วทิยาลัยการอาชีวศึกษาปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75308. นายสมชาย คงเกษม วทิยาลัยการอาชีวศึกษาปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75309. นายสมบติั บณัฑิตพรรณ วทิยาลัยการอาชีวศึกษาปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75310. นางสาวเกรท กลองเพช็รแ วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75311. นางสาวจิรัชญา ชุมภนูุช วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75312. นางสาวจุฑาทิพยแ ดีปใ็น วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75313. นายชนะพล ทพิยแคงคา วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75314. นายธวชัชัย อุปถัมภแ วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75315. นางสาวสายัน จันทรา วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75316. นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75317. นางสาวสุกัญญา ปิๆนมุข วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75318. นายสุพจนแ ทางเณร วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75319. นางสาวสุพชัญแสิริ สมทรัพยแ วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75320. นางสาวสุมาลี เกตุรามฤทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75321. นายอนิรุทธแ หงษาวงศแ วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75322. นางสาวสมจิตรแ ลักษมีวงศแ วทิยาลัยเทคนิคธญับรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75323. นางฉลวย ธงชัย วทิยาลัยเทคนิคปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75324. นางเทพวรรณ ประสิทธิว์ฒันชัย วทิยาลัยเทคนิคปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75325. นางประไพ สุดแสง วทิยาลัยเทคนิคปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75326. นางสุชาดา สินธรุส วทิยาลัยเทคนิคปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75327. นายสุนทร อิ่มสะอาด วทิยาลัยเทคนิคปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75328. นายสุนทร วรีะเดชลิกุล วทิยาลัยเทคนิคปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75329. นายอมร ธรรมโร วทิยาลัยเทคนิคปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75330. นางสาวอุไรวรรณ วรรณศิลป วทิยาลัยเทคนิคปทมุธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75331. นางสาวภทัราภา คงชาย วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75332. นายฐิติปกรณแ ภคุโล วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75333. นายคํารณ พวงเจริญ วทิยาลัยการอาชีพปราณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75334. นายนภดล ชัยนราทพิยแพร วทิยาลัยการอาชีพปราณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75335. นางสาวนิตยา รวมชาติ วทิยาลัยการอาชีพปราณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75336. นายรุหาญ ธญัทนุธรรม วทิยาลัยการอาชีพปราณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75337. นายสุรศักด์ิ ไทรไกรกระ วทิยาลัยการอาชีพปราณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75338. นางสาวกติตินนัทนแ ใหนุช วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75339. นายไกรสิทธิ เพช็รมณี วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75340. นางสาวจรัสศรี พฒันแทอง วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75341. นางสาวจันทรแเพ็ญ โชคธนานุกูล วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75342. นายเฉลย ทรัพยแมา วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75343. วาที ่ร.อ.ชัชวาลยแ จันทรแกล่ิน วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75344. นายชุมพร อมรพฤทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75345. นางณวพร คงทวี วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75346. นายพรเทพ จริยรัตนแไพศาล วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75347. นางภทัรนันทแ พรรณสมบติั วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75348. นางสาวสงศรี เชาวนะสุนทร วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75349. นายเอ็ก หงสแโรจนภาคยแ วทิยาลัยการอาชีพวงัไกลกังวล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75350. นายกาญจนะ มะลาด วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75351. นางดวงกมล บรรพต วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75352. นายธวชัชัย ทาทอง วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75353. นางพชัรินทรแ แสงนิล วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75354. นางไพจิตรา ขวญัสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75355. นายไพเฉลิม แสนยานุสิน วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75356. นางภทัธนันทแ สอิ้งทอง วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75357. นายสมหมาย จุเรศ วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75358. นายสามารถ สมบตุร วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75359. นางสาวสิริกาญจนแ ปรีชาหาญ วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75360. นางสาวสุปราณี รัศมี วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75361. นายอดิศักด์ิ ภูระยา วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75362. นายอภเิชษฐ เพชรจีน วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75363. นายเอกชัย พาลีบตุร วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75364. นายจงรักษแ วารินศิริรักษแ วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75365. นายถาวร รุงอวสัดา วทิยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75366. นายนิรุตตแ ประยูรเจริญ วทิยาลัยการอาชีพกบนิทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75367. วาที่รอยเอกบพิตร บรูมิ วทิยาลัยการอาชีพกบนิทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75368. นางสาวภทัรจิตร พลูทรัพยแ วทิยาลัยการอาชีพกบนิทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75369. นายสุชาติ จําปาโพธิ์ วทิยาลัยการอาชีพกบนิทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75370. วาที่รอยตรีอภเิดช สารคํา วทิยาลัยการอาชีพกบนิทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75371. นายธรรมนูญ กานตแไกรศรี วทิยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75372. นายประพนธแ พทิกัษแตันสกุล วทิยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75373. นางสาวมนัสรี สังขแเผ่ือน วทิยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75374. นายศรายุทธ สมบติั วทิยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75375. นางสาวอรษา ตะเพยีนทอง วทิยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75376. นางสาวอุรชา สารสรรคแ วทิยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75377. นายมนตรี แสงนวกิจ วทิยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75378. นางกิ่งหยก หวงักุศล วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75379. นายกิตติ จันทรา วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75380. วาที่รอยตรีไกวลั เวฬุวรรณวรกุล วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75381. วาที่ รอยตรีหญิงจันประภา ขําออน วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75382. นางเฉิดฉันทแ แสงทอง วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75383. นายชาตรี บญุกัลยา วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75384. นายณัฐกิตต์ิ โพธิเ์ดชสิรวฒิุ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75385. นางสาวนวลจันทรแ ตันติฉายากร วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75386. วาทีร่อยตรีประสิทธิ์ เมตตา วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75387. นางปราณีต เปล่ียนแกว วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75388. นางสาวพจนา แกวโสนด วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75389. นางพรพรรณแ นึกงาม วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75390. นายไพรัช เครือแปนู วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75391. นายภญิโญ หมายบญุ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75392. นายมานิตยแ ดุลยเสรี วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75393. นางสาวรจนาวนั อุดง วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75394. นางสาวรพีพรรณ พนัธุแจึงเจริญ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75395. นายรพพีฒันแ วฒันพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75396. นางวรรณเพญ็ ไมตรีจิตตแ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75397. นายวชิัย ชื่นชาติ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75398. นายวศิาล สมโภชนแ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75399. นายสมรัก สมบติั วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75400. นายสันทดั วรานนทแ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75401. นายอนุชา วจิารณแ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75402. นายอภชิิต ศิลปสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75403. นายอรุณ อาชาวงศแ วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75404. นางสาวเกษรินทรแ จันดาวงษแ วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75405. นางเบญจมาศ อ฿อกเวชะ วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75406. นางสาวภรัณยา มิ่งสมร วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75407. นายภชูนะ อุดมเวช วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75408. นายวนัชัย พนัธมุงคล วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75409. นางสาววภิารัตนแ คูณวตัร วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75410. นายสมภพ มงคล วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75411. นายเสรี เสนชู วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75412. นายหาญประชา พรหมมา วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75413. นายจักรพนัธแ ภูสิงหแ วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75414. นายโสภา มะเครือสี วทิยาลัยสารพดัชางปราจีนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75415. นางสาวกาญจนา ปเูงิน วทิยาลัยการอาชีพปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75416. นางขจิต ปรัตถพงศแ วทิยาลัยการอาชีพปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75417. นายชวลิต ชวยแกว วทิยาลัยการอาชีพปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75418. นายธรีะ บนิกาเซ็ม วทิยาลัยการอาชีพปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75419. นายประยุทธ โอสถวสุิทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75420. นายสัญญา วบิลูยแอรรถ วทิยาลัยการอาชีพปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75421. นายอับดุลเลาะ หะยีวามิง วทิยาลัยการอาชีพปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75422. นางสาวจตุพร กุลสิรวชิยแ วทิยาลัยการอาชีพปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75423. นางยุพดี อองวฒิุวฒันแ วทิยาลัยการอาชีพปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75424. นายชาญยุทธ ทองประพนัธแ วทิยาลัยการอาชีพสายบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75425. นางสาวทรรศนพร หวงัเอียด วทิยาลัยการอาชีพสายบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75426. นายภควตั นิลประเสริฐ วทิยาลัยการอาชีพสายบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75427. นางสาวอัสนะหแ เจะโวะ วทิยาลัยการอาชีพสายบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75428. นายอายนนทแ อารแเดลญแ วทิยาลัยการอาชีพสายบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75429. นายประภาส เพช็รไทยพงคแ วทิยาลัยการอาชีพสายบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75430. นางสาวทิพวรรณ มากทอง วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก ปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75431. นางนิยะดา ศรีเงินถม วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก ปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75432. นายบอรอเฮง มาปะ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก ปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75433. นายมานพ ภาคภมูิ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก ปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75434. นายมูฮัมมัดนาเซรแ มะเซ็ง วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก ปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75435. นายอุดมศักด์ิ สังขแสร วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก ปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75436. นายภาณุวฒันแ บญุยะรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก ปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75437. นายการุณยแ บบุผะเรณู วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75438. นายชาติชาย เกียรติศักด์ิโสภณ วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75439. นางนวรัตนแ จันทสวสัด์ิวงศแ วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75440. นายประกาย พรหมจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75441. นายมนัส บสูะมัญ วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75442. นายมานพ รัตนเดโช วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75443. นางลลิดา สะอาด วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75444. นายวศิาล วงศแเจริญ วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75445. นายสมนิราช รุงกระจาง วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75446. นายสุรัต กลํ่าเพช็ร วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75447. นายสุวฒันแ พนาคุปตแ วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75448. นายหะซัน หะยีดาโอ฿ะ วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75449. นายอดินันตแ แวบาดะ วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75450. นายประมูล ทองขาว วทิยาลัยเทคนิคปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75451. นางสาวคอมส฿ะ มามุ วทิยาลัยประมงปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75452. นางสาวจิรสุดา อรุณรัตนแ วทิยาลัยประมงปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75453. นางสาวฉันทนา ปานาวา วทิยาลัยประมงปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75454. นางสาวเปาอีสะหแ สุหลง วทิยาลัยประมงปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75455. นางสาวรูฮานี บาเฮง วทิยาลัยประมงปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75456. นายอดุลยแ เมาะอะ วทิยาลัยประมงปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75457. นายมะนาเซ ดอเปาฺะ วทิยาลัยประมงปใตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75458. นางสาวธริรัตนแ บญุหา วทิยาลัยอาชีวศึกษาปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75459. นางปานตา วมิลมิ่ง วทิยาลัยอาชีวศึกษาปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75460. นางเพลินจิตตแ พรหมพฒุ วทิยาลัยอาชีวศึกษาปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75461. นางสายันหแ ธรรมเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75462. นางสุภาทพิยแ บญุภริมยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75463. นางสาวสุมาลี บญุรังษี วทิยาลัยอาชีวศึกษาปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75464. นางศศิธร ออนโพธิเ์ต้ีย วทิยาลัยอาชีวศึกษาปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75465. นายทวศัีกด์ิ แกวศรีทอง วทิยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75466. วาที่ร.ต.นาท สมานหมู วทิยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75467. นางสาวพัชรินทรแ สายชาลี วทิยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75468. นายพานุเกียรติ ยอดคํา วทิยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75469. นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ วทิยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75470. นางวจิิตรา ใยขาว วทิยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75471. วาที่ร.ต.สุรินทรแ ใยขาว วทิยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75472. นายอริยวฒั เฉลิมกิจ วทิยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75473. นายอดุลยแ ศรีรักษแ วทิยาลัยการอาชีพเสนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75474. นางสาวชวนพศิ ขจรพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75475. วาที่ ร.ท.ชาตรี รักษแวงษแไทย วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75476. นายชาติณรงคแ วงัศิลาบตัร วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75477. นางณัติยาภรณแ นาแถมพลอย วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75478. นายดุสิต อิ่มออง วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75479. นางธชณัฐ ผองโต วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75480. นายนิติกร เล็กศิริวไิล วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75481. นายบญุเกิด สนธพินัธแ วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75482. นายบญุรอด ต้ังศุภนิมิต วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75483. นายประเสริฐ แสงโป วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75484. นายปใญญา รักนุช วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75485. นายพลสวสัด์ิ ศรีรัตนพร วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75486. นางพทัธนาถ สีลาภรณแ วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75487. นายพเิชษฐแ สิทธิภ์านุวงคแ วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75488. นายพเิชษฐแ หาดี วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75489. นายวทิยา นิลพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75490. นายสัญชัย นครไทยภมูิ วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75491. นายสาโรช สมัยมาก วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75492. นางสุจิตรา พยัคฆมาศ วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75493. นางสุดธริา คงสมนาม วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75494. นายสุรศักด์ิ มนีกานนทแ วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75495. นายอรรถพนัธแ นามกูล วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75496. นายสันติ บญุชุม วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75497. นางสาวขวญัดาว ศิริแพทยแ วทิยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนตแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75498. นายปใญจา พรรณประสาธนแ วทิยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนตแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75499. นายสิทธชิัย ชํานาญ วทิยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนตแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75500. นายเอกลักษณแ ตันติพริิยะ วทิยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนตแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75501. นายฉัตรกุล ธารณแธนาธร วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75502. นายชูชัย หนัตรา วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75503. นางณภคัอร ธารณแธนาธร วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75504. นายบรรจง โพธิศ์รี วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75505. นายมนัส ปรุศุดําเกิง วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75506. นางสาวยุภศิริ อาศศิกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75507. นางรัชดาภรณแ สุขเจริญ วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75508. นางสาววรรณฉวี คามีศักด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75509. นายวนิัย คงสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75510. นางอรจิตร ล้ิมกิติศุภสิน วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75511. นางศุภสิรา กิ่งนาค วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75512. นางสาวทรัพยแอนันตแ อันถามล วทิยาลัยสารพดัชีางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75513. นายพงศแพพิฒันแ จิตจง วทิยาลัยสารพดัชีางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75514. นางพรวสิาขแ บญุมี วทิยาลัยสารพดัชีางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75515. นายพนัธแศักด์ิ ชอุมผิว วทิยาลัยสารพดัชีางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75516. นายมงคล กัลยา วทิยาลัยสารพดัชีางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75517. นางรักชนก วชัราคม วทิยาลัยสารพดัชีางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75518. นายศักดิศร วชัราคม วทิยาลัยสารพดัชีางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75519. นายสมโภชนแ แตโสภา วทิยาลัยสารพดัชีางพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75520. นางกาญจนา ววิฒันาพรชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75521. นางจิราภรณแ เวชสิทธิ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75522. นายธเนศ ธเนศรุงโรจนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75523. นายธานินทรแ สหรัตนผล วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75524. นางสาวบษุดี วลิามาศ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75525. นายประสิทธิ์ สาระหงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75526. นางปริศนา ดวงดารา วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75527. นางมาลี พรหมเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75528. นางสาววรรณา มาลีหวล วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75529. นางศรินธร อนสวน วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75530. นางสุลักษณแ อัมพะลพ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75531. นางโสภา ทองออน วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75532. นายธาํรงคแ สวางเดือน วทิยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75533. นางปยิะพร พลูเพิ่ม วทิยาลัยการอาชีพเชียงคํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75534. นางสาวอาภัสราภรณแ กอนสีลา วทิยาลัยการอาชีพเชียงคํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75535. นางกมลพรรณ ภทัรประสงคแ วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75536. นายชิโนรส สุทธติานนทแ วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75537. นายณัฐวทิยแ มุงเมือง วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75538. นายธนรัฐ อินต฿ะสาร วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75539. นางสาววลัยลักษณแ มาลัย วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75540. นางวาสนา คาระมาตร วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75541. นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษติ วทิยาลัยการอาชีพดอกคําใต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75542. นางสาวปใณฑิกา ศิริอํามาต วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75543. นายสุวจันแ หอธวิงศแ วทิยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75544. นายกมล ฮวนฮก วทิยาลัยการอาชีพทายเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75545. นางกาญจนา ตัณทราวฒันแพนัธแ วทิยาลัยการอาชีพทายเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75546. นายไกรวชิญแ บวังาม วทิยาลัยการอาชีพทายเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75547. นายคณิต อินทรแแสรแ วทิยาลัยการอาชีพทายเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75548. นางสมพร โมฆะรัตน วทิยาลัยการอาชีพทายเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75549. นายวฒันา วสุนธราธรรม วทิยาลัยการอาชีพทายเหมือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75550. นางณิชาภา หนูขวญั วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75551. นายนิรันดรแ บญุชัด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75552. นายพงศา กสิบาล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75553. นายภสัดี ชูสุวรรณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75554. นายยุทธนา สุขจิรัง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75555. นายไพบลูยแ อําพนัมาก วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75556. นายกอบชัย เมฆบตุร วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75557. นายจรินทรแ ล่ันซี วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75558. นายชวฒันแ วรรณงาม วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75559. นายธวชัชัย อาจปรุ วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75560. นายนิพฒันแ อนสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75561. นายประวติั อินทแยม วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75562. นายมณทพิยแ มโนการ วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75563. นายยศทยา ชัชเวช วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75564. นางสาวลักษมี เขาทอง วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75565. นางวราณี ชัยแสน วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75566. นายวนัชาติ ชัยฤกษแ วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75567. นายวรัิตนแ มาทลุง วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75568. นายศรีคนึง ชูศรี วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75569. นายศิริชัย พรภริมยแ วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75570. นางศิริพร วรรธกานนทแ วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75571. วาที่ ร.ต.สุรพงษแ เหลาจินวงศแ วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75572. นางโสทชิา เตชเสนสกุล วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



2044

75573. นางสาวอัญชลี เขาพรง วทิยาลัยเทคนิคพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75574. นางกานดา กล่ินเขียว วทิยาลัยการอาชีพบางแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75575. นายชเนศ ไชยรักษแ วทิยาลัยการอาชีพบางแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75576. นายทวี แกวแกมทอง วทิยาลัยการอาชีพบางแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75577. นายประเทอืง ชุมนุย วทิยาลัยการอาชีพบางแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75578. นางวนัดี บญุยะเดช วทิยาลัยการอาชีพบางแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75579. นายวทิยา ศรีทพิยราษฎรแ วทิยาลัยการอาชีพบางแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75580. นางสาวอิษฎาอร แกวนอย วทิยาลัยการอาชีพบางแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75581. นายศิริวฒันแ รักสกุล วทิยาลัยการอาชีพบางแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75582. นายเกรียงไกร เรืองณรงคแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75583. นางเจือจันทนแ กรดสุวรรณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75584. นายณรงคแ เกื้อเมง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75585. นายธรรมสรณแ ธรรมกิรติ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75586. นางนิภา แววศักด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75587. นายบญุสนอง สังขแมาศ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75588. นางเปรมฤดี ดํายศ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75589. นายมลฑา กุลฑล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75590. นายมาโนช ทพิยแเทพ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75591. นายวโิรจนแ จรูญศรีสวสัด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75592. นางอฏารัตนแ บญุมณี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75593. นายณัฐพงศแ สําแดง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75594. นางฐิติมา คงแกว วทิยาลัยเทคนิคปาุพะยอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75595. นายธรรมสิทธิ์ เพชรสงคแ วทิยาลัยเทคนิคปาุพะยอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75596. นายบญุทนิ ศรีนอย วทิยาลัยเทคนิคปาุพะยอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75597. นางปใณชญา หนูคล้ิง วทิยาลัยเทคนิคปาุพะยอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75598. นางพสิมัย รัตนดํา วทิยาลัยเทคนิคปาุพะยอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75599. นางศาลินียแ ไชยบตุร วทิยาลัยเทคนิคปาุพะยอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75600. นายสุพณ เสนใส วทิยาลัยเทคนิคปาุพะยอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75601. นางสุภาวดี มากสง วทิยาลัยเทคนิคปาุพะยอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75602. นายววิฒันแ ศรีบญุนาค วทิยาลัยเทคนิคปาุพะยอม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75603. นายเกียรติ ทองฉิม วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75604. นายจําเริญ ธรัีชกุล วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75605. นายชูศักด์ิ บํารุงศักด์ิ วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75606. นางนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75607. นางสาวนันทพร เที่ยงธรรม วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75608. นางนิยม พนัธรัุตนแ วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75609. นางประคอง นกนอย วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75610. นายประยูร โชโต วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75611. นายประเสริฐ ชูมี วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75612. นายพงษแทพิยแ รักพวก วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75613. นางพรรณทพิยแ ขันธาโรจนแ วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75614. นางลัดดา หนูเจริญ วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75615. นางวรรณี ชาตอริยะกุล วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75616. นางวไิล เอกชน วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75617. นายศักด์ิดา มูสิกนิลพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75618. นายศุภกิจ ศักด์ิศฤงคาร วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75619. นายสถาปนา มีขาว วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75620. นายสมใจ พนูแกว วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75621. นางสุนา สุรัตนเมธากุล วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75622. นางสุวรรณี พนัโกศล วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75623. นายเกิมแกว จุยชุม วทิยาลัยเทคนิคพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75624. นายชัยวฒันแ ทพิยแทอง วทิยาลัยสารพดัชางพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75625. นายธรีะพงศแ คชเสน วทิยาลัยสารพดัชางพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75626. นางเบญจมาศ ศิริรัตนแ วทิยาลัยสารพดัชางพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75627. นางปยิะนาฎ อักษรกุล วทิยาลัยสารพดัชางพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75628. นายศักด์ิ พลูเอียด วทิยาลัยสารพดัชางพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75629. นางสมมุง อินนุรักษแ วทิยาลัยสารพดัชางพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75630. นางอาภรณแ ไหมละเอียด วทิยาลัยสารพดัชางพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75631. นายประวทิยแ จันทโร วทิยาลัยสารพดัชางพทัลุง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75632. นายคณิน ศิลปวรณแววิฒันแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75633. นางจันทนา ภูบวัเผ่ือน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75634. นายจิรายุ รัตนแเถลิงศักด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75635. นายจีรวฒันแ ภูบวัเผ่ือน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75636. นายประสงคแ จิตรารัชตแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75637. นางมะลิวรรณ ศรีโพธา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75638. นายมานิจ ศรีวทิยา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75639. นางอังศนา บรรจงจัด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75640. นางอาริยา รัตนแเถลิงศักด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75641. นายประเสริฐ วงศแโปธา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75642. นายการุณ ทนงกิจ วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75643. นายเฉลิม ออนอิ่ม วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75644. นางสาวดวงจนัทรแ ธนิกกุล วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75645. นายทวี วงคแคําหลา วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75646. นายธนัวแ หวยหงษแทอง วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75647. นายธานี นาคเล้ียง วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75648. นางนงลักษณแ ดวงโท วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75649. นายพลตรี สังขแศรี วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75650. นางสาวพมิพดิา ผะอบเหล็ก วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75651. วาที่ ร.ท.รังสรรคแ อิ่มอยู วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75652. นางสาววรัชยา เปาูขาว วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75653. นางสาวสิริมนตแ นฤมลสิริ วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75654. นางสุนันทแ พรหมประกอบ วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75655. นางอันธกิา ทนงกิจ วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75656. นางสาวอุมาพร สาทํา วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75657. นายการุญ พรหมประกอบ วทิยาลัยเทคนิคพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75658. นายณรงคแ มูลรังษี วทิยาลัยสารพดัชางพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75659. นายพยนตแ ภูนพคุณ วทิยาลัยสารพดัชางพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75660. นางพรรณี หอมใจมั่น วทิยาลัยสารพดัชางพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75661. นางเยาวลักษณแ ฉิมคง วทิยาลัยสารพดัชางพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75662. นางสาวสาคร แยมพราย วทิยาลัยสารพดัชางพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75663. นายแผน เวชศิลป วทิยาลัยสารพดัชางพจิิตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75664. นายชัยรัตนแ ชุนพุม วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75665. นายนุพล ไชศรีจันทรแ วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75666. นายปฐมพงศแ ขําจิตรแ วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75667. นางสาวพมิพแใจ ส้ิวอินทรแ วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75668. นางสาวไพเราะ พทุธสอน วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75669. นายมนตรี มุนเชย วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75670. นายยมนา คีรีรัตนแสกุล วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75671. นายวรัิตนแ จันทรแตรี วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75672. นายสมภพ สุทธหลวง วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75673. นางสายชล แหยมหมั่น วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75674. นางสาวอภญิญา ฟแูสง วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75675. นางอมรรัตนแ ตรีเศียร วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75676. นายสมพร บญุนาค วทิยาลัยการอาชีพนครไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75677. นายกิตต์ิธเนศ ศิริสุริยธนกิจ วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75678. นางณัฐธมนตแ เพิ่มสินธุแ วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75679. นายนวภทัรแ อุทยัรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75680. นายนิติธร สนั่นนาม วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75681. นายพสิิฐ ศรีพทุธพร วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75682. นายไพฑูรยแ ปานเกิด วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75683. นางรังศี แสงทองคํา วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75684. นายวทิยา คงตัน วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75685. นางศรีสุดา รัตนไพบลูยแ วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75686. นายสมควร เทยีมมล วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75687. นายสุทธเิดช เพิ่มสินธุแ วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75688. นางสุภาพร รูปขําดี วทิยาลัยเทคนิคพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75689. วาทีร่อยตรีชุมพล ฆนาพรวรกาญจนแ วทิยาลัยเทคนิคสองแคว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75690. นางสาวนงนุช เทศทอง วทิยาลัยเทคนิคสองแคว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75691. นายวรียุทธ ภมุรินทรแ วทิยาลัยเทคนิคสองแคว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75692. นายศิลปชัย ปานสมบรูณแ วทิยาลัยเทคนิคสองแคว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75693. นายสุรเชษฐแ รัตนเกศ วทิยาลัยเทคนิคสองแคว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75694. นายเสกสรร ประทศิ วทิยาลัยเทคนิคสองแคว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75695. นางจารุภา สุขไชยพร วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75696. นางจุฑามาศ แยมจํารัส วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75697. นางชฎาพร นาคสุทธิ์ วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75698. นายธารา ธนามี วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75699. นายธรีศักด์ิ สัจจเสนียแ วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75700. นางน้ําคาง ไพรัตนแ วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75701. นางพรจันทรแ หนิหุมเพช็ร วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75702. นางรัตนแติกรณแ รพนีิพนธแ วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75703. นางสาววรุิฬพร แกวกลา วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75704. นางสุกัญญา ชูติกาญจนแ วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75705. นางสุกัญญา เติมลาภ วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75706. นางสาวสุธรีา วงศแพฒิุ วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75707. นางสุรีรัตนแ ทองสุข วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75708. นางสาวอาภรณแ มหาคํา วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75709. นางสาวกรรณิกา นรวรธรรม วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75710. นายวลิาศ เฟืๆองระยา วทิยาลัยพณิชยการบงึพระพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75711. นางนันทวรรณ ปอูมสุข วทิยาลัยสารพดัชางพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75712. นายวรวฒันแ เหล็กสิงหแ วทิยาลัยสารพดัชางพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75713. นางจันทรแเพญ็ ภูสมบติัขจร วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75714. นายชาติชาย พสิฐศาสนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75715. นางสาวเตือนใจ อินทรเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75716. นางทศันียแ ออนภงูา วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75717. นายธรียุทธ สมบรูณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75718. นางนิลวลัยแ ทบัทนั วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75719. นางพมิพแพรรณ ฉัตรรัตนกุลชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75720. นางพศิมัย สุคนธแนรรัตนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75721. นางสาวเพชรรัตนแ พทุธสุชา วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75722. นายมาโนช เตียวตระกูล วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75723. นางวรวรรณ นันทะชมภู วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75724. นางวาริดา โสประดิษฐแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75725. นายสมเกียรติ ชวดนุช วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75726. นางสุนันทา นิสยันตแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาพษิณุโลก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75727. นายสุวทิยแ หนูรอด วษ.ท.เพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75728. นางชนากานตแ จิตรมะโน วษท.เพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75729. นางพะเยาวแ กังวล วษท.เพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75730. นายมาโนชยแ อินทรแสวาท วษท.เพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75731. นายเลิศ ศรีเอียง วษท.เพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75732. นายวสูิตร บวัทอง วษท.เพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75733. นายศักด์ิชัย เรืองรัตนแสุนทร วษท.เพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75734. นางสมพร สังขแแกว วษท.เพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75735. นายอติชาต สามนคร วษท.เพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75736. นายกันตวยีแ กอนคํา วทิยาลัยการอาชีพเขายอย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75737. นางสาวฐิติกาญจนแ คงชัย วทิยาลัยการอาชีพเขายอย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75738. นายบญัชา แปนูมา วทิยาลัยการอาชีพเขายอย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75739. นายอรรถพล พรายมณี วทิยาลัยการอาชีพเขายอย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75740. นายชรินทรแ บญุลอม วทิยาลัยการอาชีพบานลาด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75741. นายณรงคแ แกวคํา วทิยาลัยการอาชีพบานลาด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75742. นายธญัญะ มะลิขาว วทิยาลัยการอาชีพบานลาด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75743. นายพงศแพริาม เยี่ยมเพื่อน วทิยาลัยการอาชีพบานลาด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75744. นางสาววงเดือน ลีลาอัมพรสิน วทิยาลัยการอาชีพบานลาด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75745. นายวเิชียร ฉิมสัญชาติ วทิยาลัยการอาชีพบานลาด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75746. นายเอนก รักวงศแไทย วทิยาลัยการอาชีพบานลาด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75747. นายกฤษฎา เอมเดช วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75748. นายณัฐกิตต์ิ สิงหแแกวอภวิฒิุ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75749. นายธานี ครึกคร้ืนจิตร วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75750. นางนันทนา โคตะวรรณ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75751. นายนิ่มอนันตแ เสริมศรี วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75752. นายประกิต อิ่มสมบรูณแ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75753. นายปรีชา สวนมะลิ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75754. นางพชัรียแ สุนสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75755. นายพวิงชัย หอสกุล วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75756. นายลิลิต บญุเทยีม วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75757. นางวาสนา ไหมทอง วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75758. นายศรศักด์ิ บญุคํา วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75759. นายสมประสงคแ โพธิป์ใญญาศักด์ิ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75760. นายสุชาติ เนตรสวาง วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75761. นายสุเทพ จั่นเพช็ร วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75762. นางอโนทยา เรืองศรี วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75763. นางอุมวงศแ อังกินันทนแ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75764. นางจุรีพร วเิชียรโชติ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75765. นางนิภาพรรณ ลัทธธิรรม วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75766. นางสาวพรทิพยแพา ทอสุวรรณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75767. นางเพญ็วรรณ ศรีสวสัด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75768. นางเพญ็ศรี มิเกล็ด วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75769. นางสาวเพญ็สุข มวงไหมทอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75770. นางสาวรัชนี ทั่งศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75771. นางวฒันา พชัรพจนากรณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75772. นายสุขสันตแ จอยเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75773. นางสุเมตตา จอยเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75774. นางสาวเสาวรส เกียรติพฒันกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75775. นางอภญิญา สมสุข วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75776. นางอภสิรา จงกลสถิต วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75777. นางสาวอรนุช กอสวสัด์ิพฒันแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75778. นางจินตนา อุททงั วทิยาลัยการอาชีพวเิชียรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75779. นายสายชล ชมภู วทิยาลัยการอาชีพวเิชียรบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75780. นายเชิดศักด์ิ ทองรอด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75781. นางสาวดอกไม ชุมสุข วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75782. นางนิรมล เสือเขียว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75783. นางสาวปราณีต สาลีเกิด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75784. นางสาวพรทพิยแ ทะสวสัด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75785. นางสุขกมล จิตสมร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75786. นางโสภกิุล มัทวานุกูล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75787. นายไสว ทองคํา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75788. นายอรุณ จิตสมร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75789. นายประดิษฐแ ยอดสุรินทรแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75790. นายกัลลแวศิวแ ทณิรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75791. นายเจริญ ทองหาญ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75792. นายชวลิต วงศแทองเหลือ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75793. นางชุตินันทแ เพยีรทอง วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75794. นายเชาวลิตตพล ขารอยู วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75795. นายธงชัย พานิชสิติ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75796. นายนิธพิงษแ ยอดพนัคํา วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75797. นายพงศแ อุทยัไขฟาู วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75798. นางพรพมิล วรรณะ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75799. นางพรพรุิณ สุวรรณคีรี วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75800. นายพษิณุ ผิวทอง วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75801. นางเฟืๆองฟาู สุมประดิษฐแ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75802. นายมาลัย ทองประดิษฐ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75803. นางเย็นจิตร เกรกอรี วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75804. นายสวง แพจุย วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75805. นายสุทธิ สุวาชาติ วทิยาลัยเทคนิคเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75806. นายนิพนตแ พรมหมื่น วทิยาลัยสารพดัชางเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75807. นางประมวล กาจันทรแ วทิยาลัยสารพดัชางเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75808. นางรัชนี แพจุย วทิยาลัยสารพดัชางเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75809. นายสุรัตนแ อมราภรณแพสุิทธิ์ วทิยาลัยสารพดัชางเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75810. นายสุรินทรแ เขียวขอม วทิยาลัยสารพดัชางเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75811. นายชนินทรแ อินหนัตแ วทิยาลัยสารพดัชางเพชรบรูณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75812. นายเทพบญัชา ตอตัน วทิยาลัยการอาชีพลอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75813. นางสาวประภาทพิยแ มณกลม วทิยาลัยการอาชีพลอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75814. นายประภาส ขุนชุม วทิยาลัยการอาชีพลอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75815. นางสาวสิริพร พลอยสี วทิยาลัยการอาชีพลอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75816. นายสุรชัย พรมมา วทิยาลัยการอาชีพลอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75817. นางอุไรวรรณ กันทวงคแ วทิยาลัยการอาชีพลอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75818. นางสาวประภาภรณแ ปอีาทติยแ วทิยาลัยการอาชีพลอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75819. นายกมล กลมกลอม วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75820. นางจุรียแรัตนแ ขวดแกว วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75821. นายนพคุณ เครือไทย วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75822. นางสาวนฤมล เสนาธรรม วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75823. นายรัชประเสริญ เปลงแสง วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75824. นายวฒิุชัย คํามีสวาง วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75825. นางสาวสุพรรษา ตุยเต็มวงคแ วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75826. นายนิพนัธแ เมืองพระ วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75827. นายวฒันแสัณหแ วงัสาร วทิยาลัยการอาชีพสอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75828. นายจีรพฒันแ ทองเอก วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75829. นางฉววีรรณ วเิศษอุด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75830. นายบณัฑูรยแ สมจิตตแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75831. นายประพนัธแ ใสสะอาด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75832. นางลัชนา ศศิภทัรกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75833. นายสนิท คําอู วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75834. นายสฤษด์ิ สมอินทรแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75835. นายสันติสุข มงคล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75836. นางสุทธรา เตือนธรรมรักษแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75837. นางสุอารี สมจิตร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75838. นายวรีะกุล เรืองสกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75839. นายกิตติ ไตรทพิยากร วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75840. นายกิตติศักด์ิ คําผัด วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75841. นายชาตรี เศรษฐวนิชยแ วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75842. นายนพดล คําเขียว วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75843. นายประเทอืง เจริญยิ่ง วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75844. นายประสิทธิ์ ฤกษแสุขสมบติั วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75845. นายพานิช อุนอก วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75846. นางพกิุล ดวงเกษม วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75847. นายวเิชียร มั่นพรม วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75848. นายเวชยันตแ ทุงสงคแ วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75849. นายศิรวฒิุ สาหราย วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75850. นายสัญชัย ทพิยแประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75851. พ.อ.อ.สินทร อูเงิน วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75852. นายสุทนิ ถาวรมงคล วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75853. นางสาวสุภาณี มานพกวี วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75854. นายอดุลยแ เหมืองทอง วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75855. นายอภชิาติ แกวเจริญ วทิยาลัยเทคนิคแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75856. นายขวญัชัย นันติ วทิยาลัยสารพดัชางแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75857. นายธรีพงษแ เรือลม วทิยาลัยสารพดัชางแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75858. นางสาวปยิวดี มัคสุวรรณ วทิยาลัยสารพดัชางแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75859. นายมงคล อินทรประดิษฐ วทิยาลัยสารพดัชางแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75860. นายวเิศษ นุกูลจิตร วทิยาลัยสารพดัชางแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75861. นางสาวสุทธิลักษณแ โพธบิาง วทิยาลัยสารพดัชางแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75862. นายเกษม วศิวไพศาล วทิยาลัยสารพดัชางแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75863. นายบญัญัติ อรุณานันทแ วทิยาลัยสารพดัชางแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75864. นางกชกร เจริญกิจ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75865. นางสาวกัลยาณี มหาวนั วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75866. นางชวนชม พรหมวงศแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75867. นางดุษณี ปใญญาพฤกษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75868. นางสาวนงราม เหมืองศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75869. นางสาวนนัทแนภสัรแ ไชยานุกูลภาพ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75870. นายบญุเจริญ กันยะมี วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75871. นางสาวบษุกร มหาวนั วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75872. นางสาวเบญญาภา ขวงทพิยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75873. นางพชัรีพรรณ บญุประสิทธิ์ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75874. นางรพพีรรณ แดงปาุ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75875. นางสาวรัชตแธร พรหมศิลป วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75876. นางวลัลภา ปาเฮ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75877. นางสมาพร คิดศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75878. นางสาวสรียา สมัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75879. นางสุทนิา แสนบอ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75880. วาที่ ร.อ.สุรศักด์ิ จันทรานิมิตร วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75881. นางสาวแสงเดือน วงัสุวรรณรักษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75882. นางอุบล บญุมานัส วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75883. นางสาวนชุศุภางคแ ถิ่นเดิม วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75884. นายถลชาติ ลีลาเศรษฐกุล วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75885. นายธาํรงศักด์ิ ราชาวนา วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75886. นางสาวบงัอร ชโลธร วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75887. นายบญุสิทธิ์ อยูคง วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75888. นางเบญจวรรณ อัศวบญุมี วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75889. นายประวทิร ศรีสมุทร วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75890. นายพงษแศักด์ิ คัลลาหแนะ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75891. นายพทิยา แกวอักษร วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75892. นายไพรัตนแ เกกินะ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75893. นายรุงจรัสแสง พรุิณรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75894. นางวรุณรัตนแ หอประสิทธิก์ุล วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75895. นางสาววลัลียแ หวงัแตธรรม วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75896. นายวสุิทธิ์ ศิริศรีวโิรจนแ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75897. นายสมชาย กระโหมวงศแ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75898. นายสมพร อภไิชยาวาทยแ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75899. นายสมพร ขวญัใจ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75900. นายสมหมาย วเิชียรบรรณ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75901. นายสิรคม สะราคํา วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75902. นายสุวฒันแ ลิมปานนทแ วทิยาลัยเทคนิคภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75903. นางพนา บวัจูม วทิยาลัยสารพดัชางภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75904. นางวไิลวรรณ ตันกองโกย วทิยาลัยสารพดัชางภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75905. นางสาวศรีนอย หาญสมุทร วทิยาลัยสารพดัชางภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75906. นายจรัญ เกลานพรัตนแ วทิยาลัยสารพดัชางภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75907. นางกิจจา วสุนธราธรรม วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75908. นายเกษม ถมยวฒันแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75909. นางฉววีรรณ ชัยเพชร วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75910. นางสาวแดงนอย ต้ันพนัธุแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75911. นางสาวธญัพมิพแ บญุเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75912. นางสาวผจงจิต อารยะวงศแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75913. นางเพญ็ศรี สมเวที วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75914. นางภทัราพร ถาวรนุวงศแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75915. นางลักขณา สุดกระโทก วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75916. นางวรรณรัตนแ เพชรถาวร วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75917. นางสงศรี ศรีเงินยวง วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75918. นายสมนึก หวงัธรรมาชีพ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75919. นางสาวสมศรี เอกรัตนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75920. นางสุกัญญา ตันตระสกุลวงศแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75921. นางกาญจนา ทรงยศ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75922. นายสมพร ทวกีาญจนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75923. นายกมล เขตคาม วทิยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพสัิย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75924. นายกมลศิลป คําพลิา วทิยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพสัิย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75925. นางจารุณี แกวหาดี วทิยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพสัิย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75926. นายณัฐวฒันแ จันทะบาล วทิยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพสัิย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75927. นายคมสัน อรรคแสง วทิยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพสัิย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75928. นายรุงโรจนแ ไชยชาติ วทิยาลัยการอาชีพพยัคฆภมูิพสัิย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75929. นางจรินทรแ บวัขม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75930. นายจักรพงษแ ดวงทาวเศรษฐ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75931. นายเชต บวัขม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75932. นางปรีดา แทนออมทอง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75933. นางเพยีงเพญ็ จเายเจริญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75934. นายมนตแศักด์ิ วชิาเทพ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75935. นางศราญนัส แสนตุย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75936. นางสาวสุปราณี คุณเวยีน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75937. นายบญุนําพา ดางเหลา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75938. นายจรูญ ปะวะโข วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75939. นายชาญณรงคแ พาประโยชนแ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75940. นายชิตพงษแ ศรีสารคาม วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75941. นายชูชาติ ทองจันทรแฮาด วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75942. นางณภทัร อิ่มวทิยา วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75943. นายดนุภพ วงษาซาย วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75944. นายทองสุก ชินกร วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75945. นายธนศักด์ิ ยอดศิริ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75946. นายธวชั เล็กวานิชยแ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75947. วาที่ ร.ต.บุญญศักด์ิ คําปลิว วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75948. นายปกรณแกิตต์ิ พาณิชยแกรกุล วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75949. นายปริญญา ปรากฎชื่อ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75950. นายปใญญา ลาวงคแ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75951. นายปนิสแ สุขศีล วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75952. นายปยิะ รัตตสนธกิุล วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75953. นายพชิัย พมิพรรณา วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75954. นายพสิิษฐแ คชสาร วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75955. นายมงคล ดวงชาทม วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75956. นายเรืองฤทธิ์ ลํามะยศ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75957. นายสุชาญ อิ่มวทิยา วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75958. นายสุปรางคแ ไชยศักด์ิ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75959. นายสุรศักด์ิ ศรีชะตา วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75960. นายสุริยะ ภทัรพงศแสินธุแ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75961. นายอดิศร อุทยัแพน วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75962. นายอภยั กินาวงศแ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75963. นายอิทธกิร โอปาก วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75964. นายอุทยั เสาหนิ วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75965. นายเอกวทิยแ หนูหวง วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75966. นายประยุทธ ทะสุนทร วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75967. นายคิรินทรแ แกวมะณี วทิยาลัยเทคนิควาปปีทมุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75968. นายเดน สติภา วทิยาลัยเทคนิควาปปีทมุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75969. นายปริญญา ชุมพล วทิยาลัยเทคนิควาปปีทมุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75970. นายสุรชัย พจิุลยแ วทิยาลัยเทคนิควาปปีทมุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75971. นายอาทติยแ อุดมฉวี วทิยาลัยเทคนิควาปปีทมุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75972. นางสาวอารยา พฒุธะพนัธแ วทิยาลัยเทคนิควาปปีทมุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75973. นายไพรัตนแ ธรุะธรรม วทิยาลัยเทคนิควาปปีทมุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75974. นายเกรียงศักด์ิ แฝงศรีคํา วทิยาลัยสารพดัชางมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75975. นางสาวดวงกมล ปติานุวฒันแ วทิยาลัยสารพดัชางมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75976. นายถวลัยแ ประชาชัย วทิยาลัยสารพดัชางมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75977. นายธวชั แบขุนทด วทิยาลัยสารพดัชางมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75978. นางสาวนวนจันทรแ สุจันทรแ วทิยาลัยสารพดัชางมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75979. นายสุริยกมล พลยะเรศ วทิยาลัยสารพดัชางมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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75980. นางคนึงนิจ แกวแสนเมือง วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75981. นางจุลจิลา ปใตถะเมฆ วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75982. นางนพมาตยแ วาดเมือง วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75983. นางนันทยิา อังกุรวฒันานุกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75984. นางสาวประกอบ มั่นประพนัธแ วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75985. นางมลิวลั กองศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75986. นางละมุล ปะวะโข วทิยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75987. นางจิณัชชา ธรรมจักร วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75988. นางนันทแนภสั นาโสก วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75989. นายมานะ ภสูมปอง วทิยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75990. นางสาววราภรณแ อุนกลม วทิยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75991. นางสาวจิราพร เหล็กชาย วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75992. นางสาวจุฑามาศ บวัขาว วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75993. นายชาญชัย ครุธทนิ วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75994. นายเดนศักด์ิ อินตาคํา วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75995. นางสาวปยิรัตนแ อินทรเพชร วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75996. นายวฒัวฒิุ แสงเมือง วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75997. นายสมเกียรติ ใจหลา วทิยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75998. นางผองศรี ศิริรัตนแ วทิยาลัยการอาชีพแมสะเรียง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

75999. นายโยฮัน คงประหยัด วทิยาลัยการอาชีพแมสะเรียง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76000. นายวศิณุพงษแ ใจวรรณะ วทิยาลัยการอาชีพแมสะเรียง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76001. นายอนุรักษแ สุภา วทิยาลัยการอาชีพแมสะเรียง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76002. นางเครือวลัยแ ศรีนาม วทิยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76003. นางสาวจารุณี ธยาธรรม วทิยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76004. นางสาวปใญญานี มิ่งสวน วทิยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76005. นายพฒุวฒันแ กันยะกาญจนแ วทิยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76006. นายสุริยะ หนิเธาวแ วทิยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76007. นางธญัญลักษณแ ศิริเมฆ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76008. นายธรีะพงษแ ศิริเมฆ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76009. นางสาวประยูร จรรยา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76010. นางรัตติกาล ใหญลํ้า วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76011. นายอํานาจ ขันแข็ง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76012. นายดลชัย จันทรุทนิ วทิยาลัยเทคนิคยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76013. นางนภสัวรรณ อินทนนทแ วทิยาลัยเทคนิคยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76014. นายนิพนธแ สุวรรณเพชร วทิยาลัยเทคนิคยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76015. นายพนมเกียรติ นอยมาลา วทิยาลัยเทคนิคยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76016. นายสนั่น คําบดุดา วทิยาลัยเทคนิคยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76017. นายสุริยา สาลีวนั วทิยาลัยเทคนิคยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76018. นายมาริส บฮิีง วทิยาลัยการอาชีพเบตง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76019. นายมาลิกี บาฮา วทิยาลัยการอาชีพเบตง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76020. นายเยี่ยมศักด์ิ รัตนมหนัตแ วทิยาลัยการอาชีพเบตง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76021. นายกระจาง ชัยสินธุแ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76022. นายกฤตภทัร วรรณเริก วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76023. นายกิตติ สุขแกว วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76024. นายจํารูญ กองศิริวงศแ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76025. นางจีรดา ปล้ืมสําราญ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76026. นายเจตจันทรแ เหลาณัฐวฒิุกุล วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76027. นางทศันี เรียงววิฒันแ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76028. นายนิมะ หะยีดือเระ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76029. นางสาวพรรณี แกวเจริญ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76030. นางพวงทพิยแ มณีประวติั วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76031. นายไฟซอล มะแซ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76032. นายภริมยแ พรหมอินทรแ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76033. นายมโนชญแ อินเกื้อ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76034. นายยุวฒันแ พฒุยอด วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76035. นางสาววจิิตรา สายอเอง วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76036. นายวทิยา นิยมเดชา วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76037. นายศวสั โกสุมดิษพล วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76038. นายศิริพล ทศัศรี วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76039. นายสมควร จินา วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76040. นายโสภณ จีรเสถียร วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76041. นายใหญ แซฮอ วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76042. นายอาทติยแ รัตนสุริยา วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76043. นายอุสมาน เจะซู วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76044. นายณรงคแ ปานเพช็ร วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76045. นายศักด์ิอนันตแ แกววลัิย วทิยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76046. นายชาญณรงคแ แดงสุวรรณ วทิยาลัยสารพดัชางยะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76047. นางสาวนวรัตนแ วบิลูยแพนัธุแ วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76048. นางนัฐธมล ก่ําสี วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76049. นางมนัสวี วสุิทธคุิณ วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76050. นางสาวสุจีรา วชิาชาติ วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76051. นางสาวสุดารัตนแ จันทรแรอด วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76052. นายสุรพนัธแ แซจิว วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76053. นางอําไพวรรณ สุวรรณชาตรี วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76054. นางอิสริยา จันทรแขุน วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76055. นายเอกองคแ หลงราม วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76056. นายเชาวฤทธิ์ มาศขาว วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76057. นางสาวณัฐระดาพร อาทติยแต้ัง วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76058. นายธนิต แข็งขยัน วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76059. นายธรีพงศแ สรภมูิ วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76060. นางภทัรานิษฐแ หมื่นเรือคํา วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76061. นางสาวมยุรี คําโสภา วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76062. นางสาวสมัย ลํ้าจุมจัง วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76063. นายสายชล ประทมุพล วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76064. นายสุรสิทธิ์ เบญญาวฒันาศิริ วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76065. นางอังกาบ ฤกษแดี วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76066. นายชาญชัย ภทัรพฤกษา วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76067. นายวชิัย สังฆะมะณี วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76068. นายเอกชัย สวสัดิรักษา วทิยาลัยการอาชีพโพนทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76069. นางปทติตา ถามุลตรี วทิยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76070. นายพจนารถ คาดพนัโน วทิยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76071. นายเพชรไทย วนิทไชย วทิยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76072. นางสาวรมเกลา สาลี วทิยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76073. นางวภิารัตนแ หอมอินทรแ วทิยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76074. นางสุชาดา เคหะดิษฐแ วทิยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76075. นายโสวตัร ประพนัธมิตร วทิยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76076. นายชาญณรงคแ ชางสลัก วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76077. นายธงชัย นัดที วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76078. นางบญุสราง หวายฤทธิ์ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76079. นางผองศรี จุลวงคแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76080. นางพรฤดี ขวญัศิริกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76081. นายพลากร โคตรจันทรแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76082. นายพชิัย ศรีสําราญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76083. นายวลิาศ โรจนกุศล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76084. นายอดิศักด์ิ วศิาล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76085. นางอมรรัตนแ เหริเมฆ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76086. นายสนั่น ดาดวง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76087. นางสาวจันทมิา วรรณโชติ วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76088. นายฉัตรชัย เซ็นกลาง วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76089. นางสาวทฤษฎี เสมา วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76090. นายทองดี ทาบงึการ วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76091. นายบญุถิ่น บวัชุม วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76092. นายประทปี อภยัแสน วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76093. นางสาวภคัทรานษิฐแ แสนหลาบคํา วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76094. นายวโิรจนแ อรัญโชติ วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76095. นายสรชัช ภจูาพล วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76096. นายสันติ ชัยสุทธิ์ วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76097. นายสินทร ศิริบรูณแ วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76098. นายสุรกิจ เทวราช วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76099. นายสุรพล รักษาวนิชชา วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76100. นายองอาจ เสนะวณิีน วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76101. นายจําเนียร สุมาริธรรม วทิยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76102. นางพชัรียแ พรมแกวงาม วทิยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76103. นางรจนา ศรีโบราณ วทิยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76104. นางสาวศรัญยา รักษาภกัดี วทิยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76105. นางศุภวรรณ เขตเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76106. นายสุระชัย วเิศษโวหาร วทิยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76107. นางเอมอร กุลสุข วทิยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76108. นางสดใส หวงัอารี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76109. นายอรุณ หวงัอารี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76110. นายศิริพงศแ เมียนเพช็รแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76111. นางชริดา จิตตแเอื้อเฟื็อ วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76112. นายเชียง เกิดแกว วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76113. นายบญุมั่น พวงรัก วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76114. นายประเสริฐ ภทัรธาดา วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76115. นางสาวพนิตนาถ ไกรลาศ วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76116. นายมนตแเอก ชยุติ วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76117. นายวรัิช สัตตะพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76118. นายสะเทอืน สรรพจักร วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76119. นายอนุรักษแ ศรีสังขแ วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76120. นายอัฐพล ผลพฤกษา วทิยาลัยเทคนิคระนอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76121. นางศิวพร จันทสอน วทิยาลัยการอาชีพแกลง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76122. นางสิริพร จันดาแสง วทิยาลัยการอาชีพแกลง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76123. นายชูชีพ อรุณเหลือง วทิยาลัยการอาชีพแกลง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76124. นางเกศนียแ แกกลา วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76125. นายณรงคแ โคตรมณี วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76126. นางสาวณิชาภทัร สัตยแซ่ือ วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76127. นางธญัลักษณแ เอกสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76128. นายนรา รักษาพล วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76129. นายบณัฑิตศักด์ิ ศรีโสภา วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76130. นายภาสกร ลดเล้ียว วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76131. นายมงคล แกกลา วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76132. นายยศพนธแ อินทรจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76133. นางสาวศุภวรรณ คุมเดช วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76134. นางสุปราการ ภกัดีงาม วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76135. นายอภชิัย โสภณศิริ วทิยาลัยเทคนิคบานคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76136. นายจาตุรงคแ พึ่งจักคล่ี วทิยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76137. นางสาวทิพวรรณ บญุเปร้ียว วทิยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76138. นายปริญญา อินทศร วทิยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76139. นายสุริยา สวสัด์ินพรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76140. นางสาวโสภา จําปาทพิยแ วทิยาลัยเทคนิคมาบตาพดุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76141. นางกฤษฎา บวัโทน วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76142. นายกฤษณ ทองคํา วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76143. นายจิระพงษแ คุณานิติธาดา วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76144. นางสาวจิราวลัยแ ไพบลูยแ วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76145. นางสาวนวรัตนแ สาหรายทอง วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76146. นางเบญจวรรณ บวัรา วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76147. นายปรีชา แดงดํา วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76148. นางลักขณา สมเจริญศิลป วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76149. นางวลัยวลัยแ รุจิระชาติกุล วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76150. นายวชิา เวทรังสิการ วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76151. นางสมไทย ศิริเมรแ วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76152. นางสุธนี พฒิุแสงภกัดี วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76153. นายเสรี นิลวชัราภรณแ วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76154. นางอติณัช แสนยศ วทิยาลัยเทคนิคระยอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76155. วาทีร่อยโทจิโรจนแ จิระวาณิชกุล วทิยาลัยการอาชีพบานโปงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76156. นายเดชา ลาภนิมิตรชัย วทิยาลัยการอาชีพบานโปงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76157. นายบญัชา รัตนพฤกษแ วทิยาลัยการอาชีพบานโปงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76158. นายวชัรินทรแ ภกัดี วทิยาลัยการอาชีพบานโปงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76159. นายสายัณหแ ทนัสมัย วทิยาลัยการอาชีพบานโปงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76160. นายจรูญ นาคพนัธุแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76161. นางจิรภา ชํานาญรบ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76162. นางเยาวพา นาคพนัธุแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76163. นางวาสนา กองผัด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76164. นายสมพงษแ สุวรรณมาลี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76165. นายประสาร เทพรักษแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76166. นายชุภามิตร ทะนันไธสง วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76167. นางชูขวญั ลัคขณนานนทแ วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76168. นายทศพร จันทรสุข วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76169. นายปริญญา แสงทอง วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76170. นางสาวพศิมัย เทพเทยีนชัย วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76171. นางสมบรูณแ พทุธชัยยงคแ วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76172. นายสมภพ จงจิตตแโพธา วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76173. นายสามารถ ควนเครือ วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76174. นายสุรชัย ทพิยแคํา วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76175. นายอนุชิต แสวงกิจ วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76176. นายอําพนั บญุฤทธิรุ์งโรจนแ วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76177. นางสาวกัลยา ลูกรักษแ วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76178. นางจิราพรรณ ไชยหาญ วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76179. นางจุฑามาส เพง็นิ่ม วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76180. นางสาวฉววีรรณ ปรุงธญัญะพฤกษแ วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76181. นายนิมิตร รัตนอุดม วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76182. นางพรพรรณ วฒันวชิัย วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76183. นางพมิพกิาขแ จันทนะโสตถิ์ วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76184. นางฟาูงามตา ศรีวลัิย วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76185. นายฤกษแชัย เพช็รคง วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76186. นางละออ โพธภิริมยแ วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76187. นายสมโภชนแ เกตุกล่ิน วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76188. นายสุริยนตแ ฉิ่งแกว วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76189. นางอรุณรัตนแ อินทรศุภมาตรแ วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76190. นายอํานาจ สุวรรณสอาด วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76191. นายณัฐธรีแ ธรีธนาวโิรจนแ วทิยาลัยเทคนิคราชบรีุ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76192. นายเจริญศักด์ิ มีแกว วทิยาลัยสารพดัชางราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76193. นายชุมพล แกวศิริ วทิยาลัยสารพดัชางราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76194. นายธงไท ปรักมานนทแ วทิยาลัยสารพดัชางราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76195. นายประภา รูปยิะเวช วทิยาลัยสารพดัชางราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76196. นางศิริวรรณ บญุมีเล้ียง วทิยาลัยสารพดัชางราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76197. นายอนันตแ ปานณรงคแ วทิยาลัยสารพดัชางราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76198. นางอุษา ศิลปวลิาวณัยแ วทิยาลัยสารพดัชางราชบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76199. นายฉลอง ศิริเพง็ วทิยาลัยการอาชีพโคกสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76200. นายเฉลิมวฒิุ โพธิเ์งิน วทิยาลัยการอาชีพโคกสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76201. นางชนกานตแ โพธิเ์งิน วทิยาลัยการอาชีพโคกสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76202. นางสาวปใญจรัศมแ ไตรภริูวฒันแ วทิยาลัยการอาชีพโคกสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76203. นายวทิยา จินดามัง วทิยาลัยการอาชีพโคกสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76204. นายสาธติ จีนขจร วทิยาลัยการอาชีพโคกสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76205. นายสามารถ สุดใจ วทิยาลัยการอาชีพโคกสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76206. นางสาวกนก เขียวลอย วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76207. นายกัมปนาท ศรัทธาสุข วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76208. นางสาวณัฏฐากาญจนแ คงเจริญ วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76209. นางสาวเดือนนภา วฒันวงษแ วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76210. นายบญัฑิต ดอนศรี วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76211. นางสาวไพลิน ยงยิ่ง วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76212. นายวรีะชาติ สมใจ วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76213. นางสาวสุกัญญา เทพบตุร วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76214. นางสาวอุรา มะยมหวาน วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76215. นายชัยวฒันแ พรแสน วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76216. นายสวาท มาปใสสา วทิยาลัยการอาชีพชัยบาดาล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76217. นายชูเกียรติ เพช็รลอม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76218. นายนพดล เดชรังสฤษด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76219. นายปรเมษฐแ บญุกุศล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76220. นายพยนตแ นุมอุรา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76221. นางสาวลาวลัยแ กุลจนิรักษแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76222. นางวนิิตา จั่นพลอย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76223. นายอาคม มาสม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76224. นางสาวมยุรี ศรีระบตุร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76225. นายกรีฑา เพช็รไม วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76226. นางจันทรา วาระนุข วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76227. นางจันทราวดี ชัยเดชทยากูล วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76228. นางจินดารัตนแ นนทแธราธร วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76229. นายฉลาด ปาลาศ วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76230. นายชยพล เสริมปรุงสุข วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76231. นายเชิดชัย เจริญกิจพสุิทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76232. นายทะยาน จงณรงคแชัย วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76233. นางเนาวรัตนแ ทองโสภา วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76234. นางพนา จันทรแศิริ วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76235. นางสาวพชัรียแ กัวหา วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76236. นางพมิพแฉวี ลิมพะสูตร วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76237. นายยงยุทธ ลิมพะสูตร วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76238. นางรสิกาญจนแ กลํ่าเพยีร วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76239. นางวรรณา สุขเกษม วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76240. นายวรีะศักด์ิ มะโนนอม วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76241. นางเสาวภา โกเมนทรแ วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76242. นายอนุสรณแ นนทแธราธร วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76243. นางสาวอารียแ ชุมใจรักษแ วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76244. นายธนู ศิริวรรณ วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76245. นางสาววมิลรัตนแ ศรีสวาท วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76246. นายศักดา ปาลวฒันแ วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76247. นายเอกชัย รัตนโน วทิยาลัยเทคนิคลพบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76248. นางเกลานภา สุขประสงคแ วทิยาลัยสารพดัชางลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76249. นางจันทรแนิภา สุวฒันพเิศษ วทิยาลัยสารพดัชางลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76250. นายอํานาจ ไพศาลสุขสมปอง วทิยาลัยสารพดัชางลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76251. นายวสันตแ แสงนิล วทิยาลัยสารพดัชางลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76252. นายณรงคแ ทนทองคํา วทิยาลัยอาชีวศึกษาลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76253. นางดลนภา พึ่งตาราวี วทิยาลัยอาชีวศึกษาลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76254. นายธราธร แกวโสนด วทิยาลัยอาชีวศึกษาลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76255. นางสาวลัดดา มุขแจง วทิยาลัยอาชีวศึกษาลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76256. นางสาววรัญญาภรณแ ออนคํา วทิยาลัยอาชีวศึกษาลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76257. นางวภิาดา ฉัตรชโลบล วทิยาลัยอาชีวศึกษาลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76258. นางสุภาพร วรรณวงคแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76259. นางสาวสุกัญญา สุขสถาน วทิยาลัยอาชีวศึกษาลพบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76260. นายจักรพนัธุแ สวางวทิยแ วทิยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76261. นางนงนุช ไชยยา วทิยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76262. นายนฤเทพ ชูพงศแพนัธุแ วทิยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76263. นายนิรุจนแ พทุธวงคแ วทิยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76264. นางพชัรินทรแ ผาสุข วทิยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76265. นายสุทธพิงศแ ปงุแกว วทิยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76266. นายรักษแ โชคสุวฒันสกุล วทิยาลัยการอาชีพเกาะคา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76267. นายจีรวฒันแ กาชัย วทิยาลัยการอาชีพเถิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76268. นางเตรียมจิตร วงชัยวะ วทิยาลัยการอาชีพเถิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76269. นางสาวสายรุง มีชื่อ วทิยาลัยการอาชีพเถิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76270. นายเจริญ ศิริวงศแ วทิยาลัยการอาชีพเถิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76271. นางกรวกิา เจริญสุข วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76272. วาทีร่อยโทกัมปนาท วงัไชยเลิศ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76273. นายเกษม สวสัด์ิอารียแ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76274. นายชนินทรแ ชุมเชื้อ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76275. นายชูชัย ทพิยแเจริญ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76276. นายเชิดชัย พลเสนา วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76277. นายทรงวฒิุ หนอแกวมูล วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76278. นายธรีะพงษแ เทพบตุร วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76279. นายบรรเจิด แกวกอง วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76280. นายประดิษฐแ วงคแแสน วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76281. นางพนิดา วงศแชุมภู วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76282. นางพชัรียา กาญจนันตแ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76283. นายภาโนตมแ สุวงษแ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76284. นายภมูิ ไพทรีะกุล วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76285. นางรัตนา ชามาตยแ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76286. นายราชันยแ พรมแกวงาม วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76287. นายวจิิตร ปวนวนัประสม วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76288. นายวฑูิรยแ จิรัคคกุล วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76289. นายวทิยา ปใญญากาศ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76290. นายสมชาย สกุลศรีนําชัย วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76291. วาที่รอยตรีสามารถ พแุพง วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76292. นายสิทธรัิตนแ นิตยแสุข วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76293. นายสุทศันแ สุขารมยแ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76294. วาที่รอยเอกสุพจนแ ใจรวมกูล วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76295. นายสุระชาติ วงศแสุรินทรแ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76296. นายอภชิาติ เมาเลอ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76297. นายอภศัิกด์ิ สุวรรณแ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76298. นายอํามาตยแ ประเทอืงสุข วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76299. นางสาวอุปมาพร ขาวออน วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76300. นายเอนก ออนหวาน วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76301. นายสุวทิยแ สุระกิจ วทิยาลัยเทคนิคลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76302. นางสาวมยุรี พงษแศิริจันทรแ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76303. นางศิริบงกช สมศักด์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76304. นางสาวศิริยาภรณแ ตุยเต็มวงศแ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76305. นายอโนทยั รักการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76306. วาที่รอยตรีสุรพงษแ วรรณโกฏิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76307. นางจุรีพร ศิริโพธิ์ วทิยาลัยสารพดัชางลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76308. นายวฒิุพงศแ พเิลิศ วทิยาลัยสารพดัชางลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76309. นายอรรถพร ศิริโพธิ์ วทิยาลัยสารพดัชางลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76310. นางกมลวรรณ โลหติกาญจนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76311. นางกีระติกาญนแ มาอยูวงั วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76312. นางสาวเกษวรางคแ พานประเสริฐ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76313. นางสาวจําแรง วงศแฟู วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76314. นายจิรศักด์ิ คลุมดวง วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76315. นางสาวณฐนันธแ พริิยะธนาธรรม วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76316. นายไตรสิทธิ์ สิงหภวิฒันแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76317. นางพชัรา พรหมสาขา ณ สกลนคร วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76318. นางพชัรินทรแ มีทรัพยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76319. นางพชิยา เรือนบรีุ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76320. นางมรรษณา จัดดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76321. นางสาวรุงนภา ยืนยงวนานนทแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76322. นางสาววลัลา ทศไนยธาดา วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76323. นางสาวศิริพร ไชยรุงเรือง วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76324. นางสาวศิวนาถ พึ่งคง วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76325. นางสาวอยัยกรณแ พนัธุแจินา วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76326. นางสาวอานีสรา โศภนะศุกรแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76327. นางอารีรัตนแ พทุธวงคแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76328. นางสาววารี ชีวะเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76329. นายวเิชียร เปี็ยปลูก วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76330. นางสาวศิรวนิันทนแ ศุภชนานันทแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76331. นายขจรศักด์ิ เสนาสังขแ วทิยาลัยการอาชีพบานโฮง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76332. นางสาวสิริลักษณแ ศรีธธิง วทิยาลัยการอาชีพบานโฮง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76333. นายอุดม ปาลีกุย วทิยาลัยการอาชีพบานโฮง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76334. นางตลับเพชร ใจเด็จ วทิยาลัยการอาชีพปาุซาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76335. นางปวณีรัตนแ สิงหภวิฒันแ วทิยาลัยการอาชีพปาุซาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76336. นางผกาวดี ปในดอนตอง วทิยาลัยการอาชีพปาุซาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76337. นายศุภกฤต เพิ่มเยาวแ วทิยาลัยการอาชีพปาุซาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76338. นางสุทธรัิก วนัอาย วทิยาลัยการอาชีพปาุซาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76339. นายเสกสรรคแ ปในดอนตอง วทิยาลัยการอาชีพปาุซาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76340. นายนริสรแ หาญใจ วทิยาลัยการอาชีพปาุซาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76341. นายนิพนธแ หยงกิจ วทิยาลัยการอาชีพปาุซาง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76342. นางสาวณัฐชานนัทแ รวพิทิยนันทแ วทิยาลัยเทคนิคลําพนู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76343. นางธนภรณแ ชัยปใญญา วทิยาลัยเทคนิคลําพนู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76344. วาที่รอยตรีปริญญา ปใญญาศรี วทิยาลัยการอาชีพดานซาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76345. นางสาวสายสุณี ศรีวเิชียร วทิยาลัยการอาชีพดานซาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76346. นางสุดารัตนแ สารจันทรแ วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76347. นายพงษแไพร แสนสุภา วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76348. นางอุบลรัตนแ จันทรแเมือง วทิยาลัยการอาชีพวงัสะพงุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76349. นายขวญัชัย เนตรแสงศรี วทิยาลัยเทคนิคเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76350. นางปานจันทรแ ปใญญาสิม วทิยาลัยเทคนิคเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76351. นายภวูเดช ออนทอง วทิยาลัยเทคนิคเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76352. นายระวี พรมเรียน วทิยาลัยเทคนิคเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76353. นางสาวกันจนา หองทองคัด วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76354. นางณิฐินันตแ ถิ่นมะนาว วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76355. นายธรรมนูญ ผันอากาศ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76356. นางนริศรา วงัคีรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76357. นางบวัพนัธแ สอนสุภาพ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76358. นายวรีะ จารุสิงหแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76359. นางสมพศิ สระแสง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76360. นายสรยุทธิ์ ไวยศยะวรรณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76361. นายสัจจพรหม ฉายสุวรรณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76362. นายสัญชัย ศตเบญญา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76363. นางแสงวนั ยศเฮือง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76364. นางประภาศิริ เชี่ยววชิา วทิยาีลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76365. นางสาวแพงเพชร ภวูจิารยแ วทิยาีลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76366. นางสมฤดี ไชยเดช วทิยาีลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76367. นางสาวสุภาภรณแ วงัคีรี วทิยาีลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76368. นางสาวสุภาภรณแ สามารถ วทิยาีลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76369. นายณัฐพล ทองจันทรแ วทิยาลัยการอาชีพขุนหาญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76370. นายพเิชษฐ พงษแธนู วทิยาลัยการอาชีพขุนหาญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76371. นายอํานวย มาดี วทิยาลัยการอาชีพขุนหาญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76372. นายสมาน สมจริง วทิยาลัยการอาชีพขุนหาญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76373. นายสุระภี ผกาพนัธแ วทิยาลัยการอาชีพขุนหาญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76374. นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76375. นางธญัลักษณแ ภมูิภกัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76376. นางสาวบณุณดา คําเสียง วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76377. นางพชัรา กอปรทศธรรม วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76378. นายพสิิฐพงศแ จันทรแหอม วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76379. นายภษูติ หัสดินทร ณ อยธุยา วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76380. นางมะลิ จรรยากรณแ วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76381. นางสาววิภาวรรณ สีแดด วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76382. นายศิริวฒันแ พฒุธรรม วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76383. นายสมาน นิลขันธแ วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76384. นายสุทนั แกวมงคล วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76385. นายพศิน ปใจฉิม วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76386. นางพณิทพิยแ กมลทพิยแ วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76387. นางสาวเจตนา หนูพนัธแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76388. นางสาวชมนาด พวงสวสัด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76389. นางณัฏฐแภาสรณแ สีเลือด วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76390. นางสาวภัทรแพิชชา วรพมิพแรัตนแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76391. นางสาวมลฤดี แกวมงคล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76392. นางสาวมลิวรรณแ สังฆะภมูิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76393. นางสาวเมตตา แสงคํา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76394. นางวไิลลักษณแ สิทธสัิงขแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76395. นางสมควร สีปวน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76396. นายสิริศักด์ิ คําแสน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76397. นางสุกานดา อาจหาญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76398. นายไพบลูยแ มีศิลป วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76399. นางสาวณัฏฐแชิตา จิราณัฏฐกุล วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76400. นายไพฑูรยแ พอคา วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76401. นางสาวไพรินทรแ ทองกันยา วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76402. นางสาวรัชดาภรณแ นวลแยม วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76403. นางศิริรัตนแ คําเพราะ วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76404. นางสมเจตนแ ทฬัหรักษแ วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76405. นายสมศักด์ิ จันทานิตยแ วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76406. นายสมาน คําขาว วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76407. สายชล ทองแป วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76408. นางสาวสุรวดี เอ็มรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76409. นายอนุรักษณแ วศิรีสิทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76410. นายอุทยั จรรยากรณแ วทิยาลัยเทคนิคกันทรลักษแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76411. นางสาวกมลีรัตนแ รัชมาศ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76412. นางกฤษณา จันทรแเทศ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76413. นายเกรียงศักด์ิ คําหงษา วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76414. นางจรรยา เนตรพระ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76415. นายจิรยุทธแ โชติกุล วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76416. นางจุฑาทพิยแ ชัยนิลพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76417. นางสาวเฉลิมพร นาคพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76418. นายชวลิต ศรีเลิศ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76419. นายชัยภมูิ ชุณหอังกูรเวส วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76420. นางธดิาวรรณ สรรพศรี วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76421. นายนิกร จันทรแเทศ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76422. นายประชาไทย ไกยฝุาย วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76423. นางปริษา ปใ็นดี วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76424. นางผาณิตา สีหนาท วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76425. นายพชัณพงศกรณแ สุดประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76426. นางเพญ็ศรี ชุณหอังกูรเวส วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76427. นายยุทธสาร สารการ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76428. นายเลิศ กานเหลือง วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76429. นางวรรณกร วรรณแกว วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76430. นายวรวทิยแ โสตะวงศแ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76431. นางวราดา ขันตี วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76432. นายศรัณยแ ฤกษแใหญ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76433. นายศรายุฏตแ อมตะไพบลูยแ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76434. นางสาวสาพติา ไชยโยชนแ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76435. นางสุจิรา ภูธราภรณแ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76436. นายสุภาษติ ดวนใหญ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76437. นางสุมนตแพร อมตะไพบลูยแ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76438. นางสุมิตรา โพธิสู์ง วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76439. นายสุระชัย จันทรแชนะ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76440. นายสุวทิยแ เรืองทมุ วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76441. นายอดิศักด์ิ นพแสง วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76442. นางทพิากร แตศิริเวชชแ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76443. นายสุริยา ภริมยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76444. นายรตินันทแ ปใญญาใส วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษไีศล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76445. นางสาววไิล คําผาง วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษไีศล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76446. นายสุวฒันแ โยธะคง วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษไีศล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76447. นายชาญชัย ไชยคํา วทิยาลัยสารพดัชางศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76448. นายไชยา ทพิยแคุณ วทิยาลัยสารพดัชางศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76449. นางสาวภทัธาริน มุทจุิตตแ วทิยาลัยสารพดัชางศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76450. นางรัตนา มัชฌิมาดิลก วทิยาลัยสารพดัชางศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76451. นายวทิยากร วรรณา วทิยาลัยสารพดัชางศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76452. นายโรม กิจจาวเิศษ วทิยาลัยสารพดัชางศรีสะเกษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76453. นางสาวขวญัตา บวัสกุล วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76454. นายเชิดศักด์ิ อินธแิสน วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76455. นางสาวนริาวรรณ ภหูงษแ วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76456. นางสาวศศิธร ไตรยขันธุแ วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76457. นางสิรินธร โรจนแสิรวรพฒันแ วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76458. นายอัมพร สิงหแเทพ วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76459. นายเอกพจนแ ไตรโยธี วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76460. นางสาวปรัชญา คนธขจร วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76461. นายสุระเดช สมศรีโย วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76462. นายกิติพร พาวงัราช วทิยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76463. นายขจรชัย มูลไชยสุข วทิยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76464. นางนันทพร แกวอุดร วทิยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76465. นายปราโมทยแ อุทยัวฒันแ วทิยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76466. นายปใญญา อินธจิักรแ วทิยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76467. นายรุงเรือง ธรรมโร วทิยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76468. นางสาวลลิดา พกิุลศรี วทิยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76469. นายสมชัย เหมะธลิุน วทิยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76470. นายอดิศร ซาซุม วทิยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76471. นายกิตติพงษแ เรือนกอน วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76472. นายจักรกริช ผาอินทรแ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76473. นายจักระพนธแ ท วงศแเฉลียว วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76474. นายชาติชาย กุลไทย วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76475. นายทรัพยแสิน ชฎากุล วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76476. นางนันทพร รอนยุทธ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76477. นายบญุเย็น สารทอง วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76478. นายบญุสง ปกสันเทยีะ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76479. นายปใญญาคม เจริญไชย วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76480. นางปารวณั เจริญไชย วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76481. นายมงคล เจนศิริวงษแ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76482. นายยอดชาย พลหาญ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76483. นางรัชนี วงศแกาฬสินธุแ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76484. นางวภิาพรรณ ธรีศักด์ิสุวรรณ วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76485. นายสมาน พมิพเิศษสาร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76486. นางสุดารัตนแ แนนอุดร วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76487. นายสุพล แนวตัน วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76488. นายอภศัิกด์ิ พวงกุล วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76489. นายอภสิิทธิ์ รัตนแออน วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76490. นายสรศิลป นันตสุข วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76491. นางเจียมใจ ฤทธิฤ์าชัย วทิยาลัยสารพดัชางสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76492. นายพทิกัษแ ทองสีดํา วทิยาลัยสารพดัชางสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76493. นางสาววนิดาพร อุดมเดช วทิยาลัยสารพดัชางสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76494. นายวรีศักด์ิ ชวนาพทิกัษแ วทิยาลัยสารพดัชางสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76495. นายสมบติั มุงเคน วทิยาลัยสารพดัชางสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76496. นางสาวอพรรัตนแ บญุรักษา วทิยาลัยสารพดัชางสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76497. นางสาวอมรรัตนแ พทิกัษแวาปี วทิยาลัยสารพดัชางสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76498. นางชไมพร พลเพช็ร วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76499. นายณภทัร โฆษติพนัธวงศแ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76500. นางสาวธมลวรรณ เพชรไชย วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76501. นางสาวพนิตกานตแ แกวโกมล วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76502. นายพเิชษฐ สัมปชาโน วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76503. นายพทุธพิงศแ อุยยะพฒันแ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76504. นางรพพีนัธแ กล่ันสมจิตตแ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76505. นางรัตนา นิชรานนทแ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76506. นายฤดี รักษแวงศแ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76507. นางวรรณิภา สมวาที วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76508. นางวรัทยา วรานิพฐิ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76509. นางวารุณี ผการัตนแ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76510. นางสุพรรณี เสงวัน่ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76511. นางสุภา ขวญันุย วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76512. นายอราม ไชยสุวรรณแ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76513. นายอาคม สุดราม วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76514. นายสุรพล เอี่ยมสําอางคแ วทิยาลัยการอาฃีพหลวงประธานราษฎรแนิกร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76515. นายกนก จิตตแณรงคแ วทิยาลัยการอาชีพนาทวี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76516. นางสาวกุลธดิา ศรีสุกใส วทิยาลัยการอาชีพนาทวี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76517. นายโกวทิ เสรีรักษแ วทิยาลัยการอาชีพนาทวี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76518. นางบรรฑิต เพชรสมทอง วทิยาลัยการอาชีพนาทวี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76519. นางสุจิตรา จีระรัตนแ วทิยาลัยการอาชีพนาทวี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76520. นางอุทยัวรรณ ทองขะโชค วทิยาลัยการอาชีพนาทวี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76521. นางมลิวรรณ รอดชุม วทิยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76522. นางพมิพแวดี สุวรรณพงษี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76523. นางยุพดี ภูภมูิรัตนแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76524. นายราเมศ ชูสิงหแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76525. นางสาวเรณู ชนะผล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76526. นางศรธนวรรณแ จิระพนัธุแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76527. นางโสภาวดี ศิริไพศาลกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76528. นายศราวธุ ชุมภรูาช วทิยาลัยเทคนิคจะนะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76529. นายสุภาพ สุขศรี วทิยาลัยเทคนิคจะนะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76530. นายสุวทิยแ เชยบวัแกว วทิยาลัยเทคนิคจะนะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76531. นางอภลัิกษณแ ไหมสุข วทิยาลัยเทคนิคจะนะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76532. นายกรีฑา ดิษโสภา วทิยาลัยประมงติณสูลานนทแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76533. นางผานิต มณีสวางวงศแ วทิยาลัยประมงติณสูลานนทแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76534. นางพรชนก จิรานุกรม วทิยาลัยประมงติณสูลานนทแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76535. นายสมชาติ ชูมาก วทิยาลัยประมงติณสูลานนทแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76536. นางนาฏ ศิริอักษร วทิยาลัยสารพดัชางสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76537. นางอรอุมา จันทรแทอง วทิยาลัยสารพดัชางสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76538. นางอุมา บญุสมสุข วทิยาลัยสารพดัชางสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76539. นางกอบพร ไทยทอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76540. นางสาวจนัทรแจริา ธนะนิมิตร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76541. นางจิราภรณแ พนัธุแอําไพ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76542. นางชูลี มุตตาหารัช วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76543. นางณัฐชา นพคุณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76544. นางทาริกา ทวรัีตนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76545. นางนุชจรินทรแ คํามี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76546. นางปภาพติ สุภารัตนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76547. นายเพลิน คํามี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76548. นางไพลิน ภมูิศิริไพบลูยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76549. นางมณี พลูสวสัด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76550. นางสาวรจิต สมจิตตแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76551. นางลดาพร โฆษะโก วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76552. นางสาววิภาวรรณ แสงขาว วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76553. นางสาวสิริพร พลูเกิด วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76554. นายสุพนธแ เมฆนิล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76555. นางสุวมิล สุวรรณรัศมี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76556. นางอรสา ตรีรัตนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76557. นางอรอนงคแ ศิลปสาย วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76558. นางอมรรัตนแ จันวฒันะ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76559. นายณรงคแ ภกัดี วทิยาลัยการอาชีพละงู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76560. นางทพิยแวมิล ภกัดี วทิยาลัยการอาชีพละงู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76561. นางนิตญา วรีะบรรณ วทิยาลัยการอาชีพละงู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76562. นายลุ฿กมัน โต฿ะฮีเล วทิยาลัยการอาชีพละงู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76563. นายวฒิุชัย กันพยันตแ วทิยาลัยการอาชีพละงู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76564. นายสุรศักด์ิ เด็นเก วทิยาลัยการอาชีพละงู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76565. นางขจิต เพช็รรงคแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76566. นายโชติ โสบญุ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76567. นางสาวฟาูอรุณ คงอาสา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76568. นางวนิดา ชลสิทธิ์ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76569. นางวไิลลักษณแ เจริญสุข วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76570. นายสันติ สุวรรณกิจ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76571. นางสุภตัรา แสงขํา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76572. นายกิตติพงศแ ดํารงกูล วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76573. นางสาวจฑุาพันธแ บวัศรี วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76574. นางสาวชุติมณฑนแ นุมดี วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76575. นายบญุทพิยแ อนันตพงศแ วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76576. นายประภาส ตะหรี วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76577. นายประสิทธิ์ สาระมาศ วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76578. นางพรรณี รุงเรือง วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76579. นายรงศักด์ิ สังขพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76580. นางสมใจ เทพนรินทรแ วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76581. นายสุธา บวัดํา วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76582. นางสาวอุมา อนรรฆมณีกุล วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76583. นางอุไรวรรณ สังขพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76584. นายพนม สุดใหม วทิยาลัยเทคนิคสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76585. นางวนัวสิา พรแสน วทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76586. นายวานิตยแ แกวสวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76587. นายสัญญา แกวใส วทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76588. นางสารี ผองสุวรรณแ วทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76589. นายสุดสาคร พาติกบตุร วทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76590. นางสาวสุรีรัตนแ อวมมีเพยีร วทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76591. นายประเสริฐ แกวแจม วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก  สมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76592. นางสาวสรัญญา เขาวเิศษ วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก สมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76593. นางแอนนา ผลไสว วทิยาลัยเทคนิคกาญจนาภเิษก สมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76594. นายกิจจา บานชื่น วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76595. นายคงพนัธแ ไชยตัน วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76596. นางจรีพร วจิิตรเวชการ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76597. นายจิรวฒันแ นนตระอุดร วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76598. นางสาวฐิตวดี มวงเมือง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76599. นายณชัย วฒันจําเริญกิจ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76600. นางณัฐยา สลับสม วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76601. นางดารณี รัชฎาวรรณพงษแ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76602. นางนิตยา พฤกษาชีวะ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76603. นางสาวนิตยา ศรีแกว วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76604. นายนิติ โสขวญัฟาู วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76605. นายนิสสรณแ สุวรรณวชิาเลิศ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76606. นายประพฤทธิ์ สารากิจ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76607. นางปวริศา แกนจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76608. นายพฒันแสาริทธิ์ มณีเขียว วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



2072

76609. นางสาวเพ็ญพิมล ประภาพนัธแวรกุล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76610. นายภมร กิตติสุทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76611. นางสาวราทรพิภพ เชื้อเงิน วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76612. นายสิทธมินตแ นิยมฤทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76613. นายสุธี ขําเมือง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76614. นางสาวสุนันทแ ฉัตรนิเทศตระกูล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76615. นางสุมาลี สูวฒันกุล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76616. นายสุรชัย ปรีทอง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76617. นางอุบล สารากิจ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76618. นายเอนก สีแดง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76619. นายโอฬาร บริสุทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76620. นางสาวฉันทนา โพธคิรูประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76621. นางสาวนาตยา ยืนมะเริง วทิยาลัยสารพดัชางสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76622. นายสมบติั เจริญสุข วทิยาลัยสารพดัชางสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76623. นางสมพศิ อินทรนัฏ วทิยาลัยสารพดัชางสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76624. นางสาวสมมาตรแ สุนศักด์ิ วทิยาลัยสารพดัชางสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76625. นายคงศักด์ิ ตรีตรุยานนทแ วทิยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76626. นางสาวนภสัรัญชแ รุงสวาง วทิยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76627. นายประสงคแ พลูเพิ่มพนัธแ วทิยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76628. นางสาววภิาวดี ชัยเกษตรไพบลูยแ วทิยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76629. นางสมสง พลูผล วทิยาลัยการอาชีพอัมพวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76630. นางจงจิต มวงชื่น วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76631. นายเชษฐา คงพลปาน วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76632. นางสาวณัฐสุดา ลาภจิตรกุศล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76633. นางดารารัตนแ พุมสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76634. นางสาวธนวนัตแ ชัยวชิิต วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76635. นายธเนศ บําเรอราช วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76636. นางธนัวรัตนแ ลิมปรุงพฒันกิจ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76637. นายประยุทธ บานชื่น วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76638. นายประสาน ปิๆนทอง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76639. นางปใณฑารียแ ววิฒันแภญิโญ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76640. นายรักชาติ เถื่อนบญุ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76641. นางสาวรุงอรุณ ประจักจิตรแ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76642. นายวรศักด์ิ หวลระลึก วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76643. นางวภิารัตนแ พกุเงิน วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76644. นายสมชาย สูญส้ินภยั วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76645. นายสมชาย รุจาคม วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76646. นายสมทรง สวสัด์ิพาณิชยแ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76647. นางสาวสิริมนตแ บํารุงศรี วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76648. นางสาวสุรีพร พลูประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76649. นายอนุชาติ ทองสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76650. นางอรัญญา ธรีะภญิโญ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76651. นายวรีะยุทธ ซ้ึงหฤทยั วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76652. นายสุจินตแ นุชประเสริฐ วทิยาลัยสารพดัชางสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76653. นายสราวธุ กิจวงศแภกัด์ิ วทิยาลัยสารพดัชางสมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76654. นายกิติศักด์ิ ยี่สุนศรี วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76655. นายชลิต ลวนศิริ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76656. นายชูชาติ ทฬัหพชัรกุล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76657. นายธาํรงคแ วฒิุธนากรกุล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76658. นางนันทวนั ชุมแจง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76659. นายบญุเติม เผือกรมโพธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76660. นางเบญจมาศ โพธกิําพล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76661. นายพรมงคล วรนาม วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76662. นางสาวภทัรินทรแ มุนเชย วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76663. นายภญิโญ ปยิะกุล วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76664. นายมาโนชญแ เผ่ือนโภคา วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76665. นายเมธญั เทยีมถนอม วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76666. นางวาสนา ปาลรังษี วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76667. นายววิฒันแ มงคลเพช็รแ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76668. นางศรีพรรณ จารุฑีฆัมพร วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76669. นางศรีสุดา จันทรแศร วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76670. นางศิริพร ศรีสัมฤทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76671. นายสมเกียรติ ภมูิชัยสุวรรณแ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76672. นายสวง ชุมแจง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76673. นางสังวาลยแ อยูทรง วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76674. นายอนุกูล จรัสศรีพบิลูยแ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76675. นายอัครชัย ขวญัชื้น วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76676. นายพทุธพร ปราโมทยแ วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76677. นายสมศักด์ิ สังขแแกว วทิยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76678. นายพงษแศักด์ิ นอยนันตา วทิยาลัยการอาชีพวงัน้ําเย็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76679. นายไพโรจนแ ขุนทอง วทิยาลัยการอาชีพวงัน้ําเย็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76680. นางสาวฤทัยรัตนแ ผสมทรัพยแ วทิยาลัยการอาชีพวงัน้ําเย็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76681. นางสมจิตร รวงนอย วทิยาลัยการอาชีพวงัน้ําเย็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76682. นางสาวอัจฉรียแ พงษแสงางาน วทิยาลัยการอาชีพวงัน้ําเย็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76683. นายสมประสงคแ ทองไกรแสน วทิยาลัยการอาชีพวงัน้ําเย็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76684. นางจินตนา บญุนํา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76685. นางสาวตติยา รอดทอง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76686. นายวรัิตนแ วญิโูกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76687. นายสมชาย ศรีเจริญพนัธุแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76688. นายสมาน หาหอม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76689. นายสุขสําราญ โชตินอก วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76690. นายสุรชัย แรงกลา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76691. นายอนันตแ สําเร็จ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76692. นายสวรรคแ กุญชู วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76693. นางสาวจินตนา หนูบญุรักษแ วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76694. นายนกุล ตันไพบลูยแ วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76695. นางนงลักษณแ เทพรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76696. นางสาวเบญญาภา รักษาทรัพยแ วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76697. นายปรเมศวรแ กาวี วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76698. นางสาวผกาแกว สวสัดี วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76699. นายพงศกร พนัธนิติ วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76700. นางเพญ็ศรี รินทะรักษแ วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76701. นางสาวลัดดาวัลยแ อาระสา วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76702. นางลําพงึศแ วอทอง วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76703. นายวรัิตนแ หนัทยุง วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76704. นางศศิภา จันทมิฬ วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76705. นายสุธี นิราช วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76706. นางสาวสุภาวติา ศรีสวาสด์ิ วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76707. นางสาวอัมพร ชมเวยีง วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76708. นายสมศักด์ิ คําสนิท วทิยาลัยเทคนิคสระแกว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76709. นายจีรเดช ทนัตเสถียรวงศแ วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76710. นางสาวทพิเนตร วรนาด วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76711. นางธรีญา แจมสาคร วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76712. นายนิพนธแ สุขพงษแ วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76713. นางปาฏลี กองจําปี วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76714. นายไพรัช ไชยชาญ วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76715. วาที่ร.ต.มนตรี แกวแสง วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76716. นางลักขณา เปีๆยมแพร วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76717. นายวษิณุวฒันแ แกวระวงั วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76718. นางสาวอรอุมา สงบําเพญ็ วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76719. นายอุเทน เฉลยโฉม วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76720. นายณรงคแ กล่ินมาลัย วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76721. นายพลวฒันแ สายสุวรรณ วทิยาลัยการอาชีพสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76722. นางสาวปยิะมาศ มวงเปล่ียน วทิยาลัยการอาชีพหนองแค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76723. นางสาวลัดดาวัลยแ ดีปใญญา วทิยาลัยการอาชีพหนองแค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76724. นายดํารง สัพโส วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76725. นายปรีชา ทมิทอง วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76726. นายพงษแศักด์ิ นิลผาย วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76727. นายมงคล ผลพดุ วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76728. นายรัตนชัย กองวงศแ วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76729. นายวรีะศักด์ิ บตุรเถื่อน วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76730. นายศิริพงศแ ชาลีนอย วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76731. นายสุวนิ กฤษสุริยา วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76732. นายเฉลิมชนมแ เวทสรากุล วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76733. นายประเสริฐ เพช็รแสิงหแ วทิยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตแไทยอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76734. นางกัญญา ใจสูงเนิน วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76735. นางขวญัชนก แสนอภยั วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76736. นางธดิา วงศแเนียม วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76737. นายนปคณ ฉิมชาง วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76738. นายเมษวฒันแ โสภารัตนแวรีกุล วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76739. นายอนุสรณแ หาญอาษา วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76740. นายนิวตัร เทยีมภภิพ วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76741. นายไสว สีบจูันดี วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76742. นายชูเกียรติ ทําทอง วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76743. นางฐานุตรา จันทรเกตุ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76744. นางธนภสัสร บญุนอม วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76745. นางธนวรรณ กันตาภริมยแ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76746. นายนิเวศ ศริพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76747. นายมานพ คําภรีะ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76748. นายวโิรจนแ สิงหแมณี วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76749. นางวนีา ยอดทอง วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76750. นายสมควร นวมศิริ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76751. นายสมยศ บารมีรังสิกุล วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76752. นายสิขรินทรแ เฉลิมงาม วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76753. นางสุดารัตนแ ปรีชารณเสฏฐแ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76754. นางสุธาทพิยแ ศริพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76755. นายสุรศักด์ิ ผาสุขรูป วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76756. นางอมรรัสมแ แกวมณี วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76757. นายศุภชัย จันทรเกตุ วทิยาลัยเทคนิคสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76758. นายพงษแศักด์ิ ยอยเสริฐสุทธิ์ วทิยาลัยสารพดัชางสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76759. นางศิริมาศ วฒันกูล วทิยาลัยสารพดัชางสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76760. นายสรพงษแ เปรมปรีด์ิ วทิยาลัยสารพดัชางสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76761. นายกิตติพงษแ แกวโสภา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76762. นางณัฐชวนันทแ บญุวงศแแกว วทิยาลัยอาชีวศึกษาสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76763. นางสาวนฤมล สุมรรคา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76764. นางสาวพชัรา เต๋ียสมบรูณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76765. นางสาวภทัรทริา นาคลําภา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76766. นางแสงเดือน พรรัตนแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสระบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76767. นายฐานันทรแ อุยสุย วทิยาลัยการอาชีพอินทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76768. นางณัฐสนันทแ บวัโฉม วทิยาลัยการอาชีพอินทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76769. นางสาวดารารัตนแ คุมสุทธิ์ วทิยาลัยการอาชีพอินทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76770. นางสาวธรียา ต้ังทอง วทิยาลัยการอาชีพอินทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76771. นายปกรณแ นาวรีะ วทิยาลัยการอาชีพอินทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76772. นางปราณี แสงไข วทิยาลัยการอาชีพอินทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76773. นางสาววรวรรณ สุขศรี วทิยาลัยการอาชีพอินทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76774. นางสาวสิริกานตแ เพชรไพร วทิยาลัยการอาชีพอินทรแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76775. นางจินตนา เครือตรีประดิษฐแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76776. นางสาวตันหยง แพทวทีรัพยแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76777. นายทวี กันทะสอน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76778. นายบญัชา มณีวรรณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76779. นายใบ สุขปาน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76780. นายสมัย เขาแกว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76781. นางสุชาดา สุขเจริญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76782. นายสุนทร แกนจาย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76783. นายอนุ ปิๆนกระจาย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76784. นายอรัญ พนเจริญสวสัด์ิ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76785. นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76786. นางธนิต สุยจิว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76787. นางกรณิการแ พนัพอน วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76788. นางแกวกัลยา ราชสุภา วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76789. นายคุณาวฒิุ เครือสินธุแ วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76790. นายเจตนา พงษแพยุหะ วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76791. นายชัยวฒันแ เสือนอย วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76792. นางณัฏฐนิช บญุรักศรพทิกัษแ วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76793. นายบญุถม เดชหามาตยแ วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76794. นายประเสริฐ คุมครอง วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76795. นายวนิัย เหลือสิงกุล วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76796. นายสมชัย จินดาละออง วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76797. นายสมพงษแ การภกัดี วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76798. นายสมโรจนแ พลายงาม วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76799. นางสําเร็จ ผาผิวดี วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76800. นายสุพฒันแ เจดียแ วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76801. นายสุภไกร เหงาสีไพร วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76802. นายอภชิาติ ศุภเมธี วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76803. นายอิทธพิล เสือมวง วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76804. นายสิทธชิัย จันทสุข วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76805. นายชัชชัย ศรีไพโรจนแ วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76806. นายธนากร สงวนเนตรแ วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76807. นายนิสันตแ ถาเต็ม วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76808. นางสาวพัชรินทรแ เฉลยไกร วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76809. นายภญิโญ ไผกอ วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76810. นายมานัด ขําสุข วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76811. นางสาวอุไร สังขแทอง วทิยาลัยเทคนิคสิงหแบรีุ แหงที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76812. นางการุญรัตนแ วงศแชัยโชคลาภ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76813. นางสาวกุลสิริ กฤตธนรัชตแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76814. นางจุรี นาคประสงคแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76815. นางสาวฐานิดา สิงหแจันลา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76816. นางมกรา ทรัพยแเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76817. นางวราภรณแ บตุตะคาม วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76818. นางวมิล สุวรรณทศันแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76819. นางศรีฟาู จางสกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76820. นายศุภชัย แยมชัยศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76821. นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76822. นางสาวอัจฉรา ธปูบชูากร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76823. นางอุศนา ชูชัยมงคล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76824. นายธงชัย เจษฎาถาวรวงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงหแบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76825. นายณัฐพล จั่นจีน วทิยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76826. นางธรีกานตแ ทบัสุข วทิยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76827. นายไพลรัตนแ สําลี วทิยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76828. นางสาววาสนา พานมั่ง วทิยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76829. นายสราวธุ นิมานะ วทิยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76830. นางสาวแสงเดือน อุดกันทา วทิยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76831. นายทนิกร ศรีพทุธโชติ วทิยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76832. นางจินตนา หมื่นวงษแเทพ วทิยาลัยการอาชีพศรีสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76833. นางชัชฎาพร ออนกล วทิยาลัยการอาชีพศรีสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76834. นายชูชาติ อุททงั วทิยาลัยการอาชีพศรีสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76835. นายอุเทน บญุธปใญญา วทิยาลัยการอาชีพศรีสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76836. นายเรวตัร แกวทองมูล วทิยาลัยการอาชีพศรีสําโรง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76837. นายชํานิ กิตติพฒันะ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76838. นายชูชัย เทพวรีะ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76839. นางเบญจา ขวญัยืน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76840. นายพบิลูยแ ยะโสธร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76841. นางลาวลัยแ ภูเจริญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76842. นางสมศรี บตุรเพลิง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76843. นางสุภรณแ ภมุมาพนัธุแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76844. นายไชยา ประพนัธแศิริ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76845. นายประดิษฐแพร จิระปใญญาเลิศ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76846. นายฉลอง ลักษณะวเิชียร วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76847. นายชนะ แตงคง วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76848. นายชาญ ผลวงษแ วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76849. นายชาตรี ปใญญาเทพ วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76850. นายธงชัย ทรงกล่ิน วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76851. นายธเนศ ภูกัน วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76852. นายนันทพงษแ กัลปนาไพร วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76853. นายประมินทรแ เพงพนิิจ วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76854. นายวทิยแ อนจร วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76855. นายสมคิด กิติวงศแ วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76856. นายสมชาย แชมชื่น วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76857. นายสมพงษแ มารอด วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76858. นายสราวฒิุ ปใญยาง วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76859. นายสาโรจนแ ชาวแพรกนอย วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76860. นายสุธี สุกิจธรรมภาณ วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76861. นายเสนาะ บวัผัน วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76862. นางอรอุมา รอดคง วทิยาลัยทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76863. นายจํารัส นกเพช็ร วทิยาลัยเทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76864. นายสังวร ดวงบาง วทิยาลัยเทคนิคสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76865. นางกนกวรรณ หาญกําธร วทิยาลัยสารพดัชางสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76866. นางงามตา พึ่งเงิน วทิยาลัยสารพดัชางสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76867. นางธดิาวรรณ เบยีวปใ็น วทิยาลัยสารพดัชางสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76868. นางสาวปยิาภรณแ นอยเอี่ยม วทิยาลัยสารพดัชางสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76869. นางปญุณิศา ดอกแกว วทิยาลัยสารพดัชางสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76870. นายพเิชษฐแ บงัวรรณแ วทิยาลัยสารพดัชางสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76871. นางเรณู โทบริุนทรแ วทิยาลัยสารพดัชางสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76872. นายสําริด นาคะบตุร วทิยาลัยสารพดัชางสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76873. นางสาวกุลภสัสแ สิงหแตะนะ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76874. นางจันทรมาส กลํ่าเอม วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76875. นางสาวชุดาภรณแ ศรีโกเศส วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76876. นายธรีะพงษแ กระการดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76877. นางสิริพร รอดแสวง วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76878. นางสุธรัีตนแ คลายสมบรูณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76879. นางสุภารัตนแ ติรพจนแกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76880. นางเสมอ เวชสถล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76881. นายวรพนัธแ เพิ่มพลู วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76882. นางสาวรุงทพิยแ จิ๋วสงา วทิยาลัยการอาชีพสองพี่นอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76883. นายสายชล ศิษยแฤาษี วทิยาลัยการอาชีพสองพี่นอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76884. นายชิษณุพงศแ ศรีวบิลูยแกุล วทิยาลัยการอาชีพสองพี่นอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76885. นางสาวจันทรแธณา เจริญวยั วทิยาลัยการอาชีพอูทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76886. นายธนวฒันแ จิตตแใจฉ่ํา วทิยาลัยการอาชีพอูทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76887. นายธนาสิทธิ์ โพธิรั์ง วทิยาลัยการอาชีพอูทอง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76888. นางจิรพร สุธรรมแปง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76889. นายสําราญ สุธรรมแปง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76890. นางฉววีรรณ บริสุทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76891. นายณรงคแ พวัประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76892. นายณรงคแ พนัธุแสอิ้ง วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76893. นายเทอดศักด์ิ โพธะ วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76894. นางธญัญลักษณแ เอี่ยวพานิช วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76895. นายธรีะ วชัระพงศแไพบลูยแ วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76896. นายประดิษฐแ คําหอม วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76897. นายปรีชา เหลากอดี วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76898. นางสาวพัชรินทรแ รูโปบล วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76899. นายพษิณุ ทรัพยแวฒันานนทแ วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76900. นายมนตแศักด์ิ กล่ินสกุล วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76901. นายเรวตัรแ ภมรดล วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76902. นายวบิลูยแธรรม คุณกระมุท วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76903. นายศิริพนัธุแ ไกรเภา วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76904. นายสมจิตร สุขศิริศักด์ิ วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



2080

76905. นายสุกิจ ดีเสมอ วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76906. นายอํานาจ ละอองศรี วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76907. นายอุดม ทองสุข วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76908. นางจิรัชญา แกวไทรหงวน วทิยาลัยสารพดัชางบรรหาร-แจมใส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76909. นางจุฑารัตนแ อรุณสวสัด์ิ วทิยาลัยสารพดัชางบรรหาร-แจมใส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76910. นายชัยพร วงษแต้ังมั่น วทิยาลัยสารพดัชางบรรหาร-แจมใส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76911. นายทศันัย ใจเย็น วทิยาลัยสารพดัชางบรรหาร-แจมใส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76912. นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพยแ วทิยาลัยสารพดัชางบรรหาร-แจมใส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76913. นายพทิกัษแ อุดมรักษาทรัพยแ วทิยาลัยสารพดัชางบรรหาร-แจมใส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76914. นายมนตรี ร่ืนศุภผล วทิยาลัยสารพดัชางบรรหาร-แจมใส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76915. นายสิทธศัิกด์ิ คําโต วทิยาลัยสารพดัชางบรรหาร-แจมใส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76916. นายประภาส คงสบาย วทิยาลัยสารพดัชางบรรหาร-แจมใส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76917. นางสาวกนกวรรณ สงสมบรูณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76918. นายกวนิธร ไขหทยับตุร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76919. นางกันยา รัตนพวงทวง วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76920. นางกานตแสิรี อูอรุณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76921. นายกิติพงศแ โกวทิวณิชชา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76922. นางสาวฉัตรระวี ศรีคํา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76923. นายชนาวฒิุ มูลจันทรแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76924. นายนนทแ เกตุพรม วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76925. นางนิภา สุทธบิตร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76926. นางสาวนิภาพร แจมเสียง วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76927. นางสาวนิโลบล บญุชู วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76928. นายประภสั ร้ิวไสว วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76929. นางสาวพรรณี สุคันธนิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76930. นายมนตแชัย อัมพวานนทแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76931. นางสาวยอดขวัญ กุลเกตุ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76932. นางราตรี พรหมแทน วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76933. นางวไิล รัตนเชิดฉาย วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76934. นางสาวศรัณยา เอมอินทรแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76935. นายศุภวฒิุ ธรรมประชา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76936. นางสมใจ บญุมี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76937. นายสัมพนัธแ หยกสุวรรณกุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76938. นางสาวสุชาดา มีอําพนั วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76939. นางสาวสุมาวดี จันทรแเพญ็ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76940. นางอนัญญา เวยีงสีมา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76941. นางอภริดี พรหมสาขา ณ สกลนคร วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76942. นางอัจฉรา โพธจิินดา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรีุ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76943. นางกิตติยา มากมูล วทิยาลัยการอาชีพไชยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76944. นายณรงคแ แกวกาฬสินธุ วทิยาลัยการอาชีพไชยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76945. นายนอย โซมาลา วทิยาลัยการอาชีพไชยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76946. นางเพยีงใจ ทองสาลี วทิยาลัยการอาชีพไชยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76947. นางสาวสุเกษร ชุมสวสัด์ิ วทิยาลัยการอาชีพไชยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76948. นางสุภาวดี ชุมวรฐายี วทิยาลัยการอาชีพไชยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76949. นายชรัตนแ หตัถธรรมนูญ วทิยาลัยการอาชีพไชยา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76950. นางสาวธญัญรัตนแ ทวศีรี วทิยาลัยการอาชีพเวยีงสระ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76951. นางสาวรวสิรา สุทธิ วทิยาลัยการอาชีพเวยีงสระ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76952. นางอาภรณแ เขตภารา วทิยาลัยการอาชีพเวยีงสระ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76953. นายนริศ แกวสีนวล วทิยาลัยการอาชีพเวยีงสระ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76954. นายสิริยุค วฒันสุนทร วทิยาลัยการอาชีพเวยีงสระ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76955. นายจรัญ การกรณแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76956. นายบญุธรรม ล่ันซาย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76957. นายบญุยิน อินทรแนุน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76958. นางศิริวรรณ กุศลชู วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76959. นายโอภาส กุศลชู วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76960. นายโกมล เทโหปการ วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76961. นางคนึงนิจ กองกานน วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76962. นายเฉลิมศักด์ิ ตันติเจริญววิฒันแ วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76963. นายสมชาติ พรหมเกิด วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76964. นายสราวธุ สมบรูณแ วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76965. นายสุธรีแ กอบญุขวญั วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76966. นายสุมิตร ออนหวาน วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76967. นายสุวทิยแ ศานติพบิลู วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76968. นายอัมรินทรแ ทองรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคสุราษฏรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76969. นายเชาวรัตนแ เมืองแมน วทิยาลัยสารพดัชางสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76970. นางปยิภรณแ แพงคํา วทิยาลัยสารพดัชางสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76971. นางรัชนี ดวงจันทรแกาล วทิยาลัยสารพดัชางสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76972. นางหทยัรัตนแ หนูทอง วทิยาลัยสารพดัชางสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76973. นางอารียา ผุดมาก วทิยาลัยสารพดัชางสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76974. นายเซฟดี ศรีเมือง วทิยาลัยสารพดัชางสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76975. นางจริยาท ประดิษฐทรัพยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76976. นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76977. นางนพลักษณแ จุลภกัด์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76978. นางสาวสุกัญญา ฤทธมินตรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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76979. นางสุพตัรา เมืองฤกษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76980. นางสาวสุพชิญา รักแดง วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรแธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76981. นายจตุภมูิ ปใญญาเอก วทิยาลัยการอาชีพทาตูม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76982. นายจําลอง นิตยลาภ วทิยาลัยการอาชีพทาตูม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76983. นางนวลจันทรแ สุภาพ วทิยาลัยการอาชีพทาตูม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76984. นายสมพร หมานมา วทิยาลัยการอาชีพทาตูม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76985. นายอนุมัติ สีเหลือง วทิยาลัยการอาชีพทาตูม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76986. นายยงคแ ราศรีเฟืๆอง วทิยาลัยการอาชีพทาตูม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76987. นางสาวจรรยา ชัยสุนทร วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76988. นายบญุลอด โคตรใต วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76989. นางสาวพชันี ธรรมริยา วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76990. นายเพื่อนชาย ศรีศรยุทธ วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76991. นางมลธดิา ขบวนงาม วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76992. นางสาวศิริกัลยา ปใดตะชารี วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76993. นางสาวสุพรรษา เกษรบวั วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76994. นางสุลัยรักษแ นามอภชิน วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76995. นายอํานาจ ศาลางาม วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76996. นายฐปนนทแ สารสุวรรณ วทิยาลัยการอาชีพปราสาท สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76997. นายจิรวฒันแ คุชิตา วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76998. นายธนทตั ดุจจานุทศันแ วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

76999. นายประยูร บญุคืน วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77000. นางภทัรานิษฐแ ไกรสุข วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77001. นายยอดโดม เกษมสุข วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77002. นายวรวฒิุ บษุบง วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77003. นายวรีศักด์ิ ศาลางาม วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77004. นายสิทธชิัย ลีหลานอย วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77005. นายสิทธพิงศแ หมายมี วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77006. นายเสนหแ เบญจมาศกุล วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77007. นายสายันตแ กุลรัตนแ วทิยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77008. นายกิตติศักด์ิ ทาดทา วทิยาลัยการอาชีพสังขะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77009. นายคําพวง สายศร วทิยาลัยการอาชีพสังขะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77010. นางสาวนิตยา ใจพล วทิยาลัยการอาชีพสังขะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77011. นางลัคนา จันทรแศิริ วทิยาลัยการอาชีพสังขะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77012. วาทีร่อยโทสราวุธ ถุนาพรรณแ วทิยาลัยการอาชีพสังขะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77013. นางสาวสุพตัรา จันทรแแทน วทิยาลัยการอาชีพสังขะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77014. นายสุรจิตร สุจินพราหมณแ วทิยาลัยการอาชีพสังขะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77015. นายอดิศักด์ิ แกวใส วทิยาลัยการอาชีพสังขะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77016. นางอภฤิดี เจริญสุข วทิยาลัยการอาชีพสังขะ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77017. นายกิตติภพ ไกรเพชร วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77018. นายโกวทิยแ สรอยนาก วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77019. นายคุมทรัพยแ บญุเปลง วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77020. นายจาระวทิยแ แพงโพธิ์ วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77021. นายจิรายุ สุขกุล วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77022. นางสาวนงนุช สิงหแชัย วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77023. นายประทมุ ฉ่ําโสฬส วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77024. นายปรัชญา ประยงคแหอม วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77025. นายโพธิท์อง บษุราคํา วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77026. นายไพศาล บญุลับ วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77027. นายมงคล ใจหาญ วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77028. นายระวี ปรากฏรัตนแ วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77029. นายเรวฒันแ ศิริมา วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77030. นายวลัลภ ไววทิยแ วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77031. นายสงเสริม สายบตุร วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77032. นายสําเร็จ มะวญิธร วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77033. นายสุมิตร วงษแสวรรคแ วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77034. วาที่ พ.ต.สุเมฆ ขาวงาม วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77035. นายสุวทิยแ สวสัด์ิ วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77036. นายอนุรักษแ ผมงาม วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77037. นายณรงคแ สําราญ วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77038. นายประเสริฐ จัตุรภทัร วทิยาลัยเทคนิคสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77039. นายเกษม วงษแสมบรูณแ วทิยาลัยสารพดัชางสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77040. นายณัฐวฒิุ อินสุ วทิยาลัยสารพดัชางสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77041. นายณิรุท ประสงคแจีน วทิยาลัยสารพดัชางสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77042. นางสาวพชัญา เดชวารี วทิยาลัยสารพดัชางสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77043. นางสาวอริสรา ดลเสมอ วทิยาลัยสารพดัชางสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77044. นางสาวอัญญานี สมบรูณแรัตนแ วทิยาลัยสารพดัชางสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77045. นางสาวอารีรัตนแ ประดับ วทิยาลัยสารพดัชางสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77046. นายกฤษณเดช ราษทีอง วทิยาลัยสารพดัชางสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77047. นางสาวกฤตนภา อารมยแดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77048. นางการุณี วบิลูชัย วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77049. นายโกศล ธนูธรรมทศันแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77050. นางขนิษฐา นิ่งนอย วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77051. นายชวภณ กนกบญุพทิกัษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77052. นางโชติกา ดาทอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77053. นางสาวธริดา ตระกูลพนัธนันทแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77054. นางบญุมี พชัรมงคล วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77055. นายพรพทิกัษแ ศรีแกว วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77056. นางสาวพมิพแมณี ภกัดีธาํรงเกียรต์ิ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77057. นางสาวภทัรภร ละมายวรรณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77058. นางรุงทพิยแ ศักด์ิรัตนมาศ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77059. นายวฒิุกร นโรปการณแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77060. นางสุกัญญา ธรรมรส วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77061. นางสุรางคนา ถือคุณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77062. นางสาวจิระภางคแ กัลยะกิติ วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทรแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77063. นายเกรียงศักด์ิ ทองยศ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77064. นายจรัญ ทวยจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77065. นายจิระเดช ลครรํา วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77066. นายชินกร ชมพกิุล วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77067. นายโชคทวี ธรรมศร วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77068. นายทรงศักด์ิ ลือจันดา วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77069. นายนนทวฒันแ ดีบานโสก วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77070. นายประกอบ ศรีภมูี วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77071. นายประกิต เสทอืนวงษแ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77072. วาที่รอยตรีประยงคแ ศรีสรณแ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77073. นายปวฒิุ เพชรไพรินทรแ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77074. นายปใณณฑัต เพยีรการ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77075. นายพรชัย แยมบาน วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77076. นายไพรัตนแ หวงัเปๅนไทย วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77077. นายมนตแชัย ราชกิจ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77078. นายมุนินธร ประทมุเวยีง วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77079. นายรังษี สุทธบิริบาล วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77080. นายวเิชียร สุวรรณพล วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77081. ศิริชัย ประจันตะเสน วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77082. นายสมานจิตร แสนสุข วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77083. นางสาวสุนทรผไท จันทระ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77084. นายสุเมศ ภาคีนุยะ วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77085. นายแสวง จันทธรรม วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77086. นายพงศแววิฒันแ ฮงทอง วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77087. พันจาอากาศเอกไกรอําพร ศรีสมพร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77088. นายธนานพ เฉลิมฤกษแ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77089. นายธานินทรแ แสงสวาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77090. นายไพรัช ชมกุหลาบ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77091. นางสาวมันธนา เพง็กุล วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77092. นางวาสนา วชัรวรพงษแ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77093. นายชัชวาล ปณุขันธแ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77094. วาที่ ร.อ.ไพฑูรยแ สรอยสน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77095. นายอาทติยแ จิรวฒันผล วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77096. นางสาวขวญัตา บวัชุม วทิยาลัยอาชีวศึกษาหนองคมย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77097. นางชฎาธาร สาวะรีพล วทิยาลัยอาชีวศึกษาหนองคมย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77098. นางสาวทวิารัตนแ ศรีกุลวงศแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาหนองคมย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77099. นางเยาวภา อุตกะ วทิยาลัยอาชีวศึกษาหนองคมย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77100. นายคงคา เหลาวงคแศรี วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือ ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77101. นายชัยณรงคแ แดงทาขาม วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือ ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77102. นายพฒันพงษแ พร้ิวไธสง วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือ ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77103. นายสุกิจ ขัดชอนใบ วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือ ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77104. นายกัมปนาท บญุคง วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือ ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77105. นายกิตติ คํามณีจันทรแ วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77106. นางอมรทพิยแ โสภารักษแ วทิยาลัยการอาชีพศรีบญุเรือง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77107. นายจตุชัย บดุนาชิน วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77108. นางสาวจิรัชญา ทศัศรี วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77109. นายฉัตรชัย ไชยเดช วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77110. นายชัยสิทธิ์ ผาดํา วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77111. วาที่ร.ท.รามิน แสงประดิษฐแ วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77112. นายวสันตแ พากุล วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77113. นางสาววาทนิี ปตุุรงคแ วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77114. นายวทิยา บญุรอด วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77115. นายสุพรรณ ประทมุชัย วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77116. นายธนะชัย สุระเสียง วทิยาลัยเทคนิคหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77117. นางสาวมาลี ชูเอี่ยม วทิยาลัยการอาชีพวเิศษชัยชาญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77118. นายสุรศักด์ิ หร่ิมสืบ วทิยาลัยการอาชีพวเิศษชัยชาญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77119. นายชูศักด์ิ เปาอินทรแ วทิยาลัยการอาชีพวเิศษชัยชาญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77120. นายกัมปนาท พระสุพรรณแ วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77121. นายชาญศักด์ิ บญุครอง วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77122. นายภาณุ ชวนอาจ วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77123. นางรําไพ ไชยรักษแ วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77124. นางสาววาสนา อัมพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77125. นายวรียุทธ สูเสน วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77126. นายสุริยา กันภยั วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77127. นายอนุชา ศรีสุข วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77128. นายอภสิิทธิ์ โคนพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคหวัตะพาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77129. นายคมกริช โหมดมวง วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77130. นายจัตตุพงศแ สุราโพธิ์ วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77131. นายชัชชัย กาหาวงศแ วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77132. นางสาวนงลักษแ โสภาบญุ วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77133. นางสาวปยิาภรณแ วงคแแกว วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77134. นายวรีะยุทธ มั่งค่ัง วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77135. นางสาวสิริกร ธรรมวงศแ วทิยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77136. นางดวงพร ศรีปะโค วทิยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77137. นางสาวพรนิภา หงษแบนิมา วทิยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77138. นายสมศักด์ิ คํามูล วทิยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77139. นางสาวอิงอร ธรรมเวยีง วทิยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77140. นางนงนุช ทองเพชร วทิยาลัยการอาชีพบานผือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77141. นางปภาภทัร แสงแกว วทิยาลัยการอาชีพบานผือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77142. นางยุพาวดี ศิริปริีดแ วทิยาลัยการอาชีพบานผือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77143. นายววิฒันแ พรมจารยแ วทิยาลัยการอาชีพบานผือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77144. นายศราวธุ คุมไพฑูรยแ วทิยาลัยการอาชีพบานผือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77145. นางสาวสุภาภรณแ ทองสุโข วทิยาลัยการอาชีพบานผือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77146. นางคธชิา อาพร วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77147. นายนิวตัร แพงยา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77148. นางพกิุล พยัตติกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77149. นางรัชดา หมอยาดี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77150. นางรําเพย คาไกล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77151. นางวริพลู ทพิยแมณี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77152. นายสมบติั แสงอรุณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77153. นายสัญญา ฉิมรักแกว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77154. นายสิทธชิัย กุลวงษแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77155. นางสุมาลี มูลทองนอย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77156. นายสุริยา ดีสัตถา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77157. นางสุรีรัตนแ สุมมาตยแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77158. นายอดิศักด์ิ สอนคุณแกว วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77159. นางอุไร เชี่ยวชาญ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77160. นายสุรพล อรุณศิวกุล วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77161. นายจักรพนัธแ สินเทศ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77162. นายธรรมศักด์ิ อึ้งวฒันศิริกุล วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77163. นายนพดล ไชยประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77164. นางสาวน้ําฝน ต้ังประเสริฐ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77165. นายบญุเหลือ นาคสุข วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77166. นายประยุทธ สีสิงหแ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77167. นายประสิทธิ์ เดชศิริพนัธแ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77168. นายไพฑูรยแ ยศเตา วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77169. นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77170. นายวรสิทธิ์ ขุนคา วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77171. นางสาววัชรามาศ บญุเลิศ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77172. นายเศรษฐวชิญแ วงันันทแ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77173. นางสุชัญญแญา ชะลูด วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77174. นายสุทธวทิยแ วงศแพรหมเมฆ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77175. นายอนุพนัธแ รุงเผาพนัธุแ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77176. นายอภชิัย หยองเจริญ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77177. นายอภเิดช ศิริตัง วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77178. นายประสิทธิ์ อังกินันทนแ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77179. นางนิชกานตแ ไอครรัมยแ วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยวอดุรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77180. นางสาวปทติตา มะลิกล่ิน วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยวอดุรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77181. นางสาวยุลี แกวเชียงหวาง วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยวอดุรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77182. นางวาสนา สําราญจิต วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยวอดุรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77183. นางสาวสุนทรี คําแหงพล วิทยาลัยบริหารธูรกจิและการทองเที่ยวอดุรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77184. นายผองชัย ไทยหอม วิทยาลัยบริหารธูรกจิและการทองเที่ยวอดุรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77185. นายเชิดศักด์ิ คําสุนันทแ วทิยาลัยสารพดัชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77186. นายณรงคแ จันทรา วทิยาลัยสารพดัชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77187. นายบญุสนอง สีมืด วทิยาลัยสารพดัชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77188. นายพสิิฐ โฮล่ิม วทิยาลัยสารพดัชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77189. นายหรรษา เสริฐผล วทิยาลัยสารพดัชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77190. นางอรอนงคแ จันทรา วทิยาลัยสารพดัชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77191. นายอุดม อึ้งพรหมบณัฑิต วทิยาลัยสารพดัชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77192. นายวรียุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร วทิยาลัยสารพดัชางอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77193. นางกนกทพิยแ อินทยุศ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77194. นางสาวโคมทอง ถานอาดนา วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77195. นางชุติภทัร ทะนันไชย วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77196. นางมัญชรี ดีแซง วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77197. นางสาวเยาวนาถ ศรีนุกูล วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77198. นางรุจิรา บญุรักษา วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77199. นายสมชาย ทพิรักษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77200. นายสุรพนัธแ พึ่งยอย วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77201. นางดวงสมร สุนทร วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77202. นายผาเวยีง เซาะแสวง วทิยาลัยการอาชีพพชิัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77203. นางสาวพรทพิยแ ใยมะเริง วทิยาลัยการอาชีพพชิัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77204. นางภญิญารัตนแ เกตุอินทรแ วทิยาลัยการอาชีพพชิัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77205. นายวชัรา สุขใจ วทิยาลัยการอาชีพพชิัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77206. นายสมจิตตแ เชื้อบญุมี วทิยาลัยการอาชีพพชิัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77207. นายวจิารณแ แสงซ่ือ วทิยาลัยเทคนิคอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77208. นางสาวสุภนัตรี เกิดสา วทิยาลัยเทคนิคอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77209. นายปรีชา ภูสมบติัขจร วทิยาลัยเทคนิคอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77210. นางกาญจนา กล่ินหอม วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77211. นางจรรจิรา พรมทอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77212. นางจิราพร เชียงสง วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77213. นางจิราวรรณ ขันโท วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77214. นางณัชนันทแ ศักด์ิพงศแสิงหแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77215. นางสาวทกัษณิา ดาราบถ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77216. นางสาวทศันา ตรียะวรางพนัธแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77217. นางมาลี ศรอรุณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77218. นางรุจาภา รอดอัมพร วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77219. นายสยาม โต฿ะทอง วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77220. นางสุนันทา พฒุโต วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77221. นายอวยพร ชูโลก วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถแ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77222. นายดิเรก มวงงาม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77223. นางทพิวรรณแ กลาการขาย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77224. นายประเทศ ดวงพตัรา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77225. นางเพยีงใจ ชูวงศแเลิศ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77226. นางสาวศิริวรรณ แกวนธญักิจ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77227. นายถาวร ทพิวรรณ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77228. นายชัยวฒุ ขันอาสา วทิยาลัยเทคนิคอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77229. นายเดนศิริ กาสีวงคแ วทิยาลัยเทคนิคอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77230. นายปรีชา นิลสนธิ วทิยาลัยเทคนิคอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77231. นายมนตรี โพธิอ์อน วทิยาลัยเทคนิคอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77232. นางละเอียด จันทรแศรี วทิยาลัยเทคนิคอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77233. นางสาววลัภา วงษแมาก วทิยาลัยเทคนิคอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77234. นางออมใจ นิยมสัตยแ วทิยาลัยเทคนิคอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77235. นายชุมพล สุระดม วทิยาลัยสารพดัชางอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77236. นายดํารงคแ ดีการ วทิยาลัยสารพดัชางอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77237. นางกัลยาณี พรมดอน วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77238. นายชาญยุทธ กาละมาตร วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77239. นายทองดี ขันขวา วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77240. นางสาวประไพพร สีบญุ วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77241. นางสาวพนิดา แดนดี วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77242. นางสาวพรอมพรรณ ขันธแสิงหแ วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77243. นายภทัรฉัฐ แพงแกว วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77244. นายรุงเพชร เขียวแกว วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77245. นางลักษกิา โสภนวชิญแ วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77246. นายศุภวทิยแ โกพล วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77247. นายสมศักด์ิ ไพคํานาม วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77248. นางสาวสายใจ เหลากลม วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77249. นายสุวรรณ แสงโชติ วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77250. นายสวาง สัตยแธรรม วทิยาลัยการอาชีพเขมราฐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77251. นางสาวกฤติยาวดี ระเบยีบโพธิ์ วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77252. นายจักรกฤษณแ ผาสุข วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77253. นางสาวชญานิน กอนจันทรแ วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77254. นายฐิติพนัธแ พมิพแชาย วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77255. นางสราลี นิยมพนัธแ วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77256. นายสุนทร ดอนชัย วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77257. นายอภสิิทธิ์ พรมดอน วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77258. นางอรปรียา พนัธุแครู วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77259. นายไวพจนแ ศรีธญั วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77260. นายสุวชิา มั่นยืน วทิยาลัยการอาชีพวารินชําราบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77261. นางสาวบวัใส ศรไชย วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77262. นายประชิต หลาแหลง วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77263. รอยตํารวจตรีหญิงปาริชาด ขันบตุรศรี วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77264. นางพศิมัย จันทพรม วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77265. นางมยุรา ควรประกอบกิจ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77266. นางราตรี สะดีวงศแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77267. นางสุนันทา ธรุะทํา วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77268. นางอรทยั ซาเสน วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77269. นายคําปุุน พลรัตนแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77270. นายสุเทพ สระจันทรแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77271. นายอํานวย อินทนนทแ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77272. นางกิตยาภรณแ ทวสิีทธิ์ วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77273. นางสาวจารุวรรณ ศรีขาว วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77274. นายดํารงณแ เชื้อจิตร วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77275. นายธนาธปิ สอนอาจ วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77276. นางปราณี เขียวสด วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77277. นางสาวเพชรรัตนแ โพธิศ์รี วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77278. นายเรืองชัย เขียวสด วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77279. นางสาววภิาวดี จันทรแอุตสาหแ วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77280. นายวเิศษศักด์ิ ศรีแสง วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77281. นายวรีะศักด์ิ เพง็ธรรม วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77282. นางสาวสมภาน เจตนา วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77283. นางสาวสุมาลี กมุทชาติ วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77284. นางสาวกรรยา สูเสน วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77285. นายธวชัชัย พวงมะลัย วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77286. นายธรีเดช ทมิา วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77287. นายเพยีร ประทมุ วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77288. นายไพรวลัยแ โพธะจันทรแ วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77289. นายยุทธพงษแ ศรีทอง วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77290. นายสุนันตแ สุขเจริญ วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77291. นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษแ วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77292. นายอิทธพิล สุขเติม วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77293. นางสุวนิจ สุริยพนัตรี วทิยาลัยเทคนิคตระการพชืผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77294. นายทรงพล มาลาสาย วทิยาลัยเทคนิคพบิลูมังสาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77295. นางสาวพรชนก หอมสมบติั วทิยาลัยเทคนิคพบิลูมังสาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77296. นางสาวภวกิา โพธิข์าว วทิยาลัยเทคนิคพบิลูมังสาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77297. นางสาวรจนา บวัศรีภมูิ วทิยาลัยเทคนิคพบิลูมังสาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77298. นายสํา บญุเพิ่ม วทิยาลัยเทคนิคพบิลูมังสาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77299. นางสาวอนุธดิา ทมุมากรณแ วทิยาลัยเทคนิคพบิลูมังสาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77300. นางจินตนา สุรําไพ วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77301. นางสาวธันยาภกัคแ ธนชัยผลฐานิส วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77302. นางสาวธดิารัตนแ บญุดล วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77303. นายบญุสนอง แกวคําปอด วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77304. นายพรธวิา วงษแพทิกัษแ วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77305. นายวรวฒิุ ปทมุมาศ วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77306. นายวนัชัย นิยมวงศแ วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77307. นายวรีะพล นันตะเสน วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77308. นายศตวฒันแ มงคลดิษฐแ วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77309. นายสมคิด ศิลาคุปตแ วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77310. นายสุนันทแ อินทรแงาม วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77311. นายสุรวฒันศักด์ิ สุรําไพ วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77312. นายกฤษฎา แสวงแกว วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77313. นายณัฐกร หมื่นทอง วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77314. นายธนวทิยแ อุมา วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77315. นายนิรุจ อักษรพมิพแ วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77316. นางพศิมัย นิติศักด์ิ วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77317. นายไพรัช แสนรมเย็น วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77318. นางภทัริดา ครุฑสินธุแ วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77319. นายมานะ วชิางาม วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77320. นายวทญัโู บตุรศรี วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77321. นายวชัรินทรแ เหลาออง วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77322. นางสาววชัรี ศิริมัญจา วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77323. นายเศกสิทธิ์ ชื่นสกุล วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77324. นายสมชาย แววศรี วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77325. นายสรรพสิทธิ ยืนยาว วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77326. นายสรายุทธแ วงศแสุวรรณ วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77327. นายสาธติ นวรัตนแ ณ อยุธยา วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77328. นางอนงคแรัตนแ สุขจําเริญ วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77329. นายอนุสรณแ แสงดาว วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77330. นางอมราพร ปวะบตุร วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77331. นางสมจิตร บรุุษพฒันแ วทิยาลัยสารพดัชางอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77332. นางเกลียวทอง โชคณัติ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77333. นางจตุพร ชาติบวัหลวง วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77334. นางฉันทนา หอมพกิุล วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77335. นางชุลีพร สวรรคแตรานนทแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77336. นางสาวเทียมจันทรแ สวนเขม วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77337. นางสาวนภาพร สุธมันาถพงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77338. นางนารีรัตนแ โชติบตุร วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77339. นางสาวบงัอร จันโทวงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77340. นางปรมาภรณแ นามเฑียร วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77341. นางพรเพชร ปยิะพทุธางกูร วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77342. นางพรวไิล สุวรรณโชติ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77343. นายพศิิษฐแ อูศิริกุลพาณิชยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77344. นางสาวรัชนี พงษแศิริ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77345. นางราณี ศรีสุรนารี วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77346. นายศุภชัย มีหนองหวา วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77347. นางสมสมัย แกวธรรมมา วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

77348. นางสุดสวาท จันโทวงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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77349. นางสาวกชพรรณ ภาสุดา โรงเรียนกงล้ีจงซัน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77350. นายกฤตวชัร สุดสงวน โรงเรียนกงล้ีจงซัน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77351. นางวลิาวลัยแ ภพูานใบ โรงเรียนกงล้ีจงซัน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77352. นางสุรียแ จุลภทัรพงศแ โรงเรียนกงล้ีจงซัน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77353. นางสุรียแมาศ ซ้ิมพทิกัษแ โรงเรียนกงล้ีจงซัน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77354. นางสาวอัญชลี ปราการนนทแ โรงเรียนกงล้ีจงซัน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77355. นางจินตนา ภูธนานุสรณแ โรงเรียนกงล้ีจงซัน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77356. นางสาวชนัญญา ยิ่งสกุล โรงเรียนกสิณธรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77357. นางสาวนงลักษณแ กล่ินหวล โรงเรียนกสิณธรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77358. นางประทมุพร เส็งประเสริฐ โรงเรียนกสิณธรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77359. นางสาวพิมพแวลัญชแ คําพมิาน โรงเรียนกสิณธรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77360. นางศิริกานตแ นามวงศแ โรงเรียนกสิณธรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77361. นางศิริพร กล่ินร่ืน โรงเรียนกสิณธรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77362. นายสมนึก กสิณธร โรงเรียนกสิณธรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77363. นางสาวอติภา ยี่สุนแซม โรงเรียนกสิณธรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77364. นางอัญชลี แพรหลาย โรงเรียนกสิณธรวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77365. นางสาวจารุณี กลับสีทอง โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77366. นางพศิมัย สมในใจ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77367. นางสาววเิชียร คลายฉ่ํา โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77368. นางสาวอญัรินทรแ ฤทธณิรงคแสิทธิ์ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77369. นางนภสัวรรณ แกวโพนงาม โรงเรียนกอบวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77370. นางปราณี จิวประเสริฐ โรงเรียนกอบวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77371. นางสาวรสธร กริสประจันทรแ โรงเรียนกอบวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77372. นางศนิสา รอดพงษา โรงเรียนกอบวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77373. นางอัญชลี วฒันวนัยู โรงเรียนกอบวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77374. นางไฉไล ชํานาญฉา โรงเรียนกันตะบตุร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77375. นางวาลานุกูล กนกมโนมัย โรงเรียนกันตะบตุร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77376. นางวมิล กิจบรุณทรัพยแ โรงเรียนกันตะบตุร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77377. นางสาวสมสิริ จันทจร โรงเรียนกันตะบตุร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77378. นางสาวสุจรรยา วงศแศิริทรัพยแ โรงเรียนกันตะบตุร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77379. นายอิศรายุทธ พรหมชาวนา โรงเรียนกันตะบตุร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77380. นางอรพนิ นะราย โรงเรียนกันตะบตุร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77381. นางสาวนะภา พละสุ โรงเรียนโกศลวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77382. นางสาวพงึใจ พนัธมุชัย โรงเรียนโกศลวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77383. นางสาวลออศรี ศิลานุกิจ โรงเรียนโกศลวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77384. นางสาวละออวรรณ อวยพร โรงเรียนโกศลวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77385. นางสมใจ เชื่อมไชยกุล โรงเรียนโกศลวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77386. นางสาวสมนึก กําลังคล่ี โรงเรียนโกศลวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77387. นางสาวเขมะพันธุแ เชิดเกียรติกุล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77388. นางฉันทนัทธแ เงินจันทรแ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77389. นางสาวกัลยาณี จักษรัุกษแ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77390. นางพรทพิยแ สุขประเสริฐ โรงเรียนจันทรวชิา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77391. นางสาวพรสิริ ฉันทภทัรานนทแ โรงเรียนจันทรวชิา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77392. นางสมจิตรแ หอไตรรงคแ โรงเรียนจันทรวชิา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77393. นางสาวดาราภา กาญจนพนัธุแ โรงเรียนชาตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77394. นายสมจิตรแ โพธิเ์งิน โรงเรียนชาตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77395. นางสาวหทยา งามญาติ โรงเรียนชาตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77396. นางสาวอังคณา ถุงกลาง โรงเรียนชาตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77397. นางกาญจนโรจนแ แจมสุวรรณ โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77398. นางเกษฎา หงษแทอง โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77399. นางสาวธารทพิยแ หนองโทน โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77400. นางสาวนิรดา สรรพกิจผล โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77401. นางสาวปฐมาภรณแ โพธิอ์อง โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77402. นางสาวเพ็ญภัสสร รัตนพนัธแ โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77403. นางรัชนีพร กวนศรี โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77404. นายสมเกียรติ ปลาบูทอง โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77405. นางสุดารัตนแ แซซ่ี โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77406. นางสาวอบุลรัตนแ มีละมัย โรงเรียนโชคชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77407. นางชลดา ชนะวรรณโณ โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนทแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77408. นางสมพร กิจกนกศร โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนทแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77409. นางสาวอัญชลี เชื้อสุวรรณ โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนทแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77410. นางสาวทรงศรี ศรีฟาู โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77411. นางสาวบรรจง หลาวเงิน โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77412. นางปานทพิยแ ใจเอื้อย โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77413. นางสาวพรประภา งามเสกษแ โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77414. นางพรศิริ คุณประภา โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77415. นางสาวพุทธชาด สุดคนึง โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77416. นางมณีรัตนแ ชัยรัตนะ โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77417. นางรัตนา วศิาลสิงหแ โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77418. นายวศิิษยแ ปใญญาฤทธิ์ โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77419. นางสมลักษณแ บญุเพชร โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77420. นางอนงคแภทัรแ ทรัพยแมีชัย โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77421. นายอภเิดช ผังรักษแ โรงเรียนซางตาครูสศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77422. นางวไิลรัตนแ พฒันาอนุสรณแ โรงเรียนเซนตแจอหแนเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77423. นายสมจิต ประเสริฐศิลป โรงเรียนเซนตแจอหแนเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77424. นางรัชติกร เจียไพบลูยแ โรงเรียนเซนตแจอหแนเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77425. นายคมกฤษ กิจวฒันหรัิญ โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77426. นายจินดา ปใ็นบรรจง โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77427. นางจุรีรัตนแ นุชมิตร โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77428. นายชินวฒันแ สุวดินทรแกูร โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77429. นายพรสิทธิ์ จาระนัย โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77430. นางมณี เงากระจาง โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77431. นางรจนา จันทรแพบั โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77432. นางรุงนภา โมแกว โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77433. นายวรุิทธแ นุมรอด โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77434. นายสมศักด์ิ นุชมิตร โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77435. นางอรุณี คูณสมบติั โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77436. นางเอมอร เลิศรัตนศาสตรแ โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77437. นายมนูญ สนเจริญ โรงเรียนเซนตแดอมินิก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77438. นางสาวกัลยา แสนตางนา โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77439. นายกิตติพงศแ ราชเจริญ โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77440. นางสาวฉววีรรณ บญุทนั โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77441. นางดาราณี วงษแสุวรรณ โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77442. นางทศันียแ แอนดะริส โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77443. นางนิตยา โมกขะเวส โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77444. นางเพลินพศิ ศรีมาตยแ โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77445. นางภรีภรณแ ศรีปาน โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77446. นางรัชนก เดนสมุทร โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77447. นางรัตนา บญุรักษา โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77448. นางลัดดา วงัสตัง โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77449. นางสาววรรณา ชะบางบอน โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77450. นายวรีชัย เลาะหแมิน โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77451. นายสงา บนิตาฮี โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77452. นางสําอาง รวมศิลป โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77453. นางสาวสุดาวรรณ เลาะหแมิน โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77454. นางอําพนั อินทรประเสริฐ โรงเรียนเซนตแเทเรซา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77455. นางกันยา แกวมณี โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77456. นางจันทริา ทศันภมูิเดชา โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77457. นางจิตตรา ปิๆนทอง โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77458. นายเจริญสันตแ กิจเจริญ โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77459. นางดวงใจ เกษานนทแ โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77460. นางมณี จินดาธนานันทแ โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77461. นางวฒันา ศรีวภิาสกุล โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77462. นางสาวสุพตัรา สุนทรานุสรณแ โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77463. นางอนงคแ เหน็แจง โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77464. นางอรนุช ตุมฉาย โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77465. นางอัญชลี ตรีวาอุดม โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77466. นางอาภรณแ เจ็งไพจิตร โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77467. นางอําพรรณ ศิริปโชติ โรงเรียนเซนตแปเีตอรแธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77468. นางสาวกฤติกา ปานสีทอง โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77469. นายเจริญ ปใกสมัย โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77470. นางสาวชุลีพร เพยีรชาง โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77471. นางสาวเนาวรัตนแ คําแดง โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77472. นางสาวบุบผชาติ นิมิตเดชวงศแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77473. นางพาวไิล วงษแสวรรคแ โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77474. นางสาวมะลิวลัยแ ชูเกียรติศิริ โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77475. นางสาวเมตตา ใครครวญ โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77476. นางสาวรติมา ศรีนาวนิ โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77477. นางสาวรักชนก วจิิตรลัญจกร โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77478. นางสาวรัชนี พลชัยยา โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77479. นางสาววนัดี ทรงศักด์ิราตรี โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77480. นางสาวสมพร มาลัยศรี โรงเรียนเซนตแโยเซฟคอนเวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77481. นางสาวเพชรลดา จรรยา โรงเรียนดวงวภิา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77482. นางสาวมะลิวลัยแ บญุเอื้อ โรงเรียนดวงวภิา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77483. นางสาววาสนา เครือบตุรสินธิ์ โรงเรียนดวงวภิา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77484. นางสาวศิระมนตแ รุงแสง โรงเรียนดวงวภิา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77485. นางสาวสุภาพร หวยหงษแทอง โรงเรียนดวงวภิา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77486. นายอนันทแ มณีพนัธุแ โรงเรียนดวงวภิา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77487. นางกาหลง พนัโบ โรงเรียนถนอมพศิวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77488. นางรุงฟาู ประสิทธิน์อก โรงเรียนถนอมพศิวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77489. นางสิดาพร คงสิน โรงเรียนถนอมพศิวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77490. นางสุมิตรา ทรัพยสาร โรงเรียนถนอมพศิวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77491. นางสาวอุทมุพร วสิิฏฐพรอักษร โรงเรียนถนอมพศิวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77492. นายอริยะ สุพรรณเภษชั โรงเรียนถนอมพศิวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77493. นางทพิฆัมพร ภูศิริไพบลูยแ โรงเรียนธชัรินทรแวทิยาบางเขน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77494. นางสาวทิพยแวรรณ เจริญจิตตแ โรงเรียนธชัรินทรแวทิยาบางเขน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77495. นางเบญจวรรณแ ออนทวม โรงเรียนธชัรินทรแวทิยาบางเขน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77496. นายประพนัธแ พรมโสภา โรงเรียนธชัรินทรแวทิยาบางเขน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77497. นางประไพ ชัยธน โรงเรียนธชัรินทรแวทิยาบางเขน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77498. นางววิา พุมมาก โรงเรียนธชัรินทรแวทิยาบางเขน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77499. นางสาวสวาท บําเพญ็ทาน โรงเรียนธชัรินทรแวทิยาบางเขน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77500. นายสันทดั เอี่ยมสําลี โรงเรียนธชัรินทรแวทิยาบางเขน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77501. นางสาวภิญญาดา ลีลาเชาวแ โรงเรียนเธยีรประสิทธิศ์าสตรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77502. นางมาลี สกุลเวสสะ โรงเรียนเธยีรประสิทธิศ์าสตรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77503. นางเรณู ปรางทอง โรงเรียนเธยีรประสิทธิศ์าสตรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77504. นายวรัิช บตุะกาศ โรงเรียนเธยีรประสิทธิศ์าสตรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77505. นางสาวสุภคัรักษแ ประทปี โรงเรียนเธยีรประสิทธิศ์าสตรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77506. นางสุภาพร มูฮําหมัด โรงเรียนเธยีรประสิทธิศ์าสตรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77507. นายวสุิทธิ์ เจริญศิริวฒันแ โรงเรียนนานาชาติเซนตแสตีเฟนุสแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77508. นางสาวรัชดาภรณแ สุราเลิศ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77509. นางชนกพรรณ โอสิริ โรงเรียนนิพทัธแวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77510. นางทองจันทรแ หาริเทศ โรงเรียนนิพทัธแวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77511. นางยุพณิ ทองจีน โรงเรียนนิพทัธแวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77512. นางสาววาสนา โพธิพ์นัธุแ โรงเรียนนิพทัธแวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77513. นายสมศักด์ิ รัตนวงษแวบิลูยแ โรงเรียนนิพทัธแวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77514. นายเสด็จจร บญุเหล่ียม โรงเรียนนิพทัธแวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77515. นางสาวนงนุช โอศิริ โรงเรียนนิพทัธแวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77516. นางนวลปรางคแ ปติิรัตนแ โรงเรียนนิเวศนแวารินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77517. นางเบญ็จวรรณ วงศและมาย โรงเรียนนิเวศนแวารินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77518. นางวารินทรแ มณีทอง โรงเรียนนิเวศนแวารินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77519. นางจุฑารัตนแ ศรีเพชร โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77520. นายณรงคแ คําสุวรรณ โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77521. นางปยิะนุช สํารวมจิต โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77522. นายพจนแ คําสุวรรณ โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77523. นางพชัรี ทรงอยู โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77524. นายมนตรี เปีๆยมสวสัด์ิ โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77525. นางมะณี เหมวฒันแ โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77526. นางเมตตา ภูอินทรแ โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77527. นางรัชนี ปานขํา โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77528. นางลักขณา ธรุะพนัธแ โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77529. นางวริาสินี ครุฑคง โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77530. นางสาวสํารวย เพง็คลาย โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77531. นายสุชาติ อินสมะพนัธแ โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77532. นางสุพรรณี สุนทรวภิาค โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77533. นางสุพตัรา รอดพลอย โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77534. นางสาวอุดม พวัไพบลูยแ โรงเรียนบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77535. นางกนกวรรณ แสงสุวรรณ โรงเรียนบรูณะศึกษาแผนกอนุบาลทุงครุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77536. นางสาวชวา วงษแเนียม โรงเรียนบรูณะศึกษาแผนกอนุบาลทุงครุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77537. นางสาวพวงผกา อุทพนัธแ โรงเรียนบรูณะศึกษาแผนกอนุบาลทุงครุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77538. นางพไิลวรรณ กันทรัพยแ โรงเรียนบรูณะศึกษาแผนกอนุบาลทุงครุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77539. นางสาวนฤมล ภูหอย โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77540. นายยอดยิ่ง อิ่มปาน โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77541. นายสรศิลป ปใ็นแตง โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77542. นางนิตยา วนัทมุา โรงเรียนประมุขวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77543. นางพศิมัย กล่ินคง โรงเรียนประมุขวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77544. นางสาวสุพัฒตรา พนัธแไพศาล โรงเรียนประมุขวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77545. นางณัฐชนก รอดสมบญุ โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77546. นางสาวณิชกานตแ ชวนปรีชา โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77547. นางทศันียแ วภิานันทแ โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77548. นางปภสัสร พยอมแยม โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77549. นางเรียมจิต อุดมกิจ โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77550. นางวชัรีภรณแ พงษแไชย โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77551. นางสุภาวดี ฤทธลัิกษณแ โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77552. นางสุวรัตนแ ทองสาย โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77553. นางสาวอมรัตนแ อมร โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77554. นางอารียา ศรีสวสัด์ิงาม โรงเรียนปราโมชวทิยารามอินทรา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77555. นางสาวกฤษณา คงทน โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77556. นางสาวกญัญแวรา นราพนัธแ โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77557. นางกัลยา วลัลภานุรัตนแ โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77558. นางจิราพร อูศิลปกิจ โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77559. นางฉววีรรณ จําปาทอง โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77560. นางสาวฉัตรสุดา ฉายแสงเดือน โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77561. นางสาวทิพยแมาลัย แพนอินทรแ โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77562. นางธาริณี ฉิมออง โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77563. นางนฤวรรณ เฉลียว โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77564. นางปพชิชา เพชรกลํ่า โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77565. นางประภา มีสมยา โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77566. นายมานพ เพชรกลํ่า โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77567. นางสาวเยาวรัช จุลมณฑล โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77568. นางลัดดา หมวกสังขแ โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77569. นางสาวศิริรัตนแ เขมะจารุ โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77570. นางสาวสมศรี คงทน โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77571. นางสาวสายใจ ฉายแสงเดือน โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77572. นางสุวรรณา ไฝศิริ โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77573. นางสาวดวงแข รัตโนภาส โรงเรียนปใญจทรัพยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77574. นางกมลภทัร หรองเจริญ โรงเรียนปใญญาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77575. นางสาวพกิุล บวัเกษ โรงเรียนปใญญาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77576. นางสาวรจนา พลูมา โรงเรียนปใญญาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77577. นางสาววฒันา พลูมา โรงเรียนปใญญาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77578. นายวนัชัย สุดใจ โรงเรียนปใญญาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77579. นายสุทนิ อุยยาหาญ โรงเรียนปใญญาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77580. นายเสถียร ยมหงษแ โรงเรียนปใญญาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77581. นางวมิลรัตนแ จึงสมาน โรงเรียนปใญญาวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77582. นางสาววชัชรียแ รมโพธิท์อง โรงเรียนปยิะพงษแวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77583. นายสุนทร เรียงวนั โรงเรียนปยิะพงษแวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77584. นางชนกกมล แควนพรมทอง โรงเรียนผดุงกิจวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77585. นายพงษแนุวฒันแ สอนพรหม โรงเรียนผดุงกิจวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77586. นางวงวรรณ สุคนธรัตนแ โรงเรียนผดุงกิจวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77587. นางสาววาทนิี พชิยวศิน โรงเรียนผดุงกิจวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77588. นายวรีพงคแ ดําเงิน โรงเรียนผดุงกิจวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77589. นางสาวสุปราณี ยมรัตนแ โรงเรียนผดุงกิจวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77590. นางขวญัเมือง โชติแสงศรี โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77591. นางสาวประภาภรณแ ดอกไม โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77592. นางสาวพเยีย บษุบงกแ โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77593. นางพรรณิภา ศิริคํา โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77594. นางสัจจรักษแ เวชชศาสตรแ โรงเรียนผะดุงศิษยแพทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77595. นางสาวกัญญา ขันนาค โรงเรียนเผยอิง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77596. นางจินตนา คุมแกว โรงเรียนเผยอิง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77597. นางนิภาพร ขวญัสุด โรงเรียนเผยอิง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77598. นายบญุชัย อุทยัโชติวรรณ โรงเรียนเผยอิง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77599. นายมานพ คุมแกว โรงเรียนเผยอิง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77600. นางปราณี สมพทิกัษแ โรงเรียนพรอมมิตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77601. นางมยุรี แยมลีมูล โรงเรียนพรอมมิตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77602. นางสาวสมจิตตแ พุมนึก โรงเรียนพรอมมิตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77603. นางสุภาภรณแ บญุวงศแศรี โรงเรียนพรอมมิตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77604. นางสาวอําไพ ไอยราพฒันา โรงเรียนพรอมมิตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77605. นางสาวสุนทรี นิระหานี โรงเรียนพรอมมิตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77606. นางเรณู ศรีสุวรรณแ โรงเรียนพระโขนงวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77607. นางสาวอรวรรณ มีพวง โรงเรียนพระโขนงวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77608. นายเกียรติคุณ บญุพบิรูณแ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77609. นางจาฤดี รักชาติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77610. นางจินดา บํารุงราษฎรแ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77611. นายณัฐวฒันแ สุขศรีภทัรแ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77612. นางสาวธรีภรณแ ติษยาธคิม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77613. นางนพรัตนแ ผลพทิกัษแ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77614. นางนภสักร หวงัสวาท โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77615. นางบวัลอย วงษแออน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77616. นางบญุนาค ชาญชาง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77617. นางประชิต เฉลียวฉลาด โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77618. นางสาวปรารถนา จูมจันทา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77619. นางพรสิริ พงษแศิริ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77620. นางละเอียด ศรีวรนันทแ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77621. นางลาวลัยแ เครือนพคุณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77622. นางวลีรัตนแ เชิญขวญัมา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77623. นางวณีา อองแสงคุณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77624. นางศุภรัศมิ์ ศิรพทุธพินัธแ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77625. นางสาวสมจิตตแ บญุธง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77626. นางสาวสุจิตรา เวทยาวงศแ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77627. นางอรนันทแ นิ่มนุช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะหแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77628. นางสาวกรรณิกา บญุกล่ิน โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77629. นางกันทมิา แดงปอูม โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77630. นายกาวนิ ทองกรรไกร โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77631. นายจรุณ โวออนสี โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77632. นางจารุณี เลิศวณิชผล โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77633. นางสาวจิตรดา พรศักด์ิประเสริฐ โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77634. นางสาวทวิา ชางเรือ โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77635. นายธาตรี แสงทองอราม โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77636. นางสาวบวัขัน สิมมา โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77637. นางสาวบญุลาภ อนุกานนทแ โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77638. นางสาวบศุริน แสงหรัิญ โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77639. นางประไพพรรณ ดํารงวิเศษพาณิชยแ โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77640. นางสาวประภา วรรธนะพนัธแ โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77641. นางสาวพรชนก แถบกําปใง โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77642. นางสาวพรทพิยแ พรศิริกาญจนแ โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77643. นางสาวรักชนาภรณแ หรพลู โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77644. นางรัดณา แสนรัมยแ โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77645. นางรัตนา ยุภญิโญ โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77646. นางวนัทนียแ สิลาทอง โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77647. นางวลิาศิณี ราชวนัดี โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77648. นายศักด์ิชาย สุนทวรัิตนแสุข โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77649. นางศิริพร สังขแนิ่ม โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77650. นางสมจิตร ชื่นพนิิจสกุล โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77651. นายสมเดช อุปฮาด โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77652. นางสาวสุนันทา จันทรแชูกล่ิน โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77653. นางสาวสุพตัรา ประจวบสุข โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77654. นางอรพรรณ จันทรแเปรม โรงเรียนพระแมมารี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77655. วาที่รอยโทเกรียงไกร สองพมิพแ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77656. นางจิราภา วงศแขวญั โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77657. นางจุฬากร อยูนาน โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77658. นางชามาดา แกวเกื้อมิตร โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77659. นางฐิตลักษณแ อัครวฒันะอังกูร โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77660. นางสาวดารณี มณไฑวงศแ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77661. นางปยิสุดา สัตยธรรม โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77662. นางเพญ็ศิริรัตนแ ทองศิริ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77663. นางมาลี วฒิุชัยธนากร โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77664. นางสาวมาเลียม พนิิจรอบ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77665. นางรจนา ทองพลิา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77666. นางวนัเพญ็ อยูคง โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77667. นางสาววิบูลยแลักษณแ สายะโสภณ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77668. นายศิริศักด์ิ ทองพลิา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77669. นางโศภษิฐา วงษแประยูร โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77670. นางสมพร นอมประเสริฐ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77671. นางสมหมาย รัตนรอด โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77672. นางสายใจ เชียงอินทรแ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77673. นางสุขศรี ภริมยแ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77674. นางสาวสุภานิกาญจนแ เคหะนาค โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77675. นางสาวอัจฉราวรรณ วรรณะเรืองศรี โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77676. นางสาวอารีรัตนแ เกตุแกว โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนตแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77677. นางกุหลาบ วชัรศักด์ิไพศาล โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77678. นายจงรัก ฉิมออง โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77679. นางสาวชเนตรตรี โพธิป์ระเสริฐ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77680. นางดวงสมร ขจรกุล โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร



2101

77681. นางสาวดาวเรือง ระวงัชนมแ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77682. นางธานีรัตนแ ศิลากร โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77683. นางนฤมล อมรสุริยา โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77684. นางนิตยา บญุโญ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77685. นางสาวประกิจ เชี่ยวนาวนิ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77686. นายประสพ จําปาจีน โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77687. นายปรีชา พศิมัย โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77688. นางสาวปยิะมาศ เลิศความเพยีร โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77689. นางปญุชรัสมิ์ พรมนัสจินดา โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77690. นายพรทศันแ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77691. นายพเิชษฐ ศรีพนัธแ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77692. นางราณี คชขันธแ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77693. นางวรรณภา มหรัิญ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77694. นางศิริวิไลลักษณแ อัตธรรมรัตนแ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77695. นางสาวสุนทรี สวางจิตตแ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77696. นางสาวสุนันทา แจงกิจ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77697. นางสุภารัตนแ วรรณมณฑา โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77698. นางสุมัธยา บญุสอนธรรม โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77699. นายสุริยา วยิะวงศแ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77700. นางสุวรรณรัตนแ จันใด โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77701. นางอุไร พนัธุแไพโรจนแ โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77702. นางณภทัร บตุรสุวรรณแ โรงเรียนเพาะปใญญา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77703. นางสาวพดุตาล สืบสมุทร โรงเรียนเพาะปใญญา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77704. นางวราภรณแ บตุรสุวรรณแ โรงเรียนเพาะปใญญา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77705. นางสาวเอื้อมจิต พรหมศิริ โรงเรียนเพาะปใญญา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77706. นางสาวกาญจนา คําศิริ โรงเรียนภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77707. นางสาวศิริพร เหรียญประดับ โรงเรียนภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77708. นางอารมยแ ทองประศรี โรงเรียนภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77709. นางสาวอาํไพวรรณ ศรีสถาพรธรรม โรงเรียนภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77710. นางอุษา ผัดวงั โรงเรียนภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77711. นางกาญจนา แสงจันทรแ โรงเรียนแยมสอาด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77712. นางสาวจิรารัตนแ จอมปอู โรงเรียนแยมสอาด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77713. นางพฒัโนทยั อยูเกิด โรงเรียนแยมสอาด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77714. นางยุพดี มั่งมี โรงเรียนแยมสอาด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77715. นางธญัพร จอมกลาง โรงเรียนโยนออฟอารแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77716. นางนงลักษณแ บญุรอด โรงเรียนโยนออฟอารแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77717. นางสาวนทัธแหทัย ลิมาชาน โรงเรียนโยนออฟอารแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77718. นางนิรมล ศรีสุรนารี โรงเรียนโยนออฟอารแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77719. นายประเทอืง เจนไพจิตรแ โรงเรียนโยนออฟอารแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77720. นางเพญ็พร พยัคฆเพศ โรงเรียนโยนออฟอารแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77721. นางวรรณภา เยาวครุฑ โรงเรียนโยนออฟอารแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77722. นางอรพนัธแ ทฬัหะวาสนแ โรงเรียนโยนออฟอารแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77723. นางสาวอิฏฐิวรรณ ภทัรโอฬาร โรงเรียนโยนออฟอารแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77724. นางสาวกัลยภรณแ เทศทองลา โรงเรียนรุงเรืองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77725. นางดวงเดือน จุลดิษฐแ โรงเรียนรุงเรืองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77726. นางสาวยุวดี ตุมจอย โรงเรียนรุงเรืองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77727. นางสาววจิิตรา จินดาพาณิชยแ โรงเรียนรุงเรืองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77728. นางสิริกร ทองเกิด โรงเรียนรุงเรืองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77729. นางสุภาวดี อักษรพนัธแ โรงเรียนรุงเรืองวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77730. นางกุลวดี บรรเลง โรงเรียนรุจิเสรีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77731. นายจะเด็จ ผันผอน โรงเรียนรุจิเสรีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77732. นางสาวนงนิจ ตังสุวรรณแ โรงเรียนรุจิเสรีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77733. นางบญุรัตนแ จันนนทแ โรงเรียนรุจิเสรีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77734. นางสาวพยุง สังสะเกตุ โรงเรียนรุจิเสรีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77735. นางสายสมร ลานเหลือ โรงเรียนรุจิเสรีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77736. นางสุนิษฐา สงแกว โรงเรียนรุจิเสรีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77737. นางอรอนงคแ จาภา โรงเรียนรุจิเสรีวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77738. นายชัยณรงคแ อินทวม โรงเรียนฤทธไิกรศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77739. นางนิตยา จันโสฬส โรงเรียนฤทธไิกรศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77740. นายสุริยา อุนเรือน โรงเรียนฤทธไิกรศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77741. นายกลาหาญ หนึ่งแววแดง โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77742. นางกันทมิา สุธกิุลไพบลูยแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77743. นางสาวกิติยา กิ่งพทุธพงษแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77744. นางคลองจิตตแ กลมลี โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77745. นางสาวจงกล แกวสุรินทรแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77746. นางสาวจินตนา จินดาวรรณแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77747. นางชุลีกร ผิวขาว โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77748. นางสาวณิชชา บญุประเวศ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77749. นางธนัทรัช กสิสิทธิ์ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77750. นางสาวธญัญา ซ่ือตรง โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77751. นางสาวนงลักษณแ ดุรงคแรัตนแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77752. นางนพพร โกษาคาร โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77753. นางนวลนอย ฉิมวยั โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77754. นางสาวนวลนอย ศรีบญุเรือง โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77755. นางสาวนชุจรินทรแ สมหมาย โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77756. นางสาวบบุผา กิมทอง โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77757. นายประสงคแ ชัยสาร โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77758. นางปลมัยจิตตแ มงคลชัย โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77759. นางปยิะนันทแ ตันสุวงษแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77760. นางสาวพรพมิล ศิวะพรุิฬหแเทพ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77761. นางพวงทอง จูของ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77762. นางสาวพนัทพิยแ จุยศุขะ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77763. นางสาวพศิรา แยมศรี โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77764. นายภไูท ปอูมงาม โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77765. นางมยุรี ไชยารัศมี โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77766. นายมาโนช ประกอบสุข โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77767. นางสาวยินดี ศรีสดใส โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77768. นางสาวรําเพย วจิิตรวงษแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77769. นางสาววนิดา สัพโส โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77770. นายวเิชียร อาจกันภยั โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77771. นางวลิาวณัยแ สัจจชลพนัธแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77772. นางศุภสิรา แจมจิตร โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77773. นางสาลี แกวสนั่น โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77774. นายสิทธา นิลสันธิ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77775. นางสาวสุธาทพิยแ ธรรมจันทรแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77776. นางเสาวนียแ จินประยูร โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77777. นางโสภา ชวงอรุณ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77778. นายอนันตแ เกาะนอย โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77779. นางอภลัิกษณแ สวยงาม โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77780. นายอรรถพล ศิริพงษแ โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77781. นางอรอนงคแ รัศมี โรงเรียนลาซาล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77782. นางสาวกัญจนา เหมมะวนั โรงเรียนเลิศพฒันาศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77783. นางสาวแกวตา ชมภอูาจ โรงเรียนเลิศพฒันาศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77784. นางทองทพิยแ ใจกลา โรงเรียนเลิศพฒันาศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77785. นางธนกานตแ นภาธรรมสกุล โรงเรียนเลิศพฒันาศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77786. นางปราณี ฉิมพาลี โรงเรียนเลิศพฒันาศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77787. นางสาวกนกวรรณ ศุภสิริโรจนแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77788. นางสาวกัญจนา ไชยฤกษแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77789. นางจุฑามาศ มงคลสุภา โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77790. นายเจษฎา เต็งรัง โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77791. นางสาวชมรวี ฉลาดปรุ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77792. นางสาวชาลินี สมุทรผอง โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77793. นางสาวชุลีพร เหงาพรหมมินทรแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77794. นางสาวณัชชวลั โมดา โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77795. นางณัฐฐิญา ทศันสุวรรณ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77796. นางดาวเรือง วงศแวฒิุ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77797. นางสาวทักษแสุตา ปานอุทยั โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77798. นางสาวทิพยแรัตนแ จุลวจันะ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77799. นางทพิาพนัธแ บญุสนอง โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77800. นางธนันพชัญแ นิลนิธวิฒันแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77801. นางนฤมล เทยีนงามสัจ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77802. นางปนัดดา ธนันทแภริพงศแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77803. นางสาวพิกลุทอง ขลิบทอง โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77804. นางสาวมลฤดี ขวญัชุม โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77805. นางรัชดาวรรณ กระสินธุแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77806. นางสาวรัชนี โผแพ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77807. นางรัตนาพร มั่นศรีจันทรแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77808. นางวรางคณา ชินคํา โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77809. นางวราภรณแ ศรีทองเกิด โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77810. นางสาววลัญา ทองอินทรแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77811. นางสาวศิริพร เครือวริิยะพนัธแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77812. นางสาวสมใจ พรมสารี โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77813. นางสาวสุกัญญา วงศแบญุเนตรแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77814. นางสุชาดา นนทรียแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77815. นางสาวอพชิญา ปานะ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77816. นางอรพนิ หนูแกว โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77817. นางสาวอรสา เงินฉาย โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77818. นางอัชราวรรณ แกวระยา โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77819. นางอุนใจ ปฏมิาประกร โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77820. นางสาวอมุาภรณแ รัตนกาญจนแ โรงเรียนวฒันาวทิยาลัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77821. นางสาวกนกวดี ชาติไทย โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77822. นางสาวประทมุ ศรแกว โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77823. นางสาวมาลี น้ําสมบรูณแ โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77824. นางสาวรัชฎาพร สุปนินะ โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77825. นางสาววนิดา กล่ินคําหอม โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77826. นางวราภรณแ เย็นนุม โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77827. นางวไลทพิยแ เจริญพาโชค โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77828. นายสมภพ วรกิจจานุวฒันแ โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77829. นางสิริวรรณ จักรศิลป โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77830. นางสุปรานี ศรีระอัมพชุ โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77831. นางอโณทยั ตันติสุรัติธรรม โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77832. นางอรุณศรี ปใญญาแปง โรงเรียนวาสุเทวี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77833. นางประภา แกวทา โรงเรียนวทิยานนทแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77834. นางสาวภารดี ศรีพทุธรัิตนแ โรงเรียนวทิยานนทแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77835. นางสาวรัชฎา คงพสุิทธิ์ โรงเรียนวทิยานนทแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77836. นางสาวสุมาลี ขํามินทรแ โรงเรียนวทิยานนทแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77837. นางณัฐชยาภรณแ พาทรัพยแมา โรงเรียนศุภวรรณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77838. นางสมศรี สารอินจักรแ โรงเรียนศุภวรรณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77839. นางสาวอาภรณแ มาศเสม โรงเรียนศุภวรรณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77840. วาทีร่อยตรีหญงิจิรายุ ภูเอี่ยม โรงเรียนสตรีจุลนาค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77841. นางนิลวรรณ รอดเรืองศักด์ิ โรงเรียนสตรีจุลนาค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77842. นางวรณัฐ อัศวรัตนแ โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77843. นางอรุณี กองเปๅง โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77844. นางสาวอัจฉรา เรืองโสภณ โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77845. นางสุดสายใจ อภบิาลพลูผล โรงเรียนสตรีวฑุฒิศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77846. นางสาวชมภัสสร ล้ิมสมสุขทรัพยแ โรงเรียนสมิทธพิงษแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77847. นางชัชดาภรณแ รอดสมบญุ โรงเรียนสมิทธพิงษแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77848. นางปราณี กําลังมา โรงเรียนสมิทธพิงษแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77849. นางศิริพร แกวหอม โรงเรียนสมิทธพิงษแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77850. นางพนอ ปริกสุวรรณ โรงเรียนสมิทธพิงษแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77851. นางสาวกรุณา นุชอุดม โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77852. วาทีร่อยตรีกฤศนแวตั คงทอง โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77853. นางสาวกวนิทรา ซ่ือสัตยแ โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77854. นางกัญกร เรืองอรุณ โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77855. นางฑิติยา โชติธาดา โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77856. นางณัฎธะยาพร อาภรณแรัตนแ โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77857. นางณัฐภสัสร สุนทรจิระพชัญแ โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77858. นายแทนไท คําชื่น โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77859. นางนันทพร บญุผุด โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77860. นางสาวนิรมล แสงเผือก โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77861. นางพยุง แกวตาทพิยแ โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77862. นายวรพล บญุญาภริมยแ โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77863. นางวราภรณแ โอศิริ โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77864. นางสุนันทา หงษาพล โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77865. นางอาทติยา เกิดอยูกุลชา โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77866. นางสาวอุทัยวรรณ สามิภกัด์ิศิลป โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77867. นายมนัส บญุสนอง โรงเรียนสรรพาวธุวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77868. นางกนกวรรณ ผลจันทรแ โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77869. นางคณิตา ไชยชาติ โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77870. นางจันทรแสุดา พลสงคราม โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77871. นางถาวร รวยทรัพยแ โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77872. นางนพรพรรณ วงศแประณุท โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77873. นางสาวนรี ศรีพระนาม โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77874. นางสาวนิต ลํ้าเลิศ โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77875. นางบปุผาพรรณแ เวทกีูล โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77876. นางปรียา นิลมณี โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77877. นางพสิมัย ศรีพระนาม โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77878. นางรพพีร เพาะผล โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77879. นางณัฐนชิาพรรณ อนสุวรรณ โรงเรียนสายอักษร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77880. นางธนัยา ปใญญาไชย โรงเรียนสิงฟาู สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77881. นางสาวสุวรรณา เกตุดํา โรงเรียนสิงฟาู สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77882. นางสาวกันยา ชมถาวร โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77883. นางกัลยา เกิดทอง โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77884. นางดารณี เวสสแเชาวการ โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77885. นางสาวเดนนภา รุงศิริ โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77886. นางธนพร สมุทรศร โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77887. นางสาวประภาพร ฝาชัยภมูิ โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77888. นางสาวปรียาพร อรุณเทววโิรจนแ โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77889. นายไพบลูยแ เสริมชานุ โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77890. นางสาวเมลดา ศรีโรจนแ โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77891. นางวมิล แกวสวาง โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77892. นางสาวศรีศักด์ิ เสสะเวช โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77893. นางศุภรัตนแ ออนโอภาส โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77894. นางสาวสมจิตร สราญกาญจนโสภิณ โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77895. นางสมนึก เพง็วงศแ โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77896. นายสุขวฏั โอชารส โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77897. นางสุวรัฐ เจือไทย โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77898. นางอุษณียแ จิระวฒันแธนกุล โรงเรียนเสสะเวชวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77899. นางกุลรัตนแ สุขกล่ัน โรงเรียนโสมาภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77900. นางสาวดุษดี มุงดี โรงเรียนโสมาภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77901. นางทติา อิ่มตระกูล โรงเรียนโสมาภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77902. นางปราณี ทบัหรัิญ โรงเรียนโสมาภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77903. นางสาวภาณุลักษณแ สายทอง โรงเรียนโสมาภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77904. นางวไิลพรรณ บญุสมพงษแ โรงเรียนโสมาภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77905. นางสมใจ บนิกามิด โรงเรียนโสมาภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77906. นางสาวอุษณี เพช็รสวสัด์ิ โรงเรียนโสมาภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77907. นางสาวน้ําออย เวชกามา โรงเรียนโสมาภา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77908. นายทรงพล มณีทอง โรงเรียนอนุบาลนิเวศนแวารินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77909. นางสิริมา จังพนาสิน โรงเรียนอนุบาลนิเวศนแวารินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77910. นางสําอางคแ เหลืองเอกตระกูล โรงเรียนอนุบาลบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77911. นายเดชา คําสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบรูณะศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77912. นางสุวรรณา กล่ันประสม โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77913. นางสุภา รัตนสงคราม โรงเรียนอนุบาลพรพมิพแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77914. นางนิลยา ผาติปใญญากุล โรงเรียนอนุบาลเพาะปใญญา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77915. นางอรนุช บญุชู โรงเรียนอนุบาลเพาะปใญญา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77916. นางเอมอร ดอกไมเทศ โรงเรียนอนุบาลมีลําใย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77917. นางปรียนันทแ อัศวธนานันตแ โรงเรียนอนุบาลแยมสอาด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77918. นางสมสุข ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลแยมสอาด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77919. นายสมชาย หมัดนุช โรงเรียนอนุบาลสายทพิยแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77920. นางสาวกัญญา เทพอุทยั โรงเรียนอยูเย็นวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77921. นางสาวพินจินาฏ ทศันียะเวช โรงเรียนอยูเย็นวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77922. นางภทัรียา ประเสริฐวงษแ โรงเรียนอยูเย็นวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77923. นางสมจิตตแ จิรรวมแสง โรงเรียนอยูเย็นวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77924. นางสาวสุมาลี กะตะโท โรงเรียนอยูเย็นวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77925. นางสุวรรณา โพธปิใสสา โรงเรียนอยูเย็นวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77926. นางอารียแ ดีสนิท โรงเรียนอยูเย็นวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77927. นางอุทยั ปาลกะวงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนอยูเย็นวทิยา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77928. นางจังกรณแ บตุรวาปี โรงเรียนอัมพวนัศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77929. นางพรทพิยแ ชอยชด โรงเรียนอัมพวนัศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77930. นางลัดดา ศรีชาเนตร โรงเรียนอัมพวนัศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77931. นายวรพงศแ อุณหะรัตนแ โรงเรียนอัมพวนัศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77932. นางสาววิภาภรณแ สุธาทรัพยแ โรงเรียนอัมพวนัศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77933. นางสุภทัรินทรแ รุนจํารัส โรงเรียนอัมพวนัศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77934. นางสาวอรนุช สมสุวรรณ โรงเรียนอัมพวนัศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77935. นางจันทรแเพญ็ คุณวฒันสุขสันติ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77936. นางจิราวฒันแ วงศแเล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77937. นายชณัฐ กะปติถา โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77938. นางสาวณัฎฐี เจริญเกียรติบวร โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77939. นางสาวดารณี สิทธเิดช โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77940. นางสาวธริมันตแ เจือจันทรแ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77941. นายธรีภทัร เสมาทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77942. นายนพนรินทรแ พานิชชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77943. นายนิธโิรจนแ ธรีหรัิญพงษแ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77944. นางบหุงา เลิศศิล โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77945. นางสาวผจงจิต จํานงคแสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77946. นางสาวพรทพิ กลารอด โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77947. นางภคัวภิา แยมศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77948. นายโยแมน อิ่มถวลิ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77949. นางสาวรัศมี เลิศอารมยแ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77950. นางวนิสา นิรมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77951. นางสาววนัวสิาขแ สุมน โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77952. นางวมิลรัตนแ มากทรัพยแ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77953. นางวไิล รัตนพลที โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77954. นางสาววไิล ชัยวฒันแ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77955. นางสาวศิริพร ศุระศรางคแ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77956. นางสาวศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77957. นายเสกสรรคแ นิลสุวรรณโฆษติ โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77958. นางกาญจนา วทิรมานันทแ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77959. นางเทพนิทรแ มิ่งขวญั โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77960. นางนฤมล พเิชียรโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77961. นางสาวปทมุพร พฒุวนัเพญ็ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77962. นางพชิชา เกิดแกนแกว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77963. นายวชัรศักด์ิ เชียงแรง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77964. นางวยิะดา อัจฉราเจริญยิ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77965. นายศุภศิลป รีฮุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77966. นางสาวสงกรานตแ แสนเกียง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77967. นางสุนทลัย เงินเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77968. นางสาวอภนิันทแ นุตนก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77969. นางสาวอารีญา เชี่ยวจอหอ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77970. นางสาวจันทรแเพ็ญ ชีรานนทแ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตแ สีลม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77971. นายกฤษฏแ รุงโรจนแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77972. นางเกษณี แรงบญุทววีงศแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77973. นางจินตนา สารีบตุร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77974. นายชยันตแ ศรีอยูยงคแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77975. นายฐานพฒันแ ธรีะเชาวพฒันแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77976. นางณชชญา พจนานุสรณแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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77977. นางธนพร กิจสุทธิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77978. นางสาวนงนุช เอกตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77979. นางนงลักษณแ เกิดนอย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77980. นางนลินรัตนแ กิจเกษสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77981. นางนัฐถการณแ โกกิลารัตนแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77982. นางสาวน้ําผ้ึง แชมชอย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77983. นางนิภาพรรณ ระดมกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77984. นายเนติ สูนยะไกร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77985. นางบญุสืบ แสงทอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77986. นางประภสัสร วเิวก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77987. นางสาวปรารถนา เบาทองจันทรแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77988. นางปริสนา ธรรมครูปใทมแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77989. นางปานทพิยแ ดอนอวมไพร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77990. นางพรีญา ศรีอนันตแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77991. นางสาวมณฑา สุขศรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77992. นางสาวมณีรัตนแ ธรารักษแสมบติั โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77993. นางสาวมยุรี ปรีดาคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77994. นางสาวมยุรี บญุชูวงคแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77995. นางเยาวลักษณแ กุลดํารงคแ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77996. นายรังสรรคแ เกิดนอย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77997. นางร่ืนจิต ใจมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77998. นางวรรณนา คําอิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
77999. นางวนัเพญ็ หอมจะบก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78000. นายวศิิษฐแ ใจมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78001. นางวรีวรรณ สุขสบาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78002. นางสาวศิริพร นอมจุย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78003. นางสาวสกุลณา จูฑะพทุธิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78004. นายสถาพร สงประชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78005. นางสาวสมพศิ จีนสุข โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78006. นางสมร กออวยชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78007. นางสาวสุทธริา ปล่ังแสงมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78008. นายเอก เอกสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78009. นางกอบแกว ไตรรัตนแอัศว โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78010. นางสาวกาญจนา ครุฑทอง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78011. นางขนิษฐา สุคตะ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78012. นางชุติมา เจริญยัง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78013. นางชุติมา ภาคกาย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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78014. นางณัฏฐแจิรา สิริกุลบริวตัร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78015. นางสาวธนิดา รักศิลป โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78016. นางนฤทยั พมิพแแกว โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78017. นางสาวนิภา ผินกลับ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78018. นายบญัชา บญุเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78019. นางปราง ขําแจง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78020. นางปราณี รัสมี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78021. นางปยินุช เจริญยัง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78022. นางสาวปณุณภา แสนเขื่อน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78023. นางผกา ตรงการดี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78024. นางผุสดี หวดัสวาง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78025. นางสาวพชิญา สุขวจีพร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78026. นางเพญ็พมิล ธรีะเชาวพฒันแ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78027. นางมลิวลัยแ จันทรแประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78028. นายมีศักด์ิ พมิพแแกว โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78029. นางสาวรัตนาภรณแ เนียมจันทรแ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78030. นายรุจ คเนจร ณ อยุธยา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78031. นางสาวรุจิราพร หงษแทอง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78032. นายวฒันา เอี่ยวเส็ง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78033. นางสาววนัวสิา สันตะนาโท โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78034. นางสาววมิล กาญจนอารีรัตนแ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78035. นางสาวศิริรัตนแ เดชอัศวกุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78036. นายสมชาย เตียวเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78037. นางสมบติั กุลบญุเรืองรัตนแ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78038. นายสุชาติ วบิลูศิลปโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78039. นางสุธาทพิ วงษแบญุมา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78040. นางสาวสุนิสา รักเผาพงศแ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78041. นายแสงประทปี วงษแบญุมา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78042. นางสาวหทัยวรรณ สิทธเิดช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78043. นางอรทยั นอยญาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78044. นางสาวอรอนงคแ วริิยะไกรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78045. นางสาวอาระยา อาจนาฝาย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78046. นางสาวเกศิณี เมฆลอย โรงเรียนอิสลามสันติชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78047. นายชาญวฒิุ บญุชม โรงเรียนอิสลามสันติชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78048. นายณัฐพงษแ มะหะหมัด โรงเรียนอิสลามสันติชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78049. นางสาวบษุบา แดงวจิิตร โรงเรียนอิสลามสันติชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78050. นายบบูาก฿าส นิลงาม โรงเรียนอิสลามสันติชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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78051. นายวรัิตนแ เรืองปราชญแ โรงเรียนอิสลามสันติชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78052. นายศิริศักด์ิ สนนุกิจ โรงเรียนอิสลามสันติชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78053. นายสมชาย กล่ินมาลัย โรงเรียนอิสลามสันติชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78054. นางกัณหา เภกานนทแ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78055. นางสาวเกษมศรี วาปโีส โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78056. นางขวญัเรือน จันทรแมหา โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78057. นางสาวจุฑามาศ หตัถกรรม โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78058. นายถาวร เครือนพคุณ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78059. นางนาตยา ภทัราดูลยแ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78060. นางสาวนารี เหลืองแสงรุง โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78061. นางนิตยา แนงนอย โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78062. นางนิรมล พึ่งพวก โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78063. นางปราณี เผือกเวช โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78064. นางผการัตนแ เผาพรหม โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78065. นางพรรณี ผังลักษณแ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78066. นางสาวพชัรา กลีบมงกฎ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78067. นางพชัรินทรแ จางแสง โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78068. นางพริญาณแ อินทวม โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78069. นางไพจิต พรมวงษแ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78070. นางมัทนา สินอุปการ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78071. นางยุพนิ กระจางศรี โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78072. นางสาวยุวรี เกาะโพธิ์ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78073. นางสาวละเอียด ดวงรอด โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78074. นางลักษณแสิภา แสงโสด โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78075. นางสาวลินยง ชลายนนาวนิ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78076. นางสาววิชยาภรณแ ตัณประภศัสร โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78077. นางวภิาวดี ปานอราม โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78078. นางสุดสวาท ศรีใหม โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78079. นางสุวรรณ สวางเจริญ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78080. นางเสาวลักษณแ สุขกิจสมโภชนแ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78081. นางอารีรัตนแ เผาแสงนิล โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78082. นางอุษา กาญจนศรี โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78083. นางกมลวรรณ ชัยวานิชศิริ โรงเรียนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78084. นางสาวกรณิศา ขจิตเพชร วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78085. นายโกมล จันทรแหสัดี วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78086. นายชํานาญ ชมพพิฒันแ วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78087. นางชีวะรัตนแ สันติบญุเลิศ วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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78088. นายทองพลู สีหา วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78089. นายธนาพล สุขเจริญ วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78090. นางสาวธดิารัตนแ แซซ้ือ วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78091. นายประชิดศักด์ิ ชมภแูสง วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78092. นายประเทอืง ซ่ือสัตยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78093. นายพนัธแศักด์ิ เปรมประทนิ วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78094. นายไพโรจนแ ธาราดล วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78095. นางรุงทพิยแ แสงหรัิญ วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78096. นายสมศักด์ิ แฉงกอง วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78097. นายสุเทพ เทยีนทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78098. นายสุบนิ รอดดี วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78099. นายสุวชิาติ ดลประสิทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78100. นายอนุศักด์ิ ชัยศักด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78101. นายอภรัิตนแ กิตติกูล วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78102. นางกาญจนี พรหมดวง วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78103. นางสาวปานแข รุงศรีฟาู วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78104. นางพชัรา ดวงนุย วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78105. นายวทิยา ยิ่งนคร วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78106. นางสุพณัณรัฏฐแ ประชานิยม วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78107. นายโสภณ การะพมิพแ วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78108. นางสาวอินทริา เอมสมบรูณแ วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78109. นางสาวอุษณียแ นวลสกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78110. นายขจร แกวจรัส วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78111. นายชาญชัย กุทาพนัธแ วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78112. นางสาวยุพา ใจศิริสวย วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78113. นางเยาวลักษณแ รัตนศรี วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78114. นางรวมพร ประพฤติธรรม วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78115. นางสาววรรณวิมล จงจรวยสกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78116. นายสมชาย รุงเรือง วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78117. นางสาวสุนันทา โสรณสุทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78118. นายอนุสรณแ พวงเทพ วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78119. นายเอกลักษณแ สาคร วทิยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78120. นายสุนทร ร่ืนเล้ียง วทิยาลัยเทคโนโลยีทกัษณิาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78121. นายอนุชา สะเล็ม วทิยาลัยเทคโนโลยีทกัษณิาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78122. นางสาวกาญจนา เปีๆยมการุณ วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78123. นายจีรวสัสแ นอยลา วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78124. นายชานนทแ เสาเกลียว วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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78125. นางสาวณัฏญาพร ชื่นมัจฉา วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78126. นางสาวนิรัชดา พรหมวงศแ วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78127. นางสาวเบญจมาภรณแ ทพิยแมาก วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78128. นางสาวประกายรัตนแ ศิริฤกษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78129. นางปราณี เกษมสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78130. นางสาวยุพาวรรณ รัตนโชนะ วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78131. นางลดาวลัยแ อยูสินธุแ วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78132. นายสุวทิยแ พุมทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78133. นายณัฐพล ไกรวาส วทิยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78134. นางนรา ครุสาตะ วทิยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78135. นางสาวนวลปราง สุวมิล วทิยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78136. นางพธดิา เที่ยงคํา วทิยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78137. นางสาวสมศรี ขําสุนทร วทิยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการภาษานุสรณแบางแค สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78138. นางจรวยพร ทรัพยแเกิดปใญญา วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78139. นางสาวจรินทรแทิพยแ โยธนิกรวงศแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78140. นางจินตนา บญุเพง็ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78141. นางณัทพชั ทองเล็ก วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78142. นายดุษฎี จุลชาต วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78143. นางสาวทศันา จันทะเรือง วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78144. นายธญัญวฒันแ บรรเจิดธรีกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78145. นางสาวนันทนา จึงประสิทธิ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78146. นางประไพศรี โกศัลวติร วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78147. นายปยิะ รัศมิทตั วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78148. นางพรทพิยแ รัศมิทตั วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78149. นางพวงเพชร ทองคํา วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78150. นางพชันี นททีววีฒันแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78151. นางพตัธนี เอี่ยมวฒันแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78152. นางภรณี กล่ันคําสอน วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78153. นางรุงทพิยแ ฟใกเทศ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78154. นางวรรณา อนะมาน วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78155. นางวรรณี เลาหศิริชัยกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78156. นางสําราญ สีดาพนัธแ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78157. นายวรีะชัย บญุเพง็ วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78158. นางสาวดวงเนตรแ ยิ้มโสภา วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78159. นางทพิยแ แสงหรัิญ วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78160. นางสาวธัญลักษณแ เต็มสุขกมล วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78161. นายธรีะวฒันแ แกนทองคํา วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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78162. นายประคอง ศักด์ิบริบรูณแ วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78163. นางสาวมลฤดี แซล่ิม วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78164. นางสาววรลักษณแ คลายบญุนาน วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78165. นางสาวสุมนา เยาวพนัธุแ วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78166. นางสุวาณิช สันติวฒันธรรม วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78167. นางสาวสุวาลี อุมา วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78168. นางอุไรวรรณ จันทรสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78169. นางกัลยกร กนกขจรกุล วทิยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78170. นางสาวขนิษฐา ฟองจามร วทิยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78171. นางนารีรัตนแ ดํากุล วทิยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78172. นางพรสมัย เอี่ยมทองจรัส วทิยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78173. นางวกุล สุวรรณสุต วทิยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78174. นายวรีะ มีมาก วทิยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทรแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78175. นางกุหลาบ พรหมจันทรแ วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78176. นางสาวขวญัใจ จันทรวงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78177. นางจริญญา ภกัดีวงศแ วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78178. นายณรงคแศักด์ิ เกาแสนสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78179. นางสาวดวงรัตนแ อยูศรีเจริญ วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78180. นางสาวพรทพิยแ ภเูดช วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78181. นางไพเราะ วงัแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78182. นางสาวราตรี สมความคิด วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78183. นางสาววนิดา ตันติชัชวาลวงศแ วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78184. นางสาวสุธามาศ ทพิยแอุทยั วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78185. นางสาวอนงคแ แถลงธรรม วทิยาลัยเทคโนโลยีวมิล ศรียาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78186. นางสาวจีรพร แกวมะโน วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78187. นายณัฐกิตต์ิ ธนพรพงษแเลิศ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78188. นายปรีชา ศิริสะอาด วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78189. นางสาวปรียา ขันทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78190. นางพรรณิการแ จารุพทุธกิร วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78191. นางสาวพมิพแชยานแ สิงหแทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78192. นายยุธทวี ทองโอเอี่ยม วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78193. นางสาววาสนา ศรบญุทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78194. นายวรีพนัธแ เตียเจริญกิจ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78195. นายสุปใญญา สิงหแกรณแ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78196. นายสุพจนแ จันทะวงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78197. นางเสาวลักษณแ มาศิริ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวฒันาบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78198. นางเกศรินทรแ ไทมุนี วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวกิรมแบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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78199. นางสาวบษุบา ไชยยะนาค วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวกิรมแบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78200. นางภสัฉัฐ ภาคีฉาย วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวกิรมแบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78201. นางศรีศรินทรแ สุขสุทธิ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวกิรมแบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78202. นางสาวอโณทยั ศรีสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีศรีวกิรมแบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78203. นายกิตติศักด์ิ สารประดิษฐแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78204. นางสาวจิตรอุษา อองเอี่ยม วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78205. นายชัยณรงคแ คุณธาราภรณแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78206. นายชัยนันทแ คงสงคแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78207. วาที่รอยตรีชศัูกด์ิ เกษมรัติ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78208. นางฐิติพร พิริยะประทานคุณ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78209. นายณัฐพร มาประชา วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78210. นางสาวณิชาพชิญแ กล่ินชื่น วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78211. นายทววีฒันแ จรกระจาง วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78212. นายธนกร ปาวะภนิันทแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78213. นายธนาศักด์ิ จิวรพงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78214. นายธวชั เจริญวงษแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78215. นายธรีะชัย อักษรวรรณ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78216. นายนิพนธแ เนียมสุวรรณ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78217. นายบวรเดช มาศกสิน วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78218. นายบญุสิน ผิวขํา วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78219. นางสาวบปุผา พกุจําปา วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78220. นางสาวเบญจมาภรณแ จันทร วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78221. นายประยูร แนนเกล้ียง วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78222. นางพชัรินทรแ บญุมาเลิศ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78223. นายวรจักร เข็มเพช็รแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78224. นางศรีสมร ภมูิพาณิชยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78225. นายศิริชัย รตะสุขารมยแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78226. นางศิริเพญ็ กันจนาธมิาศ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78227. วาที่รอยตรีศุภกร พรพนารัตนแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78228. นายสมพงศแ วรรณกลัด วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78229. นายเสนาะ วงษแทองดี วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78230. นายโสภณ ศรีสุข วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78231. นางอรวรรณ ครุฑพาหะ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78232. นางอาพาณี นฤมล วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78233. นายอิทธพิล ธนูพนัธแ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78234. นายพรัชฌแ ผุดผอง วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78235. นายกันตพฒันแ เชียงกา วทิยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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78236. นายวริิยะ ปใญญาผูก วทิยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78237. นางสาวอนุรี กิจสวสัด์ิ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78238. นางอรุณี ยะสารวรรณ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธรุกิจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78239. นายกัณตินันทแ บวัเกตุ วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78240. นางสาวผจงศรี สาตรปรุง วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78241. นางสาวรุงทวิา ศารธะประภา วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78242. นางลดาวลัยแ คารวะสิริธรรม วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78243. นางวฒันา คงมั่น วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78244. นางสุพนิ บญุเกื้อ วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78245. นางอําไพ ดวงแกว วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78246. นางสาวเตือนใจ บวัประเสริฐ วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78247. นายกิจชัย ขําสีเมฆ วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแกนกอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78248. นายณัฎฐแภรณแ ฉายาวาศ วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแกนกอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78249. นางดวงกมล หงษแเวยีง วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแกนกอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78250. นางสาวมณี โชคนัติ วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแกนกอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78251. นางสุวรรณ จันทร วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแกนกอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78252. นางสาวชุติมา โทประยูร วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนแกนกอนุสรณแ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78253. นางจุฑาทอง ปใ็นสน วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78254. นางสาวชุรีพร สุขสราญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78255. นางสาวธญัธร เกิดเรณู วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78256. นางนิตยา ภูพนัธแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78257. นางสาวนิภาภรณแ ศิริสัมพนัธแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78258. นางรัชนี ออนอุระ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78259. นางรัศมี ทรัพยแยืนยง วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78260. นางศรีประภา รุณรงคแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78261. นางสุภาภรณแ ศิวกีรัตตนะ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78262. นางสาวสุริยา กิตติวริิยะวงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78263. นายสุวทิยแ เฉยสอาด วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78264. นางอัชฌา เพง็พนิิจ วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78265. นางสาวเฉลียว ไชยเพชร วทิยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78266. นายธวชัชัย สมหวงั วทิยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78267. นายฤทยั สงวนสัจพงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78268. นายวรีะชาติ หนันดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78269. นายสุพฒันแ ศรีมี วทิยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
78270. เรือเอกหฤษฎแ ล้ิมสัมพนัธแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
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78271. นายสุชาติ ปใจฉิมเพช็ร กศน.อําเภอคลองทอม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78272. นางสาวพชัรา ศิริพงษาโรจนแ กศน.อําเภอเมืองกระบี่ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78273. นางกัญจนา รักษแเมือง กศน.อําเภอเหนือคลอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78274. นางอัจนา บญุภพูนัธแตันติ กศน.อําเภอเหนือคลอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78275. นายสุทธพิงษแ วงษแสุวรรณ กศน.อําเภออาวลึก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78276. นางสุณี มณีวรรณแ กศน.เขตคลองเตย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78277. นางอุไรรัตนแ จันดี กศน.เขตจตุจักร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78278. นางมาลี จันทนันธแ กศน.เขตดอนเมือง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78279. นางสาวคุณลักษณแ อุชชิน กศน.เขตบางขุนเทยีน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78280. นายวรียุทธ แสงสิริวฒันแ กศน.เขตบางคอแหลม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78281. นางพรสวสัด์ิ เถื่อนมูลละ กศน.เขตบางซ่ือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78282. นางยุวนิตย ประสงคแสุข กศน.เขตปทมุวนั สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78283. นางธนธรณแ มาลี กศน.เขตภาษเีจริญ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78284. นางพลูสุข ทรัพยแสมบรูณแ กศน.เขตภาษเีจริญ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78285. นางนิตยา เจริญสุข กศน.เขตมีนบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78286. นางสาวกรรณิการแ อินทราย กศน.เขตราชเทวี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78287. นางจิตตกาญจนแ มงคลบรูณะศิริ กศน.เขตลาดพราว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78288. นายฐปนรรฆแ ชุติชัยววิฒันแกุล กศน.เขตลาดพราว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78289. นางสาวอริญชัย อินทรนัฏ กศน.เขตสวนหลวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78290. นายพเิชษฐ เสือเฒา กศน.เขตหวยขวาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78291. นางกัญญา สระใหญ ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาูหมายพิเศษ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78292. นางสาวฐิตาพร จินตะเกษกรณแ ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาูหมายพิเศษ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78293. นางสาวสุภสัสร โหยุขัน ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาูหมายพิเศษ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78294. นางสาวนภาพัฒนแ แกวออน สถาบนัการศึกษาทางไกล สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78295. นางสาวพมิพแใจ ศิริสาคร สถาบนัการศึกษาทางไกล สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78296. นางจิดาภา ชาติสุวรรณ สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78297. นางนิลรัตนแ มาเจริญ สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78298. นางกรองทพิยแ คลองแคลว กศน.อําเภอทามวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78299. นางธญัลักษณแ มุกดาวจิิตร กศน.อําเภอทามวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78300. นางศรีนวล จันทมาศ กศน.อําเภอบอพลอย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78301. นางสุดารัตนแ วสุพลวรุิฬหแ กศน.อําเภอบอพลอย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78302. นายชินกร คะอังกุ กศน.อําเภอหนองปรือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78303. นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ สํานักงาน กศน.จังหวดักาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78304. พ.จ.อ.สมเจตนแ สวาศรี กศน.อําเภอฆองชัย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78305. นายกฤชกร สัตยบณัฑิต กศน.อําเภอยางตลาด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78306. นายเฉลิม โยสีดา กศน.อําเภอหนองกุงศรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

              ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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78307. นางสาวจิรวรรณ จันทไชย กศน.อําเภอทรายทองวฒันา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78308. นายสมใจ วชิัยยา กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78309. นางยุพนิ บวัคอม สํานักงาน กศน.จังหวดักําแพงเพชร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78310. นางสาวอุบล สีหา กศน.อําเภอชนบท สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78311. นางดวงจันทรแ วรุิณพนัธแ กศน.อําเภอบานฝาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78312. นางพชัรีพร ชมบญุ กศน.อําเภอบานฝาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78313. นางผณินทรแ เสารแโสภา กศน.อําเภอบานแฮด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78314. นายประสิทธิ์ พรจันทกึ กศน.อําเภอพล สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78315. นายโอฬาร โสมคํา กศน.อําเภอภผูามาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78316. นางสาวประภาศิริ สมวงศแษา กศน.อําเภอภเูวยีง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78317. นายสมควร สุดเพาะ กศน.อําเภอหนองเรือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78318. นางแวววรรณ จิกชาตรี กศน.อําเภออุบลรัตนแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78319. นางณัฐพร มนูประเสริฐ ศว.ขอนแกน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78320. นางศัลยา เอี่ยมสกุล กศน.อําเภอทาใหม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78321. นายนพดล ววิธิจินดา กศน.อําเภอนายายอาม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78322. นางพรกุมภา กษมากรณแ กศน.อําเภอมะขาม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78323. นายพนิิจ ยฆะเสม กศน.อําเภอมะขาม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78324. นายวสันตแ รัชชวงษแ สํานักงาน กศน.จังหวดัจันทบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78325. นางสาวสมใจ เกิดพลูผล กศน.อําเภอบานบงึ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78326. นางสาววรรณา กังศิริกุล กศน.อําเภอบานบงึ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78327. นางสาวพวงสุวรรณแ พนัธุแมะมวง กศน.อําเภอศรีราชา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78328. นางบรรจง ทดัทอง กศน.อําเภอมโนรมยแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78329. นางขวญัใจ มณีพทิกัษแ กศน.อําเภอเมืองชัยนาท สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78330. นางอุทยัวรรณ โพธิก์ระจาง กศน.อําเภอเมืองชัยนาท สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78331. นายจักราวธุ คําทวี กศน.อําเภอสรรพยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78332. นางอุษา กุลสราวธุ กศน.อําเภอหนัคา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78333. นางสําราญ วงศแสุรศิลป กศน.อําเภอเทพสถิต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78334. นายบรรจง พมิพแภมูี กศน.อําเภอบําเหน็จณรงคแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78335. นางชลพชิา หาญณรงคแ กศน.อําเภอภกัดีชุมพล สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78336. นายกฤษณะ เพชรพชัรกุล กศน.อําเภอเมืองชัยภมูิ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78337. นายเกษม ทาขามปอูม กศน.อําเภอเมืองชัยภมูิ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78338. นางฟองจันทรแ ใจดี กศน.อําเภอทาแซะ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78339. นางสาวนิพนัธแ ดําเนินผล กศน.อําเภอทุงตะโก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78340. หมอมหลวงสันติสุข กฤดากร กศน.อําเภอเมืองชุมพร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78341. นายธนสัก ชัยขวญั กศน.อําเภอเมืองชุมพร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78342. นางเกษร ธานีรัตนแ สํานักงาน กศน.จังหวดัชุมพร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78343. นางณัชคแนภสั ประสิทธิช์นะเศษ กศน.อําเภอเชียงของ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด
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78344. นางสาวจรีาภรณแ โนราช กศน.อําเภอเชียงของ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78345. นายธญัญา ศรีเอม กศน.อําเภอเมืองเชียงราย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78346. นายสมเพชร ยาละ กศน.อําเภอเวยีงแกน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78347. นางวไิลลักษณแ สุขสาย กศน.อําเภอกัลยาณิวฒันา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78348. นางสาวอรวรียแ ฟองจันทรแ กศน.อําเภอฝาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78349. นางสุนียแ ธาตุทอง กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78350. นายนิติธร เทพเทวนิ กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78351. นางวชัราพร จิรานันทแสิริ กศน.อําเภอแมออน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78352. นายมนตรี คําปใน กศน.อําเภอสันทราย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78353. นางยุพดี ดวงคํา กศน.อําเภอสันทราย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78354. นายทวศัีกด์ิ แยมพราย กศน.อําเภอสันปาุตอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78355. นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์ กศน.อําเภอสารภี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78356. นายเจริญ ธรรมบณัฑิต กศน.อําเภออมกเอย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78357. นายไพรัช หตัถิยา กศน.อําเภอกันตัง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78358. นางนภา จิโรภาส กศน.อําเภอนาโยง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78359. นางปาณิสรา อภชิัยสรพนัธุแ กศน.อําเภอเมืองตรัง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78360. นายวรรณวิจักษณแ กุศล กศน.อําเภอเกาะกูด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78361. นางเพญ็ประภา แสนอุบล กศน.อําเภอบานตาก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78362. นางเกศีนี ฝึกฝน กศน.อําเภอแมสอด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78363. นางจันทรแเพญ็ แกวมุกดา กศน.อําเภอบานนา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78364. นางธรรศกรณแ อัญญโพธิ์ กศน.อําเภอปากพลี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78365. นางนําสุข วงัเวชชแ กศน.อําเภอปากพลี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78366. นางสาวลัดดาวัลยแ เลิศเพญ็เมธา สํานักงาน กศน.จังหวดันครนายก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78367. นางชุติมณฑนแ เรืองกาญจนสุรียแ กศน.อําเภอกําแพงแสน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78368. นางรัชนี คงฤทธิ์ กศน.อําเภอนครชัยศรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78369. นางววิฒันแศิริ เหลืองสด กศน.อําเภอบางเลน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78370. นางสุวลัย แจมจันทรแเกษม กศน.อําเภอสามพราน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78371. นางจุฑารัตนแ จีนประชา กศน.อําเภอสามพราน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78372. นางเสาวณี รักคง ศูนยแการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วทิยาลัยในวงั) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78373. นางสาวดารัตนแ กาญจนาภา สํานักงาน กศน.จังหวดันครปฐม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78374. นางนงลักษณแ ตัณฑวรา กศน.อําเภอทาอุเทน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78375. นางวธสิูริ ตันมูล กศน.อําเภอบานแพง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78376. นางพชิญแสินี ปาพรหม กศน.อําเภอปลาปาก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78377. นางสาวบศุลิน ชางสลัก กศน.อําเภอเมืองนครพนม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78378. นางบศุรา อารีชาติ กศน.อําเภอจักราช สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78379. นางสาวปาณิศา จิตตแประเสริฐ กศน.อําเภอชุมพวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78380. นางสุมาลี วชัระมโนกานตแ กศน.อําเภอโชคชัย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด
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78381. นางสุภาพ เทพกลาง กศน.อําเภอโนนสูง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78382. นางสุเพยีร เจริญโนนสูง กศน.อําเภอประทาย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78383. นางจิดาภา หาญสูงเนิน กศน.อําเภอปใกธงชัย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78384. นางสาวประนอม ชะนะชาญ กศน.อําเภอปใกธงชัย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78385. นางสายพนิ สุกใส กศน.อําเภอปากชอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78386. นายพสิิทธิ์ บญุมาก กศน.อําเภอพมิาย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78387. นายประสิทธิ์ ต้ังประเสริฐ กศน.อําเภอเมืองนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78388. นางสาวพจนา วไิลกิจ กศน.อําเภอเมืองนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78389. นางเพญ็พศิ หงิประโคน กศน.อําเภอเมืองนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78390. นายมาโนช ลาภจิตร กศน.อําเภอวงัน้ําเขียว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78391. นายวนัชัย ครามสูงเนิน กศน.อําเภอเสิงสาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78392. นางวรางคแรัตนแ ชายทวปี ศว.นครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78393. นายสุบนิ ผลอนุรักษแวงศแ ศว.นครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78394. นางวนัดี ไรนุน สถาบนัการศึกษาและพฒันาตอเนื่องสิรินธร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78395. นายสุชาติ สกุลนา สถาบนัการศึกษาและพฒันาตอเนื่องสิรินธร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78396. นางสาวจิตราภรณแ พทิกัษแวงศแ กศน.อําเภอฉวาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78397. นายสุรพล สงณรงคแ กศน.อําเภอชะอวด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78398. นางเฉลิมลักษณแ เต็มภาชนะ กศน.อําเภอเชียรใหญ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78399. นางเพญ็ศรี กองกมล กศน.อําเภอทาศาลา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78400. นายมนัส เชิญทอง กศน.อําเภอปากพนัง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78401. นางนงรัตนแ แกวอรุณ กศน.อําเภอพระพรหม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78402. นางแสนสุข อํานวยการ กศน.อําเภอพระพรหม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78403. นายสมภาส จันทรแอุดม กศน.อําเภอรอนพบิลูยแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78404. นางงามพศิ ชุมภทูอง กศน.อําเภอลานสกา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78405. นางอัษฎาภรณแ ปใญโุเบกษา กศน.อําเภอชุมแสง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78406. นายชัยยศ กอนจันทรแเทศ กศน.อําเภอบรรพตพสัิย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78407. นายอภชิัย แดงดี ศว.นครสวรรคแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78408. นายนรา เหลาวชิยา สํานักงาน กศน.จังหวดันครสวรรคแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78409. นายชาตรี แตงภู กศน.อําเภอไทรนอย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78410. นางกมล ตรีมรรค กศน.อําเภอบางกรวย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78411. นางสาวอุมาพร บางภมูิ กศน.อําเภอบางบวัทอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78412. นางอังคณา มิ่งใจดี กศน.อําเภอปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78413. นางยุรี สุขมาก กศน.อําเภอเมืองนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78414. นายสมิง เสมียนรัมยแ สํานักงาน กศน.จังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78415. นางสิริกาญจนแ จันทรสงคแ กศน.อําเภอตากใบ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78416. นายสุชาติ ถาวระ กศน.อําเภอบาเจาะ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78417. นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะ กศน.อําเภอยี่งอ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด
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78418. นายณรงคแ เรือนต๊ิบ กศน.อําเภอยี่งอ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78419. นายกฤษดา ศรีใจวงศแ กศน.อําเภอเมืองนาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78420. นายถนอม อุนอก กศน.อําเภอสองแคว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78421. นายอธญิณัฏฐแ ธนะเพทยแ สํานักงาน กศน.จังหวดันาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78422. นายประกอบ โพธิร์าม กศน.อําเภอศรีวไิล สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78423. นายธฤติ ประสานสอน สํานักงาน กศน.จังหวดับงึกาฬ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78424. นายภทัร ภทัรกุลบดินทรแ กศน.อําเภอโนนดินแดง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78425. นายโกเมน จินาวลัยแ กศน.อําเภอปะคํา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78426. นางสุนันทแ สิทธสิาท กศน.อําเภอลําปลายมาศ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78427. นายปยิวทิยแ เชิดกล่ิน กศน.อําเเภอบานใหมไชยพจนแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78428. นายอดุล เพิ่มเจริญ กศน.อําเภอคลองหลวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78429. นางสาวนงลักษณแ เดชระพพีงษแ กศน.อําเภอคลองหลวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78430. นางจิตรา โลจายะ กศน.อําเภอธญับรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78431. นางสาวสุรางคแ แตงออน กศน.อําเภอธญับรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78432. นางสาววไิลลักษณแ ยุนสมาน กศน.อําเภอเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78433. นางสาวสิริพร สุภวรีิยแ กศน.อําเภอเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78434. นางสาวประภาภรณแ ธติิมาพงศแ กศน.อําเภอลาดหลุมแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78435. นางกรรณกร ชูเทพ กศน.อําเภอหนองเสือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78436. นางสาวดวงมาลยแ รอดทอง ศว.รังสิต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78437. นางสาวสิชล เชยสมบติั ศว.รังสิต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78438. นางสาวสิริน ธะประวติั ศว.รังสิต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78439. วาที่ ร.อ.อาศิส เชยกล่ิน ศว.รังสิต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78440. นายสินรัตนแ แกวนิยม อทุยานวิทยาศาสตรแพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขนัธแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78441. นายชัยณรงคแ ปอูงบานเรือ สํานักงาน กศน.จังหวดัปราจีนบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78442. นางน้ําออย มะลิสุวรรณ กศน.อําเภอโคกโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78443. นายเกษม หะยียามา กศน.อําเภอมายอ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78444. นายเกษม ผลกลํ่า กศน.อําเภอยะหร่ิง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78445. นายอับดุลยาบาอี สาแม กศน.อําเภอสายบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78446. นายสมเชาวแ กาญจนจรัส สํานักงาน กศน.จังหวดัปใตตานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78447. นางพรทพิยแ จันทรวเิชียร กศน.อําเภอทาเรือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78448. นางสาววริศรา คํานึงธรรม กศน.อําเภอบางซาย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78449. นายวญิญา คงฉิม กศน.อําเภอบางปะอิน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78450. นางอัญชรา หวงัวรีะ ศว.พระนครศรีอยุธยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78451. นายสุชาติ มาลากรรณแ ศว.พระนครศรีอยุธยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78452. นายมนตรี ลิมาภรัิกษแ สํานักงาน กศน.จังหวดัพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78453. นายชิต กาศสนุก กศน.อําเภอจุน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78454. นางฉลาด บรรจงปรุ กศน.อําเภอเชียงคํา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด
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78455. นายสมพศิ มงคล กศน.อําเภอเชียงคํา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78456. นางจารุณี แกวประภา กศน.อําเภอเชียงมวน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78457. นายถนอม โยวงั กศน.อําเภอดอกคําใต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78458. นางวลิาวลัยแ ไชยมงคล กศน.อําเภอภซูาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78459. นางธนานุช ศรีประสิทธิ์ กศน.อําเภอเมืองพะเยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78460. นายอดิสอน ขุยคํา กศน.อําเภอเมืองพะเยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78461. นางสิริญญา เรืองขจรเมธี กศน.อําเภอแมใจ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78462. นายบญุทรง จิโนเปๅง สํานักงาน กศน.จังหวดัพะเยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78463. นายอรรณพ ผิวขํา กศน.อําเภอตะกั่วทุง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78464. นายจิระนันทแ บญุเรือง กศน.อําเภอตะกั่วปาุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78465. นางสาลี สถิรวกิรานตแ กศน.อําเภอเมืองพงังา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78466. นางสมสมัย เมืองแกว กศน.อําเภอควนขนุน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78467. นางทศันียแ รุดคง กศน.อําเภอปาุบอน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78468. นางรัชนีกร เทพรักษแ กศน.อําเภอเมืองพทัลุง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78469. นางสาวอารี คงเกตุ กศน.อําเภอเมืองพทัลุง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78470. นายนิพนธแ มุคคะตา กศน.อําเภอศรีนครินทรแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78471. นางดัชณี ปยิะพงษแ กศน.อําเภอศรีบรรพต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78472. นายสุพรัตนแ เสรีพงศแ กศน.อําเภอบางมูลนาก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78473. วาที่ ร.ต.กําพล ทองคํา กศน.อําเภอเมืองพจิิตร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78474. นางสาวประทินทิพยแ โสตถิปณิฑะ กศน.อําเภอเมืองพจิิตร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78475. วาที่ ร.ต.วชิระ ปรีชาจารยแ กศน.อําเภอสากเหล็ก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78476. นายยงยุทธ นอยทรัพยแ กศน.อําเภอสากเหล็ก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78477. นางวนิดา หาญสําเภา กศน.อําเภอชาติตระการ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78478. นางกัญญาภคั วงษแธญักัญ กศน.อําเภอเนินมะปราง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78479. นายสุรพงษแ ไชยวงศแ สํานักงาน กศน.จังหวดัพษิณุโลก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78480. นายสุนทร คําเวบญุ กศน.อําเภอชะอํา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78481. นางมณฑา บวัศิริ กศน.อําเภอทายาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78482. นางสาวดนยา แยมภู กศน.อําเภอบานแหลม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78483. นางไพรินทรแ พงษแชุบ กศน.อําเภอเมืองเพชรบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78484. นายอนุชา วจิิตรศิลป กศน.อําเภอชนแดน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78485. นายสมประสงคแ นอยจันทรแ กศน.อําเภอวงัโปงุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78486. นางประคอง บญุสวน สํานักงาน กศน.จังหวดัเพชรบรูณแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78487. นางมาลีรัตนแ สายสุวรรณ สํานักงาน กศน.จังหวดัเพชรบรูณแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78488. นายอนุพนัธแ ชัยวรัิช กศน.อําเภอเดนชัย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78489. นางสาววรรณิศา ใจกลม กศน.อําเภอเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78490. นายสมชาติ พรหมศิริ กศน.อําเภอกะทู สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78491. นางรัตนา จั่นเพช็ร กศน.อําเภอถลาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด
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78492. นายสุชาติ เพงิคง กศน.อําเภอเมืองภเูก็ต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78493. นายนิโอะ นิมุ สํานักงาน กศน.จังหวดัภเูก็ต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78494. นางวมิลรัตนแ จันทรแยาง กศน.อําเภอนาดูน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78495. นายกริชพฒันแ ภวูนา กศน.อําเภอบรบอื สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78496. นายศุภชัย วนันิตยแ กศน.อําเภอเมืองมหาสารคาม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78497. นางสาวนพกนก บรุุษนันทนแ สํานักงาน กศน.จังหวดัมหาสารคาม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78498. นายพชิ จิตตแมาลา กศน.อําเภอแมลานอย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78499. นางสาวฐิติมา นัยจิตร กศน.อําเภอกุดชุม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78500. วาที่ ร.ต.สานิตยแ เจือจันทรแ กศน.อําเภอคําเขื่อนแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78501. นายบรรลุ ทองเข็ม กศน.อําเภอเมืองยโสธร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78502. นางสุนิสา สุวรรณโน กศน.อําเภอยะหา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78503. นางภทัราพร ศรีพลอย กศน.อําเภอรามัน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78504. นายทศันแพล กาญจโนภาส กศน.อําเภอรามัน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78505. นายชัยฤทธิ์ เบญญากาจ ศว.ยะลา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78506. นางไพบลูยแ สัตนาโค กศน.อําเภอทุงเขาหลวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78507. นางสาวเพญ็แกว ดงโย กศน.อําเภอปทมุรัตนแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78508. นางบวับาน ประวเิศษ กศน.อําเภอเมืองสรวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78509. นายภมูิสิทธิ์ โพธิแ์สง กศน.อําเภอสุวรรณภมูิ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78510. นางละไม ไชยทมุ กศน.อําเภออาจสามารถ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78511. นางประพนิ อินทวฒักุล กศน.อําเภอกระบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78512. นางสาวคํามนตแ นวลมะณียแ สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78513. นางสาวบษุยา ปยิารมยแ สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78514. นางสาวพนิตตา กิจจนศิริ สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78515. นางศิริพรรณ พนัจินา สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78516. นางสาวสุรภี สกุลรัตนแ สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78517. นางมุกดา ฉัตรชัยโพธิท์อง กศน.อําเภอบานโปงุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78518. นางสาวธนพร อยูเย็น กศน.อําเภอปากทอ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78519. นางศิริเพญ็ สังขบรูณแ กศน.อําเภอปากทอ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78520. นางขวญัใจ บณุยะบรูณแ กศน.อําเภอวดัเพลง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78521. นางสาคร ชวยดํารงคแ กศน.อําเภอวดัเพลง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78522. นางสาวเตือนใจ ทองเจริญศิริกุล สถาบนั กศน.ภาคกลาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78523. นายไพโรจนแ ขุนทอง สถาบนั กศน.ภาคกลาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78524. นางสาวจินตนา ไพบลูยแ กศน.อําเภอเมืองลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78525. นางสาวจิรัฐา ชินวงษแ กศน.อําเภอเมืองลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78526. นางสุกัญญา มะโนนอม กศน.อําเภอเมืองลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78527. นางสาวนาตยา วฒิุธนูทอง กศน.อําเภอเกาะคา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78528. นางวภิาวนี ไชยวรรณแ กศน.อําเภอเมืองปาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด
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78529. นางยุพา จันทรคําภู กศน.อําเภอเมืองลําปาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78530. นางรสาพร หมอศรีใจ กศน.อําเภอเมืองลําปาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78531. นางอรวรรณ ฟใงเพราะ กศน.อําเภอเมืองลําปาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78532. นายจรรยา จิรชีวะ กศน.อําเภอเมืองลําปาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78533. นางอุบลรัตนแ ศรีตันดา กศน.อําเภอแมเมาะ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78534. นายสอาด สุทธพิรมณีวฒันแ กศน.อําเภอวงัเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78535. นางจิดาภา สนนิคม กศน.อําเภอเสริมงาม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78536. นางจรรยา ไชยทพิยแอาสนแ กศน.อําเภอหางฉัตร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78537. นางสาวโสรวรีแ นามวงษา ศว.ลําปาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78538. นางณิชากร เมตาภรณแ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78539. นางดวงทพิยแ แกวประเสริฐ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78540. นางสาวนัชรี อุมบางตลาด สถาบนั กศน.ภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78541. นางวราพรรณ พลูสวสัด์ิ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78542. นายสุวฒันแ ธรรมสุนทร สถาบนั กศน.ภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78543. นายประเสริฐ หอมดี สถาบนั กศน.ภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78544. นายศิริชัย โชติกมงคล กศน.อําเภอบานธิ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78545. นางชัญญาภคั ถาวรรุงกิจ กศน.อําเภอเมืองลําพนู สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78546. นางพชิามญชุแ ลํามะนา กศน.อําเภอเมืองเลย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78547. นางสาวรัตติยาพร จันทรแอวน กศน.อําเภอเมืองเลย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78548. นายสุพฒันแ สุวรรณสิงหแ กศน.อําเภอเมืองเลย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78549. นางณัฐญา คําสิงหแ กศน.อําเภอวงัสะพงุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78550. นางปยิะนุช กุณวงษแ กศน.อําเภอเอราวณั สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78551. นางนิตยา นิลโชติ กศน.อําเภอกันทรารมยแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78552. นายวรชัย ภมูิรัตน กศน.อําเภอกันทรารมยแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78553. นางจิตรา จําปาโพธิ์ กศน.อําเภอขุนหาญ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78554. นางศรีอัมพร วชัรกุลเศรษฐแ กศน.อําเภอพยุหแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78555. นางนงลักษณแ ลมสูงเนิน กศน.อําเภอเมืองศรีสะเกษ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78556. นางสาวลีลาวดี สีหบณัฑแ กศน.อําเภอเมืองศรีสะเกษ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78557. นายศุภชัย ประจิม กศน.อําเภอยางชุมนอย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78558. นางบวัทอง บญุสน กศน.อําเภอศรีรัตนะ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78559. นายชนะชาติ เต็งศิริ กศน.อําเีภอเมืองศรีสะเกษ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78560. นางสาวพรทพิยแ อมรสิน กศน.อําเภอกุสุมาลยแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78561. นางสาวกิตติยา โพนสูงเนิน กศน.อําเภอเตางอย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78562. นายชูศักด์ิ รอยพลิา กศน.อําเภอโพนนาแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78563. นางชนานัญ สุดโต กศน.อําเภอสวางแดนดิน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78564. นายเอนก กลยนี กศน.อําเภออากาศอํานวย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78565. นางสาวพรศรี ชัยสงคราม กศน.อําเภอเทพา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด
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78566. นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ กศน.อําเภอเทพา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78567. นางอุทยัวรรณ บํารุงชาติ กศน.อําเภอนาทวี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78568. นายเกษม รุจิเรข กศน.อําเภอเมืองสงขลา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78569. นายเจริญ สุวรรณวงศแ กศน.อําเภอเมืองสงขลา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78570. นางสาวบปุผาชาติ เรืองกูล กศน.อําเภอสะเดา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78571. นางจุฑาทพิยแ ถาวรประสิทธิ์ สถาบนั กศน.ภาคใต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78572. นางสาวชวนพศิ พฒุทอง สถาบนั กศน.ภาคใต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78573. นางอรอนงคแ จันทรมณี สถาบนั กศน.ภาคใต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78574. นางสาววิภานันทแ พทุธนุกูล กศน.อําเภอควนโดน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78575. นางวรารัตนแ ศรีประพนัธแ กศน.อําเภอละงู สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78576. นางเพญ็ศรี ใจหลัก กศน.อําเภอบางพลี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78577. นางธรีาพร รอดทองอยู กศน.อําเภอเมืองสมุทรสงคราม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78578. นายสุจินตแ กลัดประสิทธิ์ กศน.อําเภอเมืองสมุทรสงคราม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78579. นางฐิติมา แดงสกุล กศน.อําเภออัมพวา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78580. นางยุพเยาวแ ปจุฉาการ กศน.อําเภอกระทุมแบน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78581. นายเอนก ปานทพิยแ กศน.อําเภอกระีทุมแบน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78582. นางกันตา พลอยนิล กศน.อําเภอเมืองสระแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78583. นางอัมพร พมุมา กศน.อําเภอเมืองสระแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78584. นายเสกสรรคแ รัตนจริยากุล กศน.อําเภอวฒันานคร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78585. นางสาวกฤษณา โสภี ศฝช.สระแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78586. นายประยูร ดังกอง ศฝช.สระแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78587. นายแสง โตศรีสวสัด์ิเกษม ศว.สระแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78588. นางวบิลูผล พรอมมูล สํานักงาน กศน.จังหวดัสระแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78589. นางรัตนา รักษแวรรณา กศน.อําเภอพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78590. นางศิวพร ภมูิสิริวฒันแ กศน.อําเภอพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78591. นายศุภเศรษฐแ ญาณเศรษฐพฒันแ กศน.อําเภอวงัมวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78592. นายประเสริฐ ตรีชิต กศน.อําเภอหนองโดน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78593. นางศิริพร ศรีธนายุสบดี กศน.อําเภอคายบางระจัน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78594. นายสาธติ ทองสุพรรณแ กศน.อําเภอคายบางระจัน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78595. นางกลอยใจ พฒุนาค กศน.อําเภอบางระจัน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78596. นางวพิาวรรณแ รอดชาง กศน.อําเภอพรหมบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78597. นางยุณีรัตนแ เปล่ียนทอง กศน.อําเภอทุงเสล่ียม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78598. นางสาวเสรี คงเนียม กศน.อําเภอเมืองสุโขทยั สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78599. นายปใณณพงศแ ทาวอาจ สํานักงาน กศน.จังหวดัสุโขทยั สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78600. นางนงลักษมแ บรูาพรนุสรณแ กศน.อําเภอดอนเจดียแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78601. นายโชติก หาสุนทรียแ กศน.อําเภอดอนเจดียแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78602. นางสุวรรณา แกววชิิต กศน.อําเภอดานชาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด
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78603. นายกฤษณะ อนุสนธิ์ กศน.อําเภอเดิมบางนางบวช สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78604. นางทพิวรรณ หรัิญปาน กศน.อําเภอเมืองสุพรรณบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78605. นางสุรียแ ยกกระบตัร กศน.อําเภอเมืองสุพรรณบรีุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78606. นางอภญิญา อาวธุ กศน.อําเภอบานนาเดิม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78607. นางสุภาภรณแ สังเมียน กศน.อําเภอพนุพนิ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78608. นางสาวรุจิรัตนแ ไชยโย กศน.อําเภอเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78609. นางสาวสุณิสา แกวประจุ กศน.อําเภอเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78610. นายมงคล กาฬคลอด กศน.อําเภอเมืองสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78611. นายศรายุทธ บรูณแเจริญ กศน.อําเภอจอมพระ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78612. นางศิริลักษณแ บรูณะ กศน.อําเภอลําดวน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78613. นางสมจิต ผาดไธสง กศน.อําเภอสําโรงทาบ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78614. นางสาวสุภาพร ลาภจิตร สํานักงาน กศน.จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78615. นางวมิลมาลยแ รินไธสง สํานักงาน กศน.จังหวดัสุรินทรแ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78616. นางสาวอัจฉรา สากระจาย สํานักงาน กศน.จังหวดัหนองคาย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78617. นางสาวธนสรณแ ธนุันทา กศน.อําเภอศรีบญุเรือง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78618. นายชาตรี มวงสวาง สํานักงาน กศน.จังหวดัหนองบวัลําภู สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78619. นางสุรียแ มีลักษณะ กศน.อําเภอปาุโมก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78620. นางเกษร อยูประเสริฐ กศน.อําเภอโพธิท์อง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78621. นางจรรยา รอตตระกูล กศน.อําเภอเมืองอางทอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78622. นางอลิตา อยูสุข กศน.อําเภอวเิศษชัยชาญ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78623. นายวทิรู หาทอง กศน.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78624. นายสถิตยแ ทองเหลา สํานักงาน กศน.จังหวดัอํานาจเจริญ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78625. นางมณฑาทพิยแ เสยยงคะ กศน.อําเภอเพญ็ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78626. นายสมัย แสงใส กศน.อําเภอเพญ็ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78627. นางพวงเพชร ชมมี กศน.อําเภอหนองววัซอ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78628. นางรุงเรืองรัตนแ ชูโชติ กศน.อําเภอหนองแสง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78629. นางนวลฉวี ภดิูน กศน.อําเภอหนองหาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78630. นายบญุชัย พกุใหญ กศน.อําเภอทองแสนขัน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78631. นายณรงคแ พนัธแเขตกิจ กศน.อําเภอบานไร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78632. นายสมเดช กอนนาค กศน.อําเภอหนองขาหยาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78633. นางลาวรรณ พรหมวงศแ กศน.อําเภอบณุฑริก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78634. นายสมพงษแ จันทรแเกษ กศน.อําเภอมวงสามสิบ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78635. นางสาวชนุติกาญจนแ มาสกุล กศน.อําเภอวารินชําราบ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78636. นางสุขุมาน พาสวาง กศน.อําเภอสิรินธร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78637. นางบรรยง วงศแปใกษา ศว.อุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78638. นางแกวใจ ประสารแซ สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78639. นายไพจิตร ผุดเพชรแกว สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด
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78640. นางลัดดา คัมภรีะ สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78641. นายสมชาย คําเพราะ สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78642. นางสุวมิล ทรงประโคน สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78643. นายทรงเดช โคตรสิน สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78644. สิบเอกวราวธุ พยัคฆพงษแ สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจังหวัด

78645. นายสุนทร ภรีูปรีชาเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78646. นางสาวกมลวรรณ ปกรณแขจรนาวนิ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78647. นางกฤติยา เรวตั โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78648. นายกฤษดา นรินทรแ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78649. นายคณิศร สุขยานี โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78650. นางสาวจรรยา สมิงวรรณ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78651. นางสาวดลฤดี บญุชู โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78652. นายธรรมนูญ รัตนมุง โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78653. นางนพวรรณ คนึงชัยสกุล โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78654. นางนอมพร เสนหแธรรมศิริ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78655. นางสาวนุชจรี บญุธรรม โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78656. นางบษุรินทรแ วรบวร โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78657. นางสาวปรียา บญุวศิน โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78658. นางสาวปารมี ศรีบญุทพิยแ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78659. นางสาวพรรัตนแ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78660. นางพชัราภรณแ กัณหาทอง โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78661. นางภาวนา ภมูิศรีสอาด โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78662. นางสาวมธลีุหแ เบญ็จา โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78663. นางสาวรวนีาถ ณรงคแสรศักด์ิ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78664. นางระพพีร ศุภมหธิร โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78665. นางสาวรินดา หมั่นหนองทุม โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78666. นางสาววรพรรณ สังขเวช โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78667. นางสาววรรณา สุติวจิิตร โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78668. นางวฒันารี ทววิรดิลก โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78669. นางสาววมิล ล่ิมเศรษโฐ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78670. นางศรีสุดา ไกรวพนัธุแ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78671. นางสมจิตรแ เฉลิมสุวิวัฒนาการ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78672. นางสมบรูณแ จิระสถิตยแ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78673. นางสาวสิริวรรณ วสีไพสิฐ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78674. นางสาวโสภาพรรณ แสงศัพทแ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78675. นางอภริมยแ ละมายอินทรแ โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

              ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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78676. นางสาวอรวรรณ คูหเพญ็แสง โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78677. นางสาวอัจฉราพรรณ คอวนิช โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78678. นางสาวอินทริา ตรีเดชี โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78679. นางอุฬุภากร โรจนาเปรมสุข โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78680. นายปรัชญา จันตา โรงเรียนสาธติแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78681. นางสาวศิริวลัยแ ไผเฟื็อย โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78682. นายสุนันทแ เพช็รพรุิณ วทิยาลัยชุมชนตราด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78683. นายศุภกฤต กันตแธรีาทร วทิยาลัยชุมชนตาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78684. นายจํารูณ ศิขินารัมยแ วทิยาลัยชุมชนบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78685. นายพรศักด์ิ พทุธมาตยแ วทิยาลัยชุมชนบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78686. นางสาวรัตนฉัตรแ ตาดรม วทิยาลัยชุมชนบรีุรัมยแ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78687. นายชยพล พฒุยอด วทิยาลัยชุมชนปใตตานี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78688. นายพศิาล สีสด โรงเรียนมัธยมสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78689. นางมาเรียม รัมมะบตุรแ โรงเรียนมัธยมสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78690. นายธวชัชัย จิตวารินทรแ วทิยาลัยชุมชนพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78691. นางสาวพวงเพชร ฤทธพิรพนัธุแ วทิยาลัยชุมชนพงังา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78692. นางสาวปณุยวรีแ อภโิชติธนะเศรษฐ วทิยาลัยชุมชนแพร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78693. นางสาววยิะณี ดังกอง วทิยาลัยชุมชนแพร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78694. นางขจี บญุหลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78695. นางจารุณี สิทธขิวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78696. นางพรพมิล เมาะราษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78697. นางกุสุมา พรหมคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมธัยม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78698. นางชื่นจิต บตุรมาตยแ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมธัยม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78699. นายพชัรพล สิงหแชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมธัยม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78700. นางวงคแเดือน ปะจันทงั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมธัยม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78701. นางสาววนิดา ทศัภมูี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมธัยม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78702. นายวฒิุศักด์ิ บญุแนน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมธัยม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78703. นายอภรัิฐ เทยีนสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมธัยม) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78704. นายปรีดา ถาแสง โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78705. นางสาวมณีรัตนแ ภทูะวงั โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78706. นางสาวราตรี ทนุวรรณแ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78707. นางวชิราภรณแ กุดแถลง โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78708. วาที่รอยตรีวัชรบูล วบิลูยแ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78709. นางศิริลักษณแ เหมาะศรี โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78710. นางอรัญญา ประทมุไชย โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78711. จาสิบเอกวเิชียร สําราญพรหม วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78712. นางศิริพร พนันุมา วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั
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78713. นางสมร นิลเกษม วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78714. นายมนตรี หติายะ วทิยาลัยชุมชนยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78715. นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส วทิยาลัยชุมชนยโสธร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78716. นางนัยนา สายสะโร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78717. นางพนิดา ชางประเสริฐ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78718. นางเพญ็ศรี ประทมุ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78719. นางรมหละ บนิอะหลี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78720. วาที่รอยตรีหญิงวาสนา ตุนสุวรรณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78721. นางวไิลวรรณ ถิ่นจะนะ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78722. นางสาวอรอนงคแ ไชยแกว โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78723. นายดํารงดแรักษแ รักบรีุ วทิยาลัยชุมชนสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78724. นางนงนุช ถวลิวรรณแ วทิยาลัยชุมชนสตูล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78725. นางสาวเวฬุกานตแ อินทรแอุดม วทิยาลัยชุมชนหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78726. นางศิริมา วชัระศิริบรรลือ วทิยาลัยชุมชนหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78727. นายสุรเชษฐแ จันทรแแสงศรี วทิยาลัยชุมชนหนองบวัลําภู สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78728. นายธนากร สุระขันธแ วทิยาลัยชุมชนอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78729. นางสาวนันทกานตแ จิรังกรณแ วทิยาลัยชุมชนอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78730. นางยุพรัช แปนูหวย วทิยาลัยชุมชนอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78731. นายสุรศักด์ิ ล้ิมวรีะประจักษแ วทิยาลัยชุมชนอุทยัธานี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวดั

78732. นางชูศรี ทวทีรัพยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเกา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78733. นางสาวณชญาพร สืบเหตุ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเกา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78734. นางสาวดุษฎี โสภี โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเกา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78735. นางสาวเบญจพร โอพั่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเกา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78736. นางสาววรรณพร อินทรมณี โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเกา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78737. นางสาวสายใจ ธรรมาวธุ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเกา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78738. นางสาวนนัทัชพร บตุรสู โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78739. นางสาวเบญจวรรณ วรีสกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78740. นางพมิพแประไพ ดําหาย โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78741. นางเรวดี แซล้ิม โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78742. นางสาวมยุรี ปราบประชา โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78743. นางสาวสรีนา สืบเหตุ โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78744. นายคํานึง รุงเรือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78745. นายชิโนรส ทองขุนดํา โรงเรียนเทศบาล ๓ ทาแดง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78746. นางพชิญแสินี กุเรคา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78747. นางสาวบญุชวย เกตุคง โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78748. นายวงศกรณแ ขยันจริง โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราช สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

              ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจังหวัด
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78749. นางนันทรัตนแ ทวพีงศแศักด์ิ โรงเรียนเทศบาลตําบลคลองทอมใต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78750. นางปฐมาพร บวัมาศ โรงเรียนเทศบาลตําบลคลองทอมใต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78751. นางศุภลักษณแ ชัยมี โรงเรียนเทศบาลตําบลคลองทอมใต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78752. นางสาวกาญชนาพร ทองเพช็ร โรงเรียนเทศบาลตําบลคลองทอมใต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78753. นางอรพรรณ เพช็รมาก โรงเรียนเทศบาลตําบลคลองทอมใต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78754. นางสาววรพรรณ หนูพงษแ โรงเรียนเทศบาลตําบลอาวลึกใต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78755. นางอรนุช หลานไทย โรงเรียนเทศบาลตําบลอาวลึกใต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78756. นางภาพมิล เองฉวน โรงเรียนบานชองพลี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78757. นางสาวอัญชิสา จันทรแคง โรงเรียนบานชองพลี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดกระบี่

78758. นางดรุณี ประเสริฐสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภแ สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78759. นางทพิรัตนแ จิตรเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภแ สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78760. นางลลิดา สุขีวฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภแ สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78761. นางศิริวรรณ จงเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภแ สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78762. นางสาวสมเพช็ร ธนโชติวฒันสิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภแ สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78763. นางสาวสุรียแพร ถาวรลํ้าเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภแ สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78764. นางอรัญญา สุริวงษแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภแ สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78765. นายพรชัย ตระกูลโอสถ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภแ สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78766. นายอรรฐพร สมบรูณแทวี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภแ สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78767. นางสาคร สมุทรวานิช โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78768. นายวโิรจนแ ทานกัณฑแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78769. นายวรียุทธ แสงเฟอืง โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78770. นางกุสุมา เหลาสุนทรียา โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานบอ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78771. นางปรเมท เหลืองทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานบอ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78772. นางพรพมิล กสานติกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานบอ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78773. นางสาวกาญจนา นิลหยก โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานบอ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78774. นางสาวฤดี รัตนากร โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานบอ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78775. นางสาววรรณี ทบัทมิสี โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานบอ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78776. นายพรีะศักด์ิ อินทรสกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานบอ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78777. นางวไิลวรรณ วงศาโรจนแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานบอ)) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78778. นางสาวจุติมา ศิริบรูณแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานบอ)) สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78779. นางเฉลิมศรี ครองระวะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานชุกกุม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78780. นางนันทาทพิยแ กิตติชัยเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานชุกกุม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78781. นางสาวบษุบง คงศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานชุกกุม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78782. นายราชัญ สมทบ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานชุกกุม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78783. นางธนภรณแ จิตตรีเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนเุคราะหแ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78784. นางน้ําวน ฝใกบวั โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนเุคราะหแ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78785. นางนิตยา หลวงศิลป โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนเุคราะหแ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ
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78786. นางภริมยแศรี สมทบ โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนเุคราะหแ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78787. นางรุงนภา ไชยะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนเุคราะหแ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78788. นางรุงรัตนแ ดีขม โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนเุคราะหแ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78789. นายเกิดพงศแ หอมชื่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนเุคราะหแ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78790. นายชัชวาล คําประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนเุคราะหแ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78791. นางวรรณี เรืองโสภณ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ สังกัดเทศบาลตําบลทองผาภูมิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ

78792. นางกรองมาศ อุนประเดิม โรงเรียนขมิ้นพทิยาสรรพแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78793. นางปวนัรัตนแ ดาบพมิพแศรี โรงเรียนขมิ้นพทิยาสรรพแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78794. นายนนทนันทแ เพิ่มขึ้น โรงเรียนขมิ้นพทิยาสรรพแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78795. นายพเิชษฐแ ขอมีกลาง โรงเรียนขมิ้นพทิยาสรรพแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78796. นายศิริพงษแ ลุนอุดม โรงเรียนขมิ้นพทิยาสรรพแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78797. นายสุรพงษแ ภแูสงศรี โรงเรียนขมิ้นพทิยาสรรพแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78798. นางนริศรา อภริมยานนทแ โรงเรียนคลองขามวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78799. นายเกรียงศักด์ิ ดุลนียแ โรงเรียนคลองขามวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78800. นายจตุพงษแ ลาดนอก โรงเรียนคลองขามวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78801. นายสุภรีแ ภนูารี โรงเรียนคลองขามวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78802. นายสุรสีหแ จันทรแแสงศรี โรงเรียนคลองขามวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78803. นางนฤมล ภมููลนา โรงเรียนดงมูลวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78804. นางนุชนาถ โคตะวนินทแ โรงเรียนดงมูลวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78805. นางสาวพนารัตนแ อัศพนัธแ โรงเรียนดงมูลวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78806. นายไพบลูยแ พนัทะลา โรงเรียนดงมูลวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78807. นายเยี่ยมยง รินเสนา โรงเรียนดงมูลวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78808. นายสิทธชิัย สุนทรพนิิจ โรงเรียนดงมูลวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78809. นางนันทแนภสัรแ คําภริมยแ โรงเรียนดงสวางวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78810. นางบญุนํา อุดมรัตนแ โรงเรียนดงสวางวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78811. นางปริญญา คูหาวลั โรงเรียนดงสวางวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78812. นางวนิดา พมิพะสอน โรงเรียนดงสวางวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78813. นางพงศแพชัรา สินธุแไสย โรงเรียนทรายมูลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78814. นางวนิดา ภวูชิัย โรงเรียนทรายมูลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78815. นายบญุเรือง แสนโคตร โรงเรียนทรายมูลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78816. นายปณกุล ศรีปรัชญาวรกุล โรงเรียนทรายมูลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78817. นายศุภชาติ บณัฑิตเสน โรงเรียนทรายมูลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78818. นางสาวทิพยแวัลยแ วรีศักด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78819. นางสาววิลาวรรณ โตหนองแปน โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78820. นางสาววิลาวรรณ นาสวาสด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78821. นางสาวสุภาพ บญุเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78822. นางดอกไม ประยูรชาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ
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78823. นางเตือนใจ เกียจเกาะ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78824. นางนพมาศ พนัธุแแสงจิตตแ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78825. นางนวพร ชมภหูลง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78826. นางนุชจรินทรแ วงศแวเิศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78827. นางบงัอร พมิพะนิตยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78828. นางแมนรัตนา กาญจันดา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78829. นางวภิาณี ทองขาน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78830. นางสาวอสิริยาภรณแ ศาสนะสุพนิธแ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78831. นางสุวมิล ถิ่นละออ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78832. นายชุมชัย ฉายจิต โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุแพทิยาสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78833. นางนิภาพร ภผูาใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัสวางคงคา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78834. นายอนุศักด์ิ คําศิริรักษแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัสวางคงคา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78835. นางศิริรัตนแ พนัธุแเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัใตโพธิคํ้์า สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78836. นางสายเพชร ฆารไสว โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัใตโพธิคํ้์า สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78837. นางสาวชวนพศิ จงสมชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัใตโพธิคํ้์า สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78838. นางสุรัญญา แสงจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัใตโพธิคํ้์า สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78839. นายอนุวฒันแ ธาตุไพบลูยแ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัใตโพธิคํ้์า สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78840. นางนนทกร อาษาราช โรงเรียนนาเชือกวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78841. นางสาวสายไหม ปใญญา โรงเรียนนาเชือกวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78842. นายรุงนิรันดแ แสนศิลา โรงเรียนนาเชือกวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78843. นางปริญญาภรณแ ยี่สารพฒันแ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78844. นางมะนิดา จําปาเงิน โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78845. นางวฒันาพร รังคะราช โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78846. นางสาวรัตนาภรณแ รังคะราช โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78847. นางสาวอวยชัย สุขสวาง โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78848. นางอมรรัตนแ อุดมวงษแ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78849. นายชินดนัย สายโรจนแ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78850. นายดร ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78851. นายวฒันา มรรควจิิตร โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78852. นายสถิตยแ เทศารินทรแ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78853. นายสุทนิ ภติูโส โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78854. นายสุวจันแ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78855. นายอนุสรณแ รังคะราช โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78856. นายอรุณ อิ่มสงา โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78857. นางกมลพรรณ กุลอาจศรี โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78858. นางกุลศิริ บญุอาษา โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78859. นางจารุณี พมิพะนิตยแ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ
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78860. นางปฐมาภรณแ เจริญพชื โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78861. นางพชันียา ยุระตา โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78862. นางมยุรา เครือคํา โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78863. นางรัตนแสุดา ไทวงัคําศิริชินวงศแ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78864. นางลัดดาวลัยแ บญุเรือง โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78865. นางศิรฎา พลสะทอน โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78866. นางสาวกมลเนตร คําไสยแ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78867. นางสาวกรวรรณ ชุมชิต โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78868. นางสาวจิตตาภทัรแ บญุมี โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78869. นางสาวดารณี จงสมชัย โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78870. นางสาวนุช เข็มรัมยแ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78871. นางสาวพวงผกา ณ กาฬสินธุแ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78872. นางสาวมณีจันทรแ โชติร่ืน โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78873. นางสุจิตราภรณแ สามเพชรเจริญ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78874. นางอภญิญา รวมสันเทยีะ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78875. นายกิตติพงษแ ตาลอําไพ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78876. นายฉลาด สายสินธุแ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78877. นายชัยวฒันแ ไชยเอนก โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78878. นายเทเวศรแ อัฐนาค โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78879. นายธนวฒันแ ศิริปาณี โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78880. นายวสันตแ เบญจประยูรศักด์ิ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78881. นายวชิาญ ภผูาคุณ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78882. นายสงกรานตแ โสภาพล โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78883. นายสมชนะ ปใตลา โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78884. นายอํานาจ บตุรสุริยแ โรงเรียนบวัขาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78885. นางมนิณทร เขตบญุพรอม โรงเรียนเมืองสมเด็จ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78886. นางสาวศรินยา เหลาลาภะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78887. นายจิตรกร โคตะวนินทแ โรงเรียนหนองชุมแสงวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78888. นางศิริพร สุขเกษม โรงเรียนหนองหางพทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78889. นางสาวภิญญาพัชญแ วงจิตร โรงเรียนหนองหางพทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78890. นางสาววภิาพร เขตจํานันทแ โรงเรียนหนองหางพทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78891. นายยงยุทธแ แพงพดุ โรงเรียนหนองหางพทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดกาฬสินธุแ

78892. นางสาวหนึ่งฤทัย ปใญญามณี โรงเรียนชากงัราววิทยา (อนิทรแ-ชุม ดีสารอปุถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78893. นางจิรวดี ทองมาก โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78894. นางนัดทญา ศุภราทติยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78895. นางพรพมิล สังขแโชติ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78896. นางมนัสนันทแ วชัระธนะพงศแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร
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78897. นางระววีรรณ วรรณมณี โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78898. นางสาวกาญจนา นอมเศียร โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78899. นางสาวณัฐสุดา คุมเมฆ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78900. นางสาวทองกวาว ตัณนิติศุภวงษแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78901. นางสาวสุธามาฏ จําปา โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78902. นายสุภาพ วงษแจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78903. นางเกษร หวงัพทิกัษแวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัทุงสวน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78904. นางฐิตวนัตแ แสงอธวิชัรแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัทุงสวน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78905. นางธนัยพฒันแ สอนเสือ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัทุงสวน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78906. นางสมหมาย เกิดเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัทุงสวน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78907. นางสาวสมมาท ศรชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัทุงสวน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78908. นายเกียรติกุล กิจภญิโญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัทุงสวน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78909. นายขวญัชัย จันเพชร วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทสบาลเมืองกําแพงเพชร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78910. นายชยาคม ชาระวนั วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทสบาลเมืองกําแพงเพชร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร

78911. นางกุสะลิน มูลกัน โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78912. นางสาววาสนา ทองรินทรแ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78913. นางเตรียมสิน แสนโฆเมฆ โรงเรียนซําสูงพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78914. นางลดาวลัยแ มชะศรี โรงเรียนซําสูงพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78915. นางสุภาภรณแ สุเพง็คํา โรงเรียนซําสูงพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78916. นางโสภา โคตรนรินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๒ อนุบาตสาธติ เทศบาลเมืองบานไผ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78917. นายประสิทธิ์ สมศักด์ิ โรงเรียนเทศบาลกุดน้ําใส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78918. นางกนกพร ศิริมาลา โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78919. นางภทัราภรณแ ศรีอุดร โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78920. นางวลิาวลัยแ โคตรนัวะ โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78921. นางสุภาพรรณ เอี่ยมปุุน โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78922. นายเฉลิมศักด์ิ ภารดิลก โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78923. นายยุทธศักด์ิ ไชยสีหา โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78924. นางนฤมล โคตรตะ โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78925. นางมะลิกา ไชยปรีชา โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78926. นางวนิา นาไชยธง โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78927. นางสาวกชกร ศรีสุทศันแ โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78928. นางสาวอุไรภรณแ อรัญชัย โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78929. นางสุพรรณี แสงศรีเรือง โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78930. นางอนงคแลักษณแ เหลาจูม โรงเรียนเทศบาลบานโนนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78931. นางนิศากร จิตผดุงวทิยแ โรงเรียนเทศบาลบานโนนทนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78932. นางประทบัใจ ไชยเดช โรงเรียนเทศบาลบานโนนทนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78933. นางวรินทรแ จันทรแผาย โรงเรียนเทศบาลบานโนนทนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน
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78934. นายวชิิต พนัพละ โรงเรียนเทศบาลบานโนนทนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78935. นางสังวาลยแ จันทะสาร โรงเรียนเทศบาลบานโนนหนองวดั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78936. นางอนุลักษณแ พมิพแบงึ โรงเรียนเทศบาลบานโนนหนองวดั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78937. นางกุลนาถ สีปดิตา โรงเรียนเทศบาลบานไผ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78938. นางราตรี ผางสงา โรงเรียนเทศบาลบานไผ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78939. นางสาวพาณิภคั ยิ่งยืน โรงเรียนเทศบาลบานไผ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78940. นายพศิาล โมรา โรงเรียนเทศบาลบานไผ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78941. นายศักด์ิชาย โทนุย โรงเรียนเทศบาลบานไผ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78942. นางนิวาส กุลนะ โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78943. นางวไิลวรรณ พาเหมาะ โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78944. นางสาวดรุณี สุวรรณประทปี โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78945. นายชาลี พงษแนุมกูล โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78946. นายพงษแศักด์ิ กิ่งเมืองเกา โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78947. นายพชิัย กระแสรแ โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78948. นางกนกลดา วรรณการคูณ โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78949. นางกัญจนา จันทะไพร โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78950. นางงามงอน พทิกัษแวงศแศร โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78951. นางชุดา เรืองแหล โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78952. นางประภาลักษณแ ตระกูลเสนาธง โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78953. นางสาวจินตนา ภจูอมจิตร โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78954. นางสาวทองใส คํามี โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78955. นางสาววารี พพิธิพงศแพฒันแ โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78956. นางสาววภิาพร นาทนั โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78957. นางสาวสุวารี สุวรรณบตุร โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78958. นางสุภลักษณแ เธยีรเชาวแ โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78959. นายนิกร นวโชติรส โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78960. นายสังคม กัณหา โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78961. นางฐิดาภรณแ ชายโกมินทรแ โรงเรียนเทศบาลบานหนองแวง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78962. นางเสง่ียม วงศแสงา โรงเรียนเทศบาลบานหนองแวง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78963. นางอรัญญา สมบรูณแทวง โรงเรียนเทศบาลบานหนองแวง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78964. นายบญุธรรม โบราณมูล โรงเรียนเทศบาลบานหนองแวง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78965. นางจารุพรรณ เหลาตน โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78966. นางทชัชกร ทองไชยแ โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78967. นางนภาทพิยแ พนัธแราช โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78968. นางนารีวรรณ ปตุิภมูินาค โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78969. นางบญุญาภา พนิิจพล โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78970. นางปราณี ทองทบั โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน
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78971. นางปรียาพร ศิริกุล โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78972. นางพรพมิล ลุนเสนา โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78973. นางสาวรติมา เวยีงวเิศษ โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78974. นางอติภร โคตรพฒันแ โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78975. นายประชารัตนแ โนนทนวงษแ โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78976. นายศักดา เชาวแสกู โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78977. นางกาญจนา บวักลาง โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78978. นางนิสิตา รัตตะเวทนิ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78979. นางรัชนี ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78980. นางศศิธร โกมุทธพงษแ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78981. นางสาวจริาภรณแ อินทรสา โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78982. นางสาวนันทชิา สนิททาว โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78983. นางสาววรวลักษณแ ขาวภา โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78984. นางสาวสายสุดา โคตรสมบติั โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78985. นางอธวิรรณ จรรยาศรี โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78986. นายธนานันตแ สินอํานวยผล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78987. นายนิคม ขันโยธา โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78988. นายบญุเล้ียง โมเมือง โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78989. นางกานดา ศรีกุลวงศแ โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78990. นางชลลดา บงง้ึม โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78991. นางณัฐพร หมั่นวชิา โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78992. นางณัฐสิริ นระแสน โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78993. นางดุษฎี บญุมี โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78994. นางทศันียแ ชางกล โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78995. นางทพิมาศ สีดามาตรแ โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78996. นางนิตยา รัชชูวงษแ โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78997. นางนิลุบล ศิริวรวฒิุ โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78998. นางนุชนี ทองดีนอก โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

78999. นางพรทพิยแ วงศแปใจฉิม โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79000. นางพนัทพิา บญุสรรคแ โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79001. นางพมิพแใจ นิ่มพลิา โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79002. นางพลูศรี ภไูชยแสง โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79003. นางภาณุรัตนแ บาลไธสง โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79004. นางลดาวลัยแ ถวลิไพร โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79005. นางสาวกฤษณา ศรีนูเดช โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79006. นางสาวบวัเรียน แกวนิสสัย โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79007. นางสาวปทติตา ทองออน โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน
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79008. นางสาวลัลนา คําโหลน โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79009. นางสิรภทัร ศรีทําบญุ โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79010. นางสุดาวลัยแ สายหู โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79011. นายโกศล วงศแปใจฉิม โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79012. นายปราโมทยแ ทํานอง โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79013. นายวรีะพล เพรงมา โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79014. นายอัครเดช สีดามาตรแ โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79015. โชคชัย กมุทชาติ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79016. นางกนิษฐา แถบวไิล โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79017. นางพรนภา แพทยแกุล โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79018. นางพรลภสั พเิศษสุข โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79019. นางเยาวพา หมอดู โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79020. นายเฉลิมเกียรติ พทิกัษแ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79021. นายทนงเดช สิงหแสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79022. นายประจงลักษณแ บวักลาง โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79023. นางจิตติมา กลาขยัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79024. นางดวงเดือน มาลาสิงหแ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79025. นางบานบรีุ คลังทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79026. นางมนัสณัญยแ โงชาฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79027. นางมะลิ ศิลากุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79028. นางรพพีรรณ วไิลรัตนแ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79029. นางรัมภา กิมยงคแ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79030. นางราตรี สายหยุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79031. นางวนิดา ออนจงไกร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79032. นางวไิลวรรณ สาธติสมิตพงษแ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79033. นางศุภลักษณแ เรืองเร่ือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79034. นางสาวโชติมา ไชยนิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79035. นางสาวพิมลมาศ ปใญญาเกิด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79036. นางสาววรรณลักษณแ ศิริวโิรจนแ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79037. นางสาววไิลวรรณ สันหนองเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79038. นางสาววศัิลยา สุวรรณทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79039. นางสุภาวไิล คงหอม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79040. นายภราดร หาญสุริยแ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79041. นายรังสรรคแ เรืองเร่ือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79042. นางเกษร ลิพา โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79043. นางทองสุข แกวรักษา โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79044. นางสาวกล่ินประทุม แสงสุระ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน
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79045. นางสาวกันตยา ประภาการ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79046. นางสาวธรีา ทมุา โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79047. นางนิภาพร นาคนชม โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79048. นางปริูดา วาลมนตรี โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79049. นางพานิชตรา สารีแกว โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79050. นางพนิทอง คําโล โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79051. นางภญิญาพชัญแ ไพเรืองโสม โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79052. นางลักษมี ปรองพมิาย โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79053. นางวชัรี ภกัดี โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79054. นางวลัิยวรรณ ราชเทยีน โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79055. นางสาวกลัญานัฐ รัตนวงศแสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79056. นางสาวณัฐรดา ราชภกัดี โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79057. นางสาวดารา หอมจู โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79058. นางสาวสุคนธา งามชัด โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79059. นางอรุณรัตนแ ผาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79060. นายเอนก จันสนิท โรงเรียนเทศบาล๑ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79061. นางจรัมพร หทิธเิดช โรงเรียนแทนศิลาทพิยแศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79062. นายสมชาติ ไวคํา โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79063. นายรังสิมันตุแ สุระนาถ โรงเรียนโนนโพธิศ์รีวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79064. นางธญัญา กฤตานนทแ โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79065. นางเยาวรัตนแ ประภาศิริศักด์ิ โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79066. นางวรินทร พรมขันธแ โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79067. นางวนัเพญ็ ธรรมบตุร โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79068. นางสายสมร บญุอาจ โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79069. นางสาวควรถวลิ ภลูา โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79070. นางหนูเตียง มาเพชร โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79071. นางเอื้อพงศแ เฉลิมเลา โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79072. นายบญุทรง เรือนสอน โรงเรียนโนนหนัวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79073. นางจินดา ดานซาย โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยแอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79074. นางพระจันทรแ แพไธสงคแ โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยแอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79075. นางอาทติยา ชัยศร โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยแอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79076. นายบวัลัย นวนสิงหแ โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยแอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79077. นายประสิทธิ์ บรรยง โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยแอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79078. นางวบิลูรัตนแ บษุราคัม โรงเรียนเปรมติณสูลานนทแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79079. นางสาวดวงกิจ สาระศรี โรงเรียนเปรมติณสูลานนทแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79080. นายนําชัย ปใดชาสุวรรณแ โรงเรียนเปรมติณสูลานนทแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79081. นางพรเพญ็ สมบติัมาก โรงเรียนพระธาตุขามแกนพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน
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79082. นางอัญชุลีกร ขันติวรีวฒันแ โรงเรียนพระธาตุขามแกนพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79083. นางณปภชั เทยีนคํา โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79084. นางนงนุช อมรรัตนกุล โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79085. นางพรชลิตา ตันเสียดี โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79086. นางสาวสมทรง มีลุน โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79087. นางสุภาพร อุพลเถียร โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79088. นายทวศัีกด์ิ ศรีวรสาร โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79089. นางพศิมัย พนัธลุาวณัยแ โรงเรียนพศิาลปณุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79090. นางสายยนตแ สิงหศรี โรงเรียนพศิาลปณุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79091. นางสุภาพ รูปเหมาะ โรงเรียนพศิาลปณุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79092. นางอรรจนา บสุนาม โรงเรียนพศิาลปณุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79093. นายณรงศักด์ิ มาทะวงษแ โรงเรียนพศิาลปณุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79094. นายอาคม บษุราคัม โรงเรียนพศิาลปณุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79095. นางขนิษฐา เทพสุคนธแ โรงเรียนพวูดัพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79096. นายชิตพล สุวรรณผา โรงเรียนพวูดัพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79097. นางบษุบา ชาลีเอน โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79098. นางเพญ็พกัตรแ ใจภกัดี โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79099. นางปริศนา คําโคตร โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79100. นางรําไพ พลไชยขา โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79101. นางวนัดี สิทธโิชติ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79102. นางวชิริญฎา พรมเย็น โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79103. นางสาวขวัญเวียง มะโนเคร่ือง โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79104. นางสาวณัฐญากานตแ บญุแสน โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79105. นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79106. นางสาวพรธรีา โสดาวชิิต โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79107. นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79108. นางสาวสุภารัตนแ ใจชื่น โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79109. นางสาวสุรียแลักษณแ สาระฤทธิ์ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79110. นางสาวอัจฉราลักษณแ กาสุริยแ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79111. นางสาวอุไรพร ชํานาญกุล โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79112. นางสุปราณี โพธิอ์นุกูล โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79113. นายกษภิทั อยางบญุ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79114. นายไกรสร โพธิอ์นุกูล โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79115. นายจักรพนัธแ ทองผาย โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79116. นายจิระวฒันแ นันททพิรักษแ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79117. นายธาตรี พมิพแบงึ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79118. นายบญัญัติ ชมชื่นดี โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน
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79119. นายเรืองยศ โพนเมืองหลา โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79120. นายวรวฒันแ ทพิยแวฒันแ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79121. นายสมพล ศรีโยธา โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79122. นายสุเทพ พงษแใหม โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79123. นายอภวิฒันแ ประเสริฐ โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79124. นางพกิุล มีคําทอง โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79125. นางราตรี ยาศิริ โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79126. นางสาวอภญิญา สังคะคํา โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79127. นายนรินทรแ หบีแกว โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79128. นางพสิมัย สืบเลย โรงเรียนสีชมพศึูกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79129. นางศรีวรรณ โพธิช์ัยแสน โรงเรียนสีชมพศึูกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79130. นางสุภาวดี ภาระดี โรงเรียนสีชมพูศึกษา องคแการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79131. นางสุพตัรา ตาลดี สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดขอนแกน

79132. นางเรณู นิกรมมุนินทรแ โรงเรียนเทศบาลบานปาุแดง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79133. นางกาญจนา ฉววีรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79134. นางจันทนา ชําหาน โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79135. นางจําเนียร จริตงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79136. นางนิตยา ขันตี โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79137. นางนิยม เวชภริมยแ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79138. นางนิสา ระยันตแ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79139. นางลาวลัยแ วฒัฐานะ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79140. นางวรรณา อินทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79141. นางสนธยา มัจฉาชีพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79142. นางสาวแสงเงิน ประทมุ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79143. นางเสาวลักษณแ มณีกาญจนแ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79144. นางอําพรรณแ คันถี โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บรุวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79145. นางนฤมล หุนทรัพยแ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79146. นางสาวนิภาพร สุภาพพนัธแ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79147. นายยงยุทธ นิลโกศล โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79148. นางกรรณิกา ทพิยนุกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79149. นางกิตติมา จันทวงษแวาณิชยแ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79150. นางทอปใด ธนาเดชาวชัรแ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79151. นางเพชรรัตนแ เพศประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79152. นางรัชนีกร สุขสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79153. นางศุภมาส วรีะนาถ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79154. นางสมลักษณแ กระทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79155. นางสังวาลยแ บรรเด็จ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ
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79156. นางสาวกษมา นามโคตร โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79157. นางสาวจันทนา วงัสะพล โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79158. นางสาวอณศรา มงคลพาณิชยแ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79159. นางสาวอรทยั นามศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79160. นางสุดจิตตแ เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79161. นางสุดารัตนแ ทามวง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79162. นางสุพตัรา มนุีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79163. นายสมเจตนแ ขาวพล โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79164. นางกัลยกร วลัิย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79165. นางทศันียแ สําราญสม โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79166. นางภวนา นุมกวน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79167. นางวนัวสิาขแ มาอินทรแ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79168. นางสาวจริยา จันทโร โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79169. นางสาวปใทมา พนารักษแ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79170. นางสาวมาลี นิยมสัตยแ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79171. นายประเวศ เถียรทศศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบรีุ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79172. นางจิรมน ประทมุชาติ โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79173. นางชนิตา สินชัย โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79174. นางนงเยาวแ หรรษาพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79175. นางพรพรรณ ราชาธริาช โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79176. นางสาวปณุณดา สิงหแไชย โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79177. นางสาวพมิพแณัฐชยา ตนพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79178. นายปยิะรัตนแ บํารุงสุข โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79179. ส.ต.ต.วชัราวธุ เกษมกุลดิลก โรงเรียนเทศบาลวดับญุญวาสวหิาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79180. นางสาววริศรา พรอมเพราะ โรงเรียนเทศบาลวดัไผลอม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79181. นางสาวกิ่งแกว เกิดในมงคล สํานักการศึกษา   เทศบาลเมืองจันทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัจันทบรีุ

79182. นางศิริพร สางาม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางววั) สังกัดเทศบาลตําบลบางววั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79183. นางสาววรรณนภา บญุยงคแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางววั) สังกัดเทศบาลตําบลบางววั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79184. นางจารุณี แกวแสนสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79185. นางดวงนภา จอมศิลป โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79186. นางบารมี ตันติกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79187. นางวชัรีวรรณ คงภริมยแชื่น โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79188. นางสุกัญญา ตันสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79189. นายนพพร ยองใย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79190. นายสังวาลยแ หงษแสุวฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79191. นางจิราวรรณ วงศแอินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแหลมใต (สุตสุนทร) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79192. นางธมน สายหยุด โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแหลมใต (สุตสุนทร) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
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79193. นางเพยีงใจ เผือกพลูผล โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแหลมใต (สุตสุนทร) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79194. นางไพรินทรแ วสุิทธศัิกด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแหลมใต (สุตสุนทร) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79195. นางวไิล สุมโนจิตราภรณแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแหลมใต (สุตสุนทร) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79196. นางสาวชมัยภรณแ ตันฮะเส็ง โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแหลมใต (สุตสุนทร) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79197. นางสาวอรวรรณ ศิวาภรณแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแหลมใต (สุตสุนทร) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79198. นายกูเกียรติ ภมูิพนา โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแหลมใต (สุตสุนทร) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79199. นายสุริยา อินสอน โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแหลมใต (สุตสุนทร) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79200. นางแววตา แกววงษแ โรงเรียนเทศบาล ๑(บางววั) สังกดัเทศบาลตําบลบางววั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79201. นางสาวณัฐวรินทรแ แจงศิริกุล โรงเรียนเทศบาล ๑(บางววั) สังกดัเทศบาลตําบลบางววั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79202. นางสาวเยาวลักษณแ จตุรภกัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๑(บางววั) สังกดัเทศบาลตําบลบางววั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79203. นายณเอก อึ้งเสือ โรงเรียนเทศบาล ๑(บางววั) สังกดัเทศบาลตําบลบางววั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79204. นางชญาพฒันแ ใจซ่ือ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79205. นางทศัสุวรรณ ทองชู โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79206. นางธญัญลักษณแ วริิยะไกรกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79207. นางพนอ วงศแถีระพงษแ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79208. นางลัดดา สวสัดี โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79209. นางสาวกรรณิกา เวฬุรัตนะ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79210. นางสาวกฤษณา คนไว โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79211. นางสาวธญัพร แกวแสนสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79212. นางอรญา พรมแดน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79213. นายศักดา สุวรรณวงษแ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) สังกดัเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79214. นางบปุผา สุทธา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ ์สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79215. นางพมิลรัตนแ อินจิ๋ว โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ ์สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79216. นางรัตนา มุงหมาย โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ ์สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79217. นางสาวกนกวรรณ กัวศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ ์สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79218. นางสาวชุรีพร แกวมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ ์สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79219. นางสาววนิดา ตันสุวรรณรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ ์สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79220. นายจีรพนัธแ สมคิด โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ ์สังกัดเทศบาลตําบลบางคลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79221. นางทองใบ พานิชพฒันแ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง สังกดัเทศบาลตําบลสนามชัยเขต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79222. นางธนญา พทุธรักษแ โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง สังกดัเทศบาลตําบลสนามชัยเขต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79223. นางรพพีรรณ คงชยาสุขวฒันแ โรเงรียนเทศบาล ๑ บางววั สังกดัเทศบาลตําีบลบางววั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

79224. นางทศันวลัย เจริญศักด์ิ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79225. นางวฒันา สัญจรดง โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79226. นางศันสนียแ อินทรบริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79227. นางสาวกมลวรรณ พรงาม โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79228. นางสาวเกศินี เครือนาค โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79229. นางสาวเจนจิฬา นาโสก โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ
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79230. นางสาวเบ็ญจมาตรแ วเิศษลา โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79231. นางสาวปราณี นนทแชนะ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79232. นางสาวพชัรี สิริวฒันาศาสตรแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79233. นางสาวรัตนา พนัธแสิงสอน โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79234. นางสาววชัรี อุบลรัตนแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79235. นางสาววภิา ศุกรินทรแ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79236. นางสาวสุมิตรา ใสแสง โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79237. นางเอมอร กิ้วภาวนั โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79238. นายนิรุตตแ วงคแสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79239. นายสุพจนแ เกตุแกว โรงเรียนชุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79240. นางกมลรัตนแ เจริญงามทรัพยแ โรงเรียนทาขามพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79241. นางณัฐยา สุขผอง โรงเรียนทาขามพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79242. นางธรีนันทแ ชูสกุลเกรียง โรงเรียนทาขามพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79243. นางปราณี ประสพกาญจนแ โรงเรียนทาขามพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79244. นางเพญ็ประภา ขันแกว โรงเรียนทาขามพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79245. นางสาวเนาวลักษณแ มุงดําเนินกิจ โรงเรียนทาขามพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79246. นายชัยพฤกษแ จันทมาลา โรงเรียนทาขามพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79247. นายอธคิม อัครเจษฎากร โรงเรียนทาขามพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79248. วาที่รอยตรีปรีชา โกปาก โรงเรียนทาขามพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79249. นางเบญ็จา ธนประสิทธิพ์ัฒนา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีกติติวรรณนุสรณแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79250. นางภทัรวดี อังคะนาวนิ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีกติติวรรณนุสรณแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79251. นางสมสวน วรรธนะชีพ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีกติติวรรณนุสรณแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79252. นางสาวรุงอรุณ วชัรนาคา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีกติติวรรณนุสรณแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79253. นางสาวอารียแ ฤทธิศ์รี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีกติติวรรณนุสรณแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79254. นางสุธาทพิยแ หนูเหลือง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีกติติวรรณนุสรณแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79255. นางจีระภา เดือดขุนทด โรงเรียนเทศบาล ๒ วดักลางทุมมาวาส "ศิริอปุถมัภแ" สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79256. นางดวงมณี พนัสอัมพร โรงเรียนเทศบาล ๒ วดักลางทุมมาวาส "ศิริอปุถมัภแ" สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79257. นางบญุนิสา สุภผลดี โรงเรียนเทศบาล ๒ วดักลางทุมมาวาส "ศิริอปุถมัภแ" สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79258. นางรสสุคนธแ เกาะมั่น โรงเรียนเทศบาล ๒ วดักลางทุมมาวาส "ศิริอปุถมัภแ" สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79259. นางรินดา จงมีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ วดักลางทุมมาวาส "ศิริอปุถมัภแ" สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79260. นายศุภมิตตแ ใจโทน โรงเรียนเทศบาล ๒ วดักลางทุมมาวาส "ศิริอปุถมัภแ" สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79261. นางพรจิตร มิ่งเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเกาะแกวนครสวรรคแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79262. นางภทัรา ถาวรวงษแ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเกาะแกวนครสวรรคแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79263. นายประกวด ธารวทิยแ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเกาะแกวนครสวรรคแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79264. นายสําเนียง เฉลิม โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเกาะแกวนครสวรรคแ สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79265. นางรัชเกลา พนัลึก โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอปุถัมภแปใญญาธร สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79266. นายอิทธพิงษแ วรสายัณหแ โรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอปุถัมภแปใญญาธร สังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ
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79267. นางชื่นศุกรแ แสงวงกาโร โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) สังกดั เทศบาลเมอืงบานบงึ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79268. นางดลฤดี แสงจํารัส โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) สังกดั เทศบาลเมอืงบานบงึ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79269. นางประนอม วฒันชีพ โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) สังกดั เทศบาลเมอืงบานบงึ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79270. นางสาวสุรางคแ วเิชียรพงษแ โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) สังกดั เทศบาลเมอืงบานบงึ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79271. นางโสพนิ ทองดารา โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) สังกดั เทศบาลเมอืงบานบงึ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79272. นายปรีชากร นามแสงผา โรงเรียนเทศบาลคลองตําหรุ สังกดัเทศบาลตําบลคลองตําหรุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79273. นางจินารัตนแ สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79274. นางชุติมน มณีเกิดศิริ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79275. นางวนาลัย ขุนจักรแ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79276. นางวรรณวมิล ดอกบวั โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79277. นางสาวจินตนา เจตกาลบญุชู โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79278. นางสาวสายปใญญา ประกิระสังขแ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79279. นางสาวสุชาดา ยุนพนัธแ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79280. นางสาวอรพมิพแ ธงไชย โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79281. นางสาวอิสรียแ แรงครุฑ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79282. นางสาวอุไรพร จํานงคแผล โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79283. นางอัญชลี ทวพีรเกษมสุข โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79284. นายชัยยุทธแ หวงศรี โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79285. นายมณฑล ถาวรยิ่ง โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79286. นายสุพจนแ คงทน โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกัด เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79287. นางพรเพญ็ แกวขจร โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกดั สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79288. นางสุนิสา ศิริไพบลูยแ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรแนุเคราะหแ สังกดั สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79289. นางอรวรรณ เกตุประยูร โรงเรียนเทศบาลดอนหวัฬอ๑ (บานมาบสามเกลียว) สังกัดเทศบาลตําบลดอนหวัฬอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79290. นางสายสุนียแ ตันยาตพรชัย โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79291. นางขนิษฐา สายรังษี โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79292. นางจีรานุช มูลประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79293. นางมะลิวรรณ วงษแประยูร โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79294. นางยุพาภรณแ ผองศรี โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79295. นางยุพนิ นามจิต โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79296. นางรัจนา รัตนวารี โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79297. นางวชัราภรณแ ดาศรี โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79298. นางสาวเยาวเรศ อุทยั โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79299. นางสาววนัเพญ็ สิทธกิูล โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79300. นายชัยณรงคแ รสมนตรี โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79301. นายอานนทแ ทองมาก โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79302. นายไพรพฒันแ รุงวมิลรัตนแ โรงเรียนเทศบาลวดักําแพง(อุดมพทิยากร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79303. นางนาริน ผุยขันธแ โรงเรียนเทศบาลวดักาํแพง(อุดมพิทยากร) สังกดั เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ
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79304. นางศิริลักษณแ เหลาสูง โรงเรียนเทศบาลวดักาํแพง(อุดมพิทยากร) สังกดั เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79305. นางศุภกานตแ แกวจันทรแ โรงเรียนเทศบาลวดักาํแพง(อุดมพิทยากร) สังกดั เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79306. นางสาวประภาพรรณ ไพรอนันตแ โรงเรียนเทศบาลวดักาํแพง(อุดมพิทยากร) สังกดั เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79307. นางสาวศิริพร สุดสวาท โรงเรียนเทศบาลวดักาํแพง(อุดมพิทยากร) สังกดั เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79308. นางสาวพันธแสิตา มีบญุ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส (สุทธิพงษแประชานุกุล) สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79309. นางลัคนา แกลวกลา โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79310. นางสาวนวลจันทรแ สัมฤทธิส์าครสิน โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79311. นางสาวพัชรินทรแ โสรัตนแ โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79312. นางสาวระววีรรณ สุขอุดม โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79313. นางสาววจัรินทรแ เทยีนทอง โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79314. นางสาวสุนิสา ภญิโญ โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79315. นางสาวอรนลิน ถาวรยิ่ง โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79316. นางอําภาพร สุขสถาน โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79317. นายคํามูล งอกบุงคลา โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79318. นายมนตรี สุขสุนิตยแ โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79319. นายสายัณหแ สุขสัจธรรม โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79320. นายเหรียญทอง รัตแมค โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาสฯ สังกดั เทศบาลเมอืงชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79321. นางประยูรศรี วรนุช โรงเรียนเทศบาลวดัโพธิ ์สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79322. นางศศิธร นิตินัย โรงเรียนเทศบาลวดัโพธิ ์สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79323. นางศิริรัตนแ มานะขจรเวช โรงเรียนเทศบาลวดัโพธิ ์สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79324. นางสาวจันจิรา ไขนุน โรงเรียนเทศบาลวดัโพธิ ์สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79325. นางสาวปรียา มหาศิริ โรงเรียนเทศบาลวดัโพธิ ์สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79326. นางสุกัญญา เรืองสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัโพธิ ์สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79327. นายกฤษฎา เอมเจริญ โรงเรียนเทศบาลวดัโพธิ ์สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79328. นายสุรพล ไชยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวดัโพธิ ์สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79329. นางชณิษฎาภา แดงสมสุขเจริญ โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรแนิยมธรรม สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79330. นางชลลดา บญุญะโรจนแ โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรแนิยมธรรม สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79331. นางปาริชาติ ฉันทราวดี โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรแนิยมธรรม สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79332. นางรุงทวิา จันทรสงคแ โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรแนิยมธรรม สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79333. นางสวรรยา ปาคํามา โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรแนิยมธรรม สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79334. นางสาวสุภาพร วงศแอนุ โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรแนิยมธรรม สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79335. นายบณุชนะ เกิดความสุข โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรแนิยมธรรม สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79336. นายวทิยา พนัธุ โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรแนิยมธรรม สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79337. วาทีพ่นัตรีสถาพร แจงจํารัส โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรแนิยมธรรม สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79338. นางจารุรัศมิ์ บญุมวง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๑ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79339. นางชนิสรนแ บวัชุม โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๑ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79340. นางณัฐชยา มูลขุนทศ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๑ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ
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79341. นางสาวปณิธภิร วงษแเส็ง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๑ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79342. นางสาวปิยะรัตนแ โสภา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๑ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79343. นางสิริลักษณแ ณ ลําพนู โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๑ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79344. นางกิจจา กล่ินจันทรแ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๒ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79345. นางศลัลลภสั แสนสุภา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๒ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79346. นางสลิลทพิยแ ชูกล่ิน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๒ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79347. นางแสงอรุณ ขจรน้ําทรง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๒ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79348. นางปใทมา กล่ินหอม โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๓ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79349. นางมีนา คงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๓ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79350. นางรัตนา เบง็ทอง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๓ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79351. นางสยุมพร ศรีปานวงศแ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๓ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79352. นางสาวกานดา สุจรรยา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๓ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79353. นางสาวนภาดา ผูกสุวรรณแ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบงั ๓ สังกดั เทศบาลนครแหลมฉบงั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79354. นางสาวนวลจันทรแ อาทโรประยูร โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วัดใหญอนิทาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79355. นางกรรณิกา สาระถี โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79356. นางชนิกานตแ ณ นคร โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79357. นางชลธชิา บรรดาศักด์ิ โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79358. นางธนภร ชาตินามสกุล โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79359. นางศรัณยแธร ติมพรุสกานนทแ โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79360. นางสาวคําภู อังคลุโข โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79361. นางสาววาสนา ตาดเดิม โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79362. นางสาวสงกรานตแ พรมสอน โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79363. นางสาวอุทัยวรรณ เลียวรักษแโอฬาร โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79364. นางสิริโสภา เลิศคอนสาร โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79365. นางสุคนธแ พรหมประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79366. นางอรทยั คงวทิยา โรงเรียนเทศบาลอนิทปใญญา วดัใหญอนิทาราม สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79367. นางปนัดดา รัตนวงศแ โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรแวิทยาคาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79368. นางสาวรัตติยา จันทรแเศรษฐ โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรแวิทยาคาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79369. นางสาวลัดดาวัลยแ โสรถาวร โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรแวิทยาคาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79370. นางสาวศิรดา ภกัดีธรีะราชันยแ โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรแวิทยาคาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79371. นางสาวอาริตา นุชารัมยแ โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรแวิทยาคาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79372. นางสาวอุมา สีผา โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรแวิทยาคาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79373. นายทวศัีกด์ิ แววศรี โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรแวิทยาคาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79374. นายเสนาะ บวัสําโรง โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรแวิทยาคาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79375. นางพชัรินทรแ หมื่นสา โรงเรียนบานคลองมือไทร (สวางไสวราษฎรแบํารุง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79376. นางสาวบงัอร เปีๆยมลาภพทิยา โรงเรียนบานคลองมือไทร (สวางไสวราษฎรแบํารุง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79377. นางสาวสุภากร อวนพลี โรงเรียนบานคลองมือไทร (สวางไสวราษฎรแบํารุง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ
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79378. นายภาณุชนมแ ตอสกุล โรงเรียนบานคลองมือไทร (สวางไสวราษฎรแบํารุง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79379. นางขวญัใจ เกตุอุดม โรงเรียนบานหนองใหญ(คุรุราษฎรแอุปถัมภแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79380. นางสาวดวงฤดี รัตโนภาส โรงเรียนบานหนองใหญ(คุรุราษฎรแอุปถัมภแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79381. นายวลัลภ สุขเกษม โรงเรียนบานหนองใหญ(คุรุราษฎรแอุปถัมภแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79382. นายอดิศักด์ิ สมชอบ โรงเรียนบานหนองใหญ(คุรุราษฎรแอุปถัมภแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79383. นางเตือนใจ รสหวัน่ โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79384. นางวรรณา สัมพนัธมาศ โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79385. นางวรรณี ศิริมหา โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79386. นางศรุตยา หอมจันทรแ โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79387. นางอรุณี ทองวรรณ โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79388. นายดิเรก บญุสราง โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79389. นายประสงคแ ปรักมานนทแ โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79390. นายพงศธร ตันติชลานนทแ โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79391. นายองอาจ ทองเต็ม โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.๖) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79392. นายประเสริฐ พมิลสกุล โรงเรียนเมอืงพทัยา ๑ (เชญิ พศิลยบตุรราษฎรแบําเพญ็) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79393. นางกาญจนา สรอยเพชร โรงเรียนเมืองพทัยา ๑ สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79394. นางวริาวรรณ สมเขื่อน โรงเรียนเมืองพทัยา ๑ สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79395. นางสมใจ พรหมอินทรแ โรงเรียนเมืองพทัยา ๑ สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79396. นางสาวนฤมล วนิทะไชย โรงเรียนเมืองพทัยา ๑ สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79397. นางสาวเมตตา รังไสว โรงเรียนเมืองพทัยา ๑ สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79398. นางสาววนัทนา แกะกระโทก โรงเรียนเมืองพทัยา ๑ สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79399. นางสาวสุภาพร โยวฒัศรี โรงเรียนเมืองพทัยา ๑ สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79400. นางสุนันทแ แจมกระจาง โรงเรียนเมืองพทัยา ๑ สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79401. นายวชิาญ ศรีสมบติั โรงเรียนเมืองพทัยา ๑ สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79402. นางศิริพรรณ กุลวงศแวรโชติ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐ (บานเกาะลาน) สังกัด เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79403. นางธนภรณแ ยุทธศักด์ิ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธติพัทยา) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79404. นางนพธรีา ฐิติกรภทัร โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธติพัทยา) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79405. นางนฤมล อินทพงษแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธติพัทยา) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79406. นางปใทมา อินทวงศแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธติพัทยา) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79407. นางผกาพนัธุแ วรีะสิงหแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธติพัทยา) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79408. นางพชัรี นอยธิ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธติพัทยา) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79409. นางพรสุดา แยมเกษร โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79410. นางภทัรวดี เขมแข็ง โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79411. นางระเบยีบ หนูหวง โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79412. นางสาวกิ่งแกว ทองทพิยแ โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79413. นางสาวแขไข จันทรแบวร โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79414. นางสาวณฐิณี เวชกุล โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ
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79415. นางสาวสายชล โชติธนากิจ โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79416. นางสาวสุวรรณา เพง็กลา โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79417. นางสุกัญญา ปานทบั โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79418. นายพลูศักด์ิ พงษแพพิฒันแวฒันา โรงเรียนเมืองพทัยา ๒ (เจริญราษฎรแอุทิศ) สังกัด เมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79419. นางจารุวรรณ ลันไธสง โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79420. นางนอยนาฏ วงษแภเูย็น โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79421. นางรุงทวิา อัลเบรชทแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79422. นางสมใจ ถนอมวงศแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79423. นางสาวจพรรณี กั้วมาลา โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79424. นางสาวฐิตินันทแ พฒันงาม โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79425. นางสาวถนอมศรี อภยัรัตนแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79426. นางสาวธนชันนัทแ ทลูคําเตย โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79427. นางสาวปริษา ธนนินทนนทแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79428. นางสาวปรียาภัสสรแ จันภริมยแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79429. นางสาวปยิภทัร ทวนทอง โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79430. นางสาวพชัอร ง้ิวราย โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79431. นางสาวภญิญา รักษาพนัธแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79432. นางสาวรุงทพิยแ จันต฿ะวงคแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79433. นางสาวโสภา งามสุวรรณแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79434. นายการุณ ฤกขะวฒิุกุล โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79435. นายทวี กรายไทยสงคแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสวางฟูาพฤฒาราม) สังกดั เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79436. นางพรชนก สังขแชวย โรงเรียนเมืองพทัยา ๓ (วดัสวางฟาูพฤฒาราม) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79437. นางรดามณี พุมพวง โรงเรียนเมืองพทัยา ๓ (วดัสวางฟาูพฤฒาราม) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79438. นางสาวเยาวรัตนแ รัตนเหล่ียม โรงเรียนเมืองพทัยา ๓ (วดัสวางฟาูพฤฒาราม) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79439. นายณรงคแ ผิวออน โรงเรียนเมืองพทัยา ๓ (วดัสวางฟาูพฤฒาราม) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79440. นางสาวสมพร ขวญัสันเทยีะ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔ (วัดหนองใหญ) สังกัด เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79441. นายจรรยา ไกรจันทรแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๔ (วัดหนองใหญ) สังกัด เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79442. นายมนตรี นามคีรี โรงเรียนเมืองพัทยา ๔ (วัดหนองใหญ) สังกัด เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79443. นายสมพงษแ เชือกพรม โรงเรียนเมืองพัทยา ๔ (วัดหนองใหญ) สังกัด เมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79444. นางสาวอิชยา โอฬา โรงเรียนเมืองพัทยา ๔ (วดัหนองใหญ) สังกัด สํานกัการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79445. นางกิรติกา ตอพนัธแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79446. นางเดนดวง นําภา โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79447. นางนุชนภา หวงัหุนกลาง โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79448. นางปริยกร ภถูี่ถวน โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79449. นางเพญ็จันทรแ พลายเพช็รแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79450. นางวนิดา โพธิรั์ง โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79451. นางสัมผัส ต้ังใจ โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ
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79452. นางสาคร คงผอม โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79453. นางสาวพรภนา โภคี โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79454. นางสาวรัตนา ชางไม โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79455. นางสาวสุกัญญา วงศแปใญ โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79456. นางสุพตัรา นาคอุดม โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79457. นางอรอนงคแ จตุรปา โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79458. นางอัชรา สลามเต฿ะ โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79459. นางอุสณี จงเจริญมั่นคง โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79460. นายเกียรติศักด์ิ ไชยศรี โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บานเนินพัธยาเหนือ) สังกัด สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79461. นางศรีสุนา อนุกรมวรีะกิจ โรงเรียนเมอืงพัทยา ๖ (วดัธรรมสามคัคี) สังกดัเมอืงพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79462. นางสมพร โพธิอ์น โรงเรียนเมอืงพัทยา ๖ (วดัธรรมสามคัคี) สังกดัเมอืงพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79463. นางอภชิญา สวสัดี โรงเรียนเมอืงพัทยา ๖ (วดัธรรมสามคัคี) สังกดัเมอืงพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79464. นางคนึงนิจ นุยนุน โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79465. นางนุจรีพร เหมือนหมาย โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79466. นางเพยีรฉวี เปรมดิษฐกุล โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79467. นางวชัรินทรแ แกวเขียว โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79468. นางสาวธนิตา ชวนะ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79469. นางสาวปใทมา ชุมชื่น โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79470. นางสาวไปยดา สุขสบาย โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79471. นางสาววลัยา เกษมศิริ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79472. นางสาวอรวรรณ โหนแหยม โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79473. นางสุชีพ หอมเจริญ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79474. นางสุทธลัิกษณแ ลายเงิน โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79475. นางสุพตัรา หนูเอียด โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79476. นางสุภาพร ศรีบรรดิษฐ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79477. นางสุวภิา ทรายทอง โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79478. นางออระณี แสงมณี โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79479. นางอัญชลี เลวี่ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บานหนองพังแค) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79480. นางนวลนอย พฒันงาม โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79481. นางพรรษมน ธรรมรักขิต โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79482. นางศิริลักษแ ทองแกว โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79483. นางสาคร นาวาวทิยแ โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79484. นางสาวจิรวดี จุลสํารวล โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79485. นางสาวณิปภาสร ทองกาน โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79486. นางสาวสถาพร ละวโิรจนแ โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79487. นายนที ดวงดี โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79488. นายประดิษฐแ บอผล โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ
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79489. นายมงคล ธรรมรักขิต โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79490. นายสําเริง นาวาวทิยแ โรงเรียนเมืองพทัยา ๘ (พทัธยานุกลู) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพทัยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79491. นางขวญัจิต กาญจนยิ่งวโิรจนแ โรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วดัโพธสัิมพันธแ) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79492. นางเนาวรัชตแ แกนทน โรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วดัโพธสัิมพันธแ) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79493. นางพศิมัย พรมชาติ โรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วดัโพธสัิมพันธแ) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79494. นางลัดดา ศรีนาค โรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วดัโพธสัิมพันธแ) สังกดั สํานักการศึกษาเมืองพัทยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79495. นางเกตุสุดา แชมสุวรรณ โรงเรียนวดัเขาเชิงเทยีนเทพาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79496. นางจุฑามาส ราชคํา โรงเรียนวดัเขาเชิงเทยีนเทพาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79497. นางดวงนภา บญุสาหราย โรงเรียนวดัเขาเชิงเทยีนเทพาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79498. นางสาวฐานิกา ศลศิลปชัย โรงเรียนวดัเขาเชิงเทยีนเทพาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79499. นางสาวอรอุมา พนัธเุวช โรงเรียนวดัเขาเชิงเทยีนเทพาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79500. นายรุทธชิัย จงเหน็จิตตแ โรงเรียนวดัเขาเชิงเทยีนเทพาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79501. นายสัมพนัธแ ทวนเงิน โรงเรียนวดัเขาเชิงเทยีนเทพาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79502. นางณัฏฐา สวางอารมณแ โรงเรียนวดัยุคลราษฎรแสามัคคี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79503. นายสมาน ศักด์ิประดิษฐ โรงเรียนวดัยุคลราษฎรแสามัคคี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79504. นางจินตนา พฒันา โรงเรียนสวนปาุเขาชะอางคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79505. นางดวงมาลา คําวงศแ โรงเรียนสวนปาุเขาชะอางคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79506. นางสายฝน ศรีคําเวยีง โรงเรียนสวนปาุเขาชะอางคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79507. นางสาวกนัยารัตนแ ยืนยาว โรงเรียนสวนปาุเขาชะอางคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79508. นางสาวนิศากร ตองติดรัมยแ โรงเรียนสวนปาุเขาชะอางคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79509. นางสาวรัชนก คงรอด โรงเรียนสวนปาุเขาชะอางคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79510. นางอุไรวรรณศแ อัจฉรียเกียรติ โรงเรียนสวนปาุเขาชะอางคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79511. นายนรภทัร บญุพา โรงเรียนสวนปาุเขาชะอางคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79512. นางจุฑารัตนแ เนาวแอุดม โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79513. นางมาลี เอียดแกว โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79514. นางวไิล เฉยสอาด โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79515. นางสาวจนัทรแประภา ชุมชัย โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79516. นางสาวบษุกร ตระกูลเกษมสิริ โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79517. นางสาวปใทมาวดี วาปเีน โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79518. นางสาวสมใจ ซอนกล่ิน โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79519. นางสาวสุรางคแ วงษแเสถียร โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79520. นายนิวตัร พมิพแโสม โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79521. นายประพศิ เกษรางกูล โรงเรียนหวัถนนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79522. นายกิตติศักด์ิ ศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สังกดักองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองปรือ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79523. นางกัญญารัตนแ สราสํารวย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79524. นางกันตแสินี โรจนแคิดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79525. นางจุฑามาศ โฆษะปใญญาธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ



2151

79526. นางดรุณรักษแ เบญจมังคลารักษแ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79527. นางวรรณี ชื่นศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79528. นางวารุณี จันพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79529. นางสาวโชติรส ขจิตพรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79530. นางสาวนันทแชญานแ พราหมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79531. นางสาวพชัราวลี จินนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79532. นางสาวพมิพแพรรณอร สุวรรณนพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79533. นางสาวมะยุเรศ วรรณเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79534. นางสาวลลิตา พนิิจกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79535. นางสุนทรี กิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79536. นายเจษฎา สังขแทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79537. นายพงศแประพันธุแ ทบัวฒันแ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79538. นายสหรัก วงศาพนัธแ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79539. นายสิราวชิญแ สํานักสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79540. นางณฐมน แนวคํา โรงเรียุมชนวดัหนองคอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79541. นางสาวกมลธร ปใญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79542. นายสุรกิจ กรณียกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัด เทศบาลเมืองศรีราชา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชลบรีุ

79543. นายจํานงคแ นาคตรง โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79544. นายนิรันดรแ ศรีธปู โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79545. นายยศวฒันแ เกียรติศิรภทัรแ โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79546. จ.ส.อ.สุบนิ อนันตแสลุง โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79547. นางกนกวรรณ สุขสอาด โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79548. นางกรรณแทมิา วนิัยพานิช โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79549. นางใตรม ไคนุนสิงหแ โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79550. นางธนาภา ราชประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79551. นางธารินี อยูปรางคแ โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79552. นางเพญ็ศรี รัตนเพทาย โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79553. นางลลนา แสงสุพรรณแ โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79554. นางวราภรณแ โพธิตุ์น โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79555. นางศรีแพร อ่ําคง โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79556. นางสาวณัฐชยา แกวคง โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79557. นางสาววชัรี พทุธประเทอืง โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79558. นางอรอุมา ขันธลักษณา โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79559. นายกฤษดากร หมื่นกลา โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79560. นายธราธาร ราชคําสุข โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79561. นายไพรัตนแ ปใ็นชูศรี โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79562. นายอภศัิกด์ิ พึ่งเพญ็ โรงเรียนเทศบาลบานกลวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท
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79563. นางรุงอรุณ เกษม โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหแสถิตยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79564. นางศิริพร พรมมา โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหแสถิตยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79565. นางสาวอรพรรณ ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหแสถิตยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79566. นางสุนียแ จูสิงหแ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหแสถิตยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79567. นายฐานณัฏฐแ คุมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหแสถิตยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79568. นายดํารงคแ เรืองบญุ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหแสถิตยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79569. นายสมนึก อุนพมิพแ โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหแสถิตยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79570. นายสันทศันแ พนิยา โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหแสถิตยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79571. นางนิภา สิทธเิวทยแ โรงเรียนเทศบาลวดัหวัยาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79572. นางสาวปราณี ธะนะศรี โรงเรียนเทศบาลวดัหวัยาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79573. นางนันทแนภสั ปาริยะประเสริฐ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัชัยนาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79574. นางสาวพชัยา อินทรแนอย โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัชัยนาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79575. นายธะวตัรแ ทดัเนียม โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัชัยนาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79576. นายศักด์ิขริน เพชรจั่น โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัชัยนาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัชัยนาท

79577. นางสาวกัลยกร กิตติรัตนา บานเด่ือวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79578. นายธวชั ออนละมุล บานเด่ือวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79579. นายโภควนิทแ พมิพแสมาน บานเด่ือวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79580. นางสาวฉัตรินยา หนิประกอบ โรงเรียนกวางโจนศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79581. นายบวรเดช ภริมยแไกรภกัด์ิ โรงเรียนกวางโจนศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79582. นายพรีวรรธนแ จิตนวล โรงเรียนกวางโจนศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79583. นางธติิมา จันทรแสน โรงเรียนกุดน้ําใสพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79584. นายสุวฒันแ ปรีชาวงศแ โรงเรียนกุดน้ําใสพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79585. นางจรินทรแ รักษาชนมแ โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79586. นางจันทรแเพญ็ ออนแล โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79587. นางจินตนา จําเริญพศิ โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79588. นางธนารักษแ ตอพนัธแ โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79589. นางบปุผา กุสุมาลยแ โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79590. นางรัชฎาพร เดชรพกีุล โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79591. นางสายสมร คงโนนกอก โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79592. นางสาวปรพร แซหาน โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79593. นางสุพตัรา แจมใส โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79594. นางอรุณศรี ประยูรพนัธแ โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79595. นายกิจดี เดชรพกีุล โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79596. นายคํานึง รักษาชนมแ โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79597. นายบญุสวน คลังระหดั โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79598. นายปกปอูง เฮาประมงคแ โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79599. นายยนตรี กุสุมาลยแ โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ
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79600. นายรังสันตแ โยศรีคุณ โรงเรียนเกษตรสมบรูณแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79601. นางธญัญรัตนแ ฐานวเิศษ โรงเรียนโคกสะอาดวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79602. นางนงคแนุช บญุไทย โรงเรียนโคกสะอาดวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79603. นางสมจิต แกวการไร โรงเรียนโคกสะอาดวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79604. นายประธาน ดวงคํา โรงเรียนโคกสะอาดวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79605. นางวาสนา ชางแกว โรงเรียนตรีประชาพฒันศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79606. นางสาวกานดา ศรีนรคุตร โรงเรียนตรีประชาพฒันศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79607. นายมนตรี หมื่นศรี โรงเรียนตรีประชาพฒันศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79608. นายวฒันศักด์ิ ชนะจิต โรงเรียนตรีประชาพฒันศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79609. นายสมศักด์ิ บานใจ โรงเรียนตรีประชาพฒันศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79610. นางนฤมล ธงทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79611. นางปใทมา เริงชัยภมูิ โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79612. นางรินทรแลภสั พฒันสอางชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79613. นางละเอียด ออนสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79614. นางอรุณี กันชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79615. นายสุพจนแ อินทรแเพง็ โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79616. นางจีรวรรณแ พมิาลัย โรงเรียนเทศบาล ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79617. นางพมิลพรรณ คูณจันทรแทกึ โรงเรียนเทศบาล ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79618. นางสิรินันทแ ลบบํารุง โรงเรียนเทศบาล ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79619. นางสุนันทา อุชาดี โรงเรียนเทศบาล ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79620. นางนภสร เกษมธรรมแสวง โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79621. นางมยุรียแ ทพิยรักษแ โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79622. นางสาวดัชนียแ ภมูิกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79623. นางจรัสศรี ศิริอุดมสิน โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79624. นางซอนกล่ิน ศรีชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79625. นางประสาทพร มุงคูกลาง โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79626. นางพรสถิตยแ ชัยวชิา โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79627. นางรัชฎากรณแ เสาโกมุท โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79628. นางเวยีงพงิ แถวไธสง โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79629. นางศุภวรรณ วงคแไชยา โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79630. นางสกุลรัตนแ ลาภเกิด โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79631. นางสาวพชัรียา กองจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79632. นางสาววไิลรัตนแ ลือจันดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79633. นายชัยวฒันแ ไชยสงคราม โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79634. นายทนิกร ชาลีเครือ โรงเรียนเทศบาล ๔ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79635. นางผุสดี คาดสนิท โรงเรียนเทศบาลแกงครอ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79636. นางรัชฎา สีคะปใสสะ โรงเรียนเทศบาลแกงครอ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ
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79637. นางรัตนาภรณแ ปะหสีุ โรงเรียนเนินสงาวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79638. นางศิริพร โฉมนิธติานนทแ โรงเรียนเนินสงาวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79639. นายเกียรติ ปะหสีุ โรงเรียนเนินสงาวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79640. นายสราวฒิุ กุลแดง โรงเรียนเนินสงาวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79641. นางกาญจนาวดี คิดควร โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79642. นางประสพสุข รติบณัฑิต โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79643. นางละมอม กรุมรัมยแ โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79644. นางสมสวน สะอาดถิ่น โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79645. นายประมวล คิดควร โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79646. นายภาณุวชั แกวสอง โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79647. นายมังกร โสสมกบ โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79648. นายมานพ ไชยสันตแ โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79649. นายสําเริง ทดัไทย โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79650. นายสิทธศัิกด์ิ ลากะสง โรงเรียนโนนกอกวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79651. นางสาวทติิยา กําลังทรัพยแ โรงเรียนโนนครอวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79652. นางสาวสมฤทยั สังฆคราม โรงเรียนโนนครอวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79653. นางสุณิสา จักรชัย โรงเรียนโนนครอวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79654. นางหทัยา ชาลีวรรณ โรงเรียนโนนครอวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79655. นายภราดร พงษแสุวรรณ โรงเรียนโนนครอวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79656. นายเสกสันตแ ประวะเสนัง โรงเรียนโนนครอวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79657. นางจันทมิา เจริญขามปอม โรงเรียนบานเด่ือวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79658. นายวรีะยุทธ สิงหะหลา โรงเรียนบานเด่ือวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79659. นางกนกพร นันทเมธนิทรแ โรงเรียนบานเปาูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79660. นางชวลิตรแ สุวรรณแ โรงเรียนบานเปาูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79661. นางมยุรี เฮมโนนทอง โรงเรียนบานเปาูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79662. นางลักขณา บตุรยุทร โรงเรียนบานเปาูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79663. นางสมควร สุขสําราญ โรงเรียนบานเปาูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79664. นางสุนทรา สีดามุย โรงเรียนบานเปาูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79665. นายไพฑูรยแ ฤทธิไ์ธสง โรงเรียนบานเปาูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79666. นายสิริวฒันแ มาศศรี โรงเรียนบานเปาูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79667. นางลัชนันทแ ศรีบริุนทรแ โรงเรียนบานหนัวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79668. นางนงคราญ อศิรางกรู ณ อยธุยา โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79669. นางนิลุบล ณิชกมลกุล โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79670. นางบญุชู มีพลัง โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79671. นางพชัราภรณแ ปรางคแชัยภมูิ โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79672. นางรัตนพร เถื่อนชาง โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79673. นางสายพนิ ถิ่นขาม โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ
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79674. นางสุนัย บญุสิน โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79675. นางสุวมิล ประสมทรัพยแ โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79676. นายพชิัย ปรางคแชัยภมูิ โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79677. นายศรัณยแ สุทธเิสถียร โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79678. นายสงวนศักด์ิ มีพลัง โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79679. นายสมเกียรติ สายอาภรณแ โรงเรียนบําเหน็จณรงคแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79680. นางนิชาภา ประทมุเวยีง โรงเรียนโปงุนกประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79681. นางพรพสิมัย ประสานศักด์ิ โรงเรียนโปงุนกประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79682. นางสาวกานดา เก็จรัมยแ โรงเรียนโปงุนกประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79683. นางชุติมา สุราสา โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79684. นางดวงดาว สิงหแลอ โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79685. นางนันทพนัธแ ฉ่ําสูงเนิน โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79686. นางรัชชแฐดาพร โทแกวรัตนศิริ โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79687. นางสมจิตร คัสซินสแ โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79688. นางสาวสุภาพร ใสชาติ โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79689. นางอรนุช หนุนวงษแ โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79690. นายจารึก บํารุงหมู โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79691. นายธนาวฒันแ วงษแศิริ โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79692. นายบํารุงญาติ เกิดมงคล โรงเรียนเพชรวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79693. นางนิพาดา อาจโนนเปลือย โรงเรียนภแูลนคาวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79694. นายนิพนธแ ผองแผว โรงเรียนภแูลนคาวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79695. นายปรีชา ชูสกุล โรงเรียนภแูลนคาวทิยายน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79696. นางกมลทพิยแ บญุโพธิ์ โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79697. นางสาวทิพยแสุดา สิงคเสลิต โรงเรียนมัธยมบานแกงวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79698. นางสาวธญัญาภรณแ มวงออน โรงเรียนมัธยมบานแกงวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79699. นางสาวเพชรวราภรณแ พมิพแศรี โรงเรียนมัธยมบานแกงวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79700. นายดาวเรือง คําภเูขียว โรงเรียนมัธยมบานแกงวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79701. นายสมดี คําภนูอก โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79702. นายสุนทร พาพลงาม โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79703. นางสาวทองเทียบ สถิตยแชัย โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79704. นายสวาท รัตนวชิัย โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79705. นายสุชาติ กิติคุณ โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79706. นายสุมิตร หลมศักด์ิ โรงเรียนลุมลําชีนิรมิตวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79707. นางจิราภรณแ คํ้าชู โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79708. นางธญัพชิชา ศรีประดู โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79709. นางนวลจันทรแ เวชกามา โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79710. นางประทมุพร ทวทีรัพยแ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ
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79711. นางวนิดา โสดาลี โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79712. นางวจิิตรา สุขสานตแ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79713. นางสาวสุนิดา ฐานวเิศษ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79714. นางหทยัวรรณ เพยีนอก โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79715. นายประวติั ประสานพนัธุแ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79716. นายสมประสงคแ กลาหาญ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79717. นายสุพรหมณแ ไชยรัตนโชติ โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79718. นายสุริยา บํารุงแนว โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79719. นายอภชิาติ หอไธสง โรงเรียนสตรีชัยภมูิ ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79720. นายอนุชา ขวาไทย โรงเรียนสระพงัวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79721. นางสายชล สุวรรณดี โรงเรียนหนองขามวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79722. นางสายฝน เชื้อเมือง โรงเรียนหนองขามวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79723. นายบงัอร หนุนวงษแ โรงเรียนหนองขามวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79724. นางรัตนาพร เพชโรภาส โรงเรียนหนองไผวทิยานุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79725. นางรุงรัตนแ แกวหาญ โรงเรียนหวยตอนพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79726. นางอโณมา กอนกล่ิน โรงเรียนหวยตอนพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79727. นายยุทธนา ศรีจําปา โรงเรียนหวยตอนพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79728. นายสรพงศแ เคากลา โรงเรียนหวยตอนพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัชยัภมูิ

79729. นางกัญณิการแ ออนทอง โรงเรียนเทศบาลวดัดานประชากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชุมพร

79730. นางนิธติา พะลัง โรงเรียนเทศบาลวดัดานประชากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชุมพร

79731. นางสาวชลธชิา ลือจันดา โรงเรียนเทศบาลวดัดานประชากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชุมพร

79732. นางสาวพรศรี สุขหิ้น โรงเรียนเทศบาลวดัดานประชากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชุมพร

79733. วาที่ ร.ต.ธวชัชัย ธรรมนารักษแ โรงเรียนเทศบาลวดัดานประชากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชุมพร

79734. นางจันทรา ธรรมนารักษแ โรงเรียนอุดมวทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชุมพร

79735. นางสาวปราณี ศรีจุมพล โรงเรียนอุดมวทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชุมพร

79736. นางสาวพงศแทิพยแ คุมวงศแ โรงเรียนอุดมวทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดชุมพร

79737. นางสุพชิญา เขียวเง้ียว โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79738. นายอินสม กาจีนะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79739. นางสาวรุงนภา ไชยะปาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปาุแดด) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79740. นายประสาร สมประสงคแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปาุแดด) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79741. นางสาววารุณี สุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัพรหมวหิาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79742. นางสาวสยุมพร ปจิมิตร โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัพรหมวหิาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79743. นางอาภสัรา บตุรสอน โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัพรหมวหิาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79744. นายประภาส พลาศรัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัพรหมวหิาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79745. นายประสงคแ ปกุคํา โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัพรหมวหิาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79746. นางกอบแกว จันทรแวรรณแ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79747. นางบญุปใ้น ใจปนิตา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
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79748. นางสาวนวรัตนแ ตํ่าแกว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79749. นางสาวบญุาณิส แซเต็น โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79750. นางอารียแ บรูณสิทธเิวช โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79751. นายธเนศพล ต๊ิบศูนยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79752. นายประพนัธแ วงศแใหญ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79753. นายพรีพฒันแ ขุนซาง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79754. นายพรีะ นเรวรรณแ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79755. นายเสรี กาบใส โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79756. นางรัชนี หวงักีรติกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎรแรังสรรคแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79757. นางวรีวรรณ คําปในต๊ิบ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎรแรังสรรคแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79758. นายสุทธชิัย ใจอุด โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎรแรังสรรคแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79759. นางสาวอนุสรา ขัติทะ โรงเรียนเทศบาล ๒ บานใหมประกอบราษฎรแวทิยานุกูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79760. นางณิชากร โกเสนตอ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79761. นางวราภรณแ อะทะวงษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79762. นางสมบรูณแ อุดมศิลป โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79763. นางสมพร ติวาทนิ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79764. นางสวาท ฝึกฝน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79765. นางสาวภรธนา ตารินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79766. นางสาวสุมิตรา คุณารูป โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79767. นางสาวอจัฉราภรณแ เหมืองหมอ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79768. นางกิตติมา เทพสาร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79769. นางจันจิรา สมินทรปใญญา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79770. นางรววีรรณ หอมหวาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79771. นางสาวสุนีรัตนแ หุนภกัดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79772. นางสุทธฉิันทแ ตินะคัด โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79773. นางอนัญญา ออนพทุธา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79774. นายเฉลิมเกียรติ จอมกันทแ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79775. นางนันทแนภสั มีสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันปาุกอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79776. นางปฤญาฑร ฝใ็นพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันปาุกอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79777. นางพชัราพร บญุมิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันปาุกอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79778. นางไพษร โม฿ะดี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันปาุกอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79779. นายธนันสิน อวโิรธนานนทแ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันปาุกอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79780. นายประชวน เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันปาุกอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79781. นางกัญญาพชัร อะทะวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๕ เดนหา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79782. นางสาวดารุนียแ รักยา โรงเรียนเทศบาล ๕ เดนหา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79783. นายณรงคแศักด์ิ ไชยวารินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๕ เดนหา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79784. นายประชัน หาญจริง โรงเรียนเทศบาล ๕ เดนหา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
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79785. นายอนุพงศแ เทพเสน โรงเรียนเทศบาล ๕ เดนหา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79786. นางจตุรพร ยังทาไม โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79787. นางดวงสมร ภาระ โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79788. นางธญัลักษณแ ชัยวบิลูยแ โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79789. นางธรีาพร จันระวงัยศ โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79790. นางประภาพร ปในนวน โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79791. นางปรีดาวรรณ แสงสอาด โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79792. นางพรรณวดี ณ เชียงใหม โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79793. นางพรุิณรัตนแ นันตา โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79794. นางสาวเกศรา เทพมณี โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79795. นางสาวฌาลิษา บญุยศิริกูล โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79796. นางสาวพรพรรณ เตชะเอย โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79797. นางสาวสมใจ แรงสิงหแ โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79798. นางสาวอริญรดา พระภกัดี โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79799. นางสุภาลักษณแ ศรีธริาช โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79800. นางเอกฤดี พนัธุแพทิยแพทยแ โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79801. นายกริช เตชะธรีกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79802. นายกฤษฎา ใจหลา โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79803. นายเรวตั เงินเย็น โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79804. นายเร่ิมรัฐ นามนา โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79805. นายวฒิุชัย ลาวณัยแ โรงเรียนเทศบาล ๖ ิ นครเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79806. นางเครือวลัยแ อุตมะโน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝใๆงหมิ่น สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79807. นางชลภสัสรณแ หมื่นอาจยิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝใๆงหมิ่น สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79808. นางผองพรรณ ปนิตาแสน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝใๆงหมิ่น สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79809. นายสหมิตร ตาออน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝใๆงหมิ่น สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79810. นางกัลยารัตนแ กเองอาย โรงเรียนเทศบาล ๘ บานใหม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79811. นางวงศแพตัรา จันทะลี โรงเรียนเทศบาล ๘ บานใหม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79812. นางสาวเจริญศรี ไชยเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๘ บานใหม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79813. นางสาวพรพศิ เทพปใญญา โรงเรียนเทศบาล ๘ บานใหม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79814. นางสาวสุภาสินี มีอาหาร โรงเรียนเทศบาลตําบลปาุตาล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79815. นายวสันตแ ชาวคําเขต โรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา (แมคําสบเปนิราษฎรแนกุลู สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79816. นายวโิรจนแ ตุนศรี โรงเรียนเทศบาลตําบลแมคํา (แมคําสบเปินราษฎรแนุกูล) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79817. นางธนัญา มีความรัก โรงเรียนเทศบาลตําบลเวยีงเทงิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79818. นางสาวณฐมน เสนาะสําเนียง โรงเรียนเทศบาลตําบลเวยีงเทงิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79819. นางขวญัใจ ถาเตียม โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79820. นางจงกลธร กันทาสุวรรณ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79821. นางพนิดา อัครพลูพฒันแ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
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79822. นางพฒันา สวยงาม โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79823. นางสาวชรัญญา ไชยวรรณ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79824. นางสาวภาณิชา ไขแกว โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79825. นางสาวศิวาพร วงคแชัยขันธแ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79826. นางสาวหสัยา อาวธุ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79827. นางอมรรัตนแ ปใญญาชวย โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79828. นายจอมกิตติ จองสุรียภาส โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79829. นายพเิชฐ ศิริตันติวฒันแ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79830. นายพรีศักด์ิ ชัยรุงโรจนแปใญญา โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79831. นายภานุพนัธแ ยะอนันตแ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79832. นายรชฏ อิ่นคํา โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79833. นายวฒิุไกร เผากอน โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79834. นายศักด์ิระวี กันทะวงคแ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79835. นายสุทนิ ธรรมวงั โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวดัเชียงราย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79836. นายธนารักษแ รอนยุทธ โรงเรียนองคแการบริหารสวนตําบลทรายขาว (บานทาฮอ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79837. นายศราวฒิุ ปในต฿ะรังษี โรงเรียนองคแการบริหารสวนตําบลทรายขาว (บานทาฮอ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79838. นางสาวชลธชิา ชัยแกว โรงเรียนองคแการบริหารสวนตําบลทรายขาว(บานทาฮอ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79839. นางกัญญา ประเสริฐไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวยีงเชียงแสน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79840. นางละเอียด ทนัใจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวยีงเชียงแสน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย

79841. นางสาวหทัธยา ปใญญาตวน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79842. นายเชษฐโชติ มิ่งเมือง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79843. นางประภาแกว เทพยรัตนแ โรงเรียนชุมชนวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79844. นางสาวจริยา ใจศรี โรงเรียนชุมชนวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79845. นางสาวนุชธดิา เทพลิขิตกุล โรงเรียนชุมชนวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79846. นางสาวรังรอง หงษแรัตนแ โรงเรียนชุมชนวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79847. นางสาวสุพตัรา ศิริ โรงเรียนชุมชนวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79848. นางสุพตัร อินทะศรี โรงเรียนชุมชนวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79849. นางอรวรรณ ไชยมงคล โรงเรียนชุมชนวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79850. นางอัมพร ปใญญา โรงเรียนชุมชนวดัศรีดอนไชย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79851. นางจารุวรรณ คําทพิยแ โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79852. นางสาวนิภาพร สันดวงดี โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79853. นางสาวมณีวรรณแ สุระเสียง โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79854. นางสาวศรัญญา เกงกลา โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79855. นางสาวสุนิสา หนอนวล โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79856. นางสาวสุภจิรา ชัยรัตนแ โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79857. นางสาวสุรพมิพแ แกวแปงจันทรแ โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79858. นายทองดี ตาสา โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม
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79859. นายพฒันแธนภมูิ ศรีบญุเรือง โรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79860. นางภทัริณี ฟองศรี โรงเรียนตนแกวผดุงวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79861. นางอัมวรรณ ยาวชิัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุงฟาูบดราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79862. นางสาววรรณงาม ศรีคํามูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุงฟาูบดราษฎรแบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79863. นางสาวอนิทรแริตา ยาวชิัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุงฟาูบดราษฎรแบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79864. นางทวิา บญุสง โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79865. นางพชัรี เข็มมุข โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79866. นางเรวดี กันธวงคแ โรงเรียนเทศบาลทาสะตเอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79867. นางสุนันทา เจริญทรัพยแ โรงเรียนเทศบาลทาสะตเอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79868. นางบษุกร สุวรรณเนตร โรงเรียนเทศบาลวดักูคํา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79869. นางณัฐินี สังขแคํา โรงเรียนเทศบาลวดัเกตการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79870. นางวรรณิภา ชัยทอง โรงเรียนเทศบาลวดัเกตการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79871. นางสุดา บญุใส โรงเรียนเทศบาลวดัเกตการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79872. นางสาวรินทอง ทบัทมิ โรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยืน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79873. นางจารุณี ศิริภวูนันทแ โรงเรียนเทศบาลวดัทาสะตเอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79874. นางเฉลิมพรรณ แกวศรีงาม โรงเรียนเทศบาลวดัทาสะตเอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79875. นางสาวอาภาภรณแ วงคแคําจันทรแ โรงเรียนเทศบาลวดัทาสะตเอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79876. นายเกรียงไกร กาวลิะ โรงเรียนเทศบาลวดัทาสะตเอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79877. นายอรรณพ ไชยวงั โรงเรียนเทศบาลวดัทาสะตเอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79878. นางบญุศรี จินดาลัทธ โรงเรียนเทศบาลวดัปาุแพง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79879. นางสาวสายสุนียแ จันทรแออน โรงเรียนเทศบาลวดัปาุแพง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79880. นางเสาวลักษณแ ชมมณฑา โรงเรียนเทศบาลวดัปาุแพง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79881. นายเกรียงไกร ราวชิัย โรงเรียนเทศบาลวดัปาุแพง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79882. นายวาธี ยาไชยบญุเรือง โรงเรียนเทศบาลวดัปาุแพง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79883. นางเขมิกา มะลิวลัยแ โรงเรียนเทศบาลวดัพวกชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79884. นางบงัอร มณีวรรณ โรงเรียนเทศบาลวดัพวกชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79885. นางสาวรุงทวิา สุวรรณปใญญา โรงเรียนเทศบาลวดัพวกชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79886. นางสาวสุวมิล มายุพนั โรงเรียนเทศบาลวดัพวกชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79887. นางบานชื่น ปใญญาเรือง โรงเรียนเทศบาลวดัศรีปงิเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79888. นางบณุยนุช ชินะ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีปงิเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79889. วาทีร่อยตรีเสถียร ทามัง โรงเรียนเทศบาลวดัศรีปงิเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79890. นางเบญจรัตนแ เมธะปใญญา โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุพรรณ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79891. นางพนันรา ขจีจิตรแ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุพรรณ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79892. นางมณี ชัยทองศรี โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุพรรณ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79893. นางมนฑแเธยีร พฒันาวงศแ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุพรรณ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79894. นายนิติพงศแ สุขสวาง โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุพรรณ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79895. นางสุพตัรา นันทวงศแ โรงเรียนเทศบาลวดัหมื่นเงินกอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม
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79896. นางศิริวรรณ พึง่บุญ  ณ  อยุธยา โรงเรียนเทศบาลวดัหมื่อนเงินกอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79897. นางนิภา ศรีชมภู โรงเรียนเทสบาลวดักูคํา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79898. นางลําดวน สุริยะเจริญ โรงเรียนเทสบาลวดัศรีปงิเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79899. นางวทญัยา เรือนงาม โรงเรียนบานแมงอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79900. นางอุไรวรรณ กันทาทรัพยแ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79901. นางสาวณัฐรวี จิตตะ โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79902. นางสาวทบัทมิ ต฿ะสิน โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79903. นางสาวลาวลัยแ วงัชวย โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79904. นางสาวสมฤทยั เถาทอง โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79905. นางสาวอรวรรณแ กันทะนนทแ โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79906. นางสาวอรุณ ศรีเงิน โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79907. นายคนองเดช มณีจักร โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79908. นายเดช อุทธยิัง โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79909. นายธราพงษแ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79910. นายนิรันดรแ ปใญญาธรีะสกุล โรงเรียนแมอายวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79911. นางจีราภรณแ จันทะปะทดั โรงเรียนวดัเชียงยืน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79912. นางฉววรีรรณ สิงหแใส โรงเรียนวดัเชียงยืน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79913. นางพรีรัตนแ เพชรแกว โรงเรียนวดัเชียงยืน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79914. นางสาววรางคณา คําดอนใจ โรงเรียนวดัเชียงยืน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดเชียงใหม

79915. นางจินตนา เพช็รทพิยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79916. นางพทัธแธรีา เพง็วนัพฒุ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79917. นางวรานนทแ ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79918. นางวลิาวรรณ ปานเพชร โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79919. นางสาวชญาภสักแ ชัยเพชร โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79920. นางสาวธวลัรัตนแ พานิช โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79921. นางสาวพรพยุง จินตนปใญญา โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79922. นางสาวอารี แปนูไทย โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79923. นางอรอุมา เปาลิวฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79924. นางจันทนา กันตังกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวทิยแ)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79925. นางกิตติยา พรหมมินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทรแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79926. นางจารุนันทแ ยองจีน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทรแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79927. นางบตุรชรี ปรีดาศักด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทรแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79928. นางปใทมา เซงยี่ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทรแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79929. นางวนัดี ปราบแทน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทรแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79930. นางสาวมยุเรศ เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทรแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79931. นางอมรรัตนแ วชัรินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทรแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79932. นางอํานวย พลฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทรแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง
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79933. นายชัยยศ แบงลาภ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทรแ)  เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79934. นางพรกมล พานิชกรณแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานนาตาลวง) เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79935. นางสาวกนัยารัตนแ เล่ืองเชื้อง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานนาตาลวง) เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79936. นางสาวสมร ปานแจม โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานนาตาลวง) เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79937. นางสุวมิล หลีกภยั โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานนาตาลวง) เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79938. นายจรุวฒันแ กติติบุญญาทิวากร โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานนาตาลวง) เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79939. นางสาวยุวดี จิตเที่ยง โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัมัชฌิมภมูิ) เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79940. นางสุพชัรี ภกัดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัมัชฌิมภมูิ) เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79941. นางปราณี ทวชิศรี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)  สังกัดเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79942. นางมานิตา หมาดเส็น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)  สังกัดเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79943. นายประยูร ซุยกิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) เทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79944. นางจุฑามาศ ถาวร โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79945. นางปรียา มากขาว โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79946. นางยุแพว จิตรขวญั โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79947. นางระววิรรณ แกวมณี โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79948. นางรัตธญิา ชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79949. นางสาวกรรณิกา ไทรงาม โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79950. นางสาวจิตติมา ปใญญโชติกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79951. นางสาวพรพนา โพธิแ์กว โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79952. นางสาวเพญ็ณี ศิริกุลพทิกัษแ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79953. นางสาวโสภดิา โพธิว์จิิตร โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79954. นางสุกัลยา ลุงกี่ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79955. นางเสาวคนธแ ยอดทอง โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79956. นางโสภาพรรณ ทองรอด โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภริม)  สังกดัเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79957. นางสาวกฤษฐแธรีา สรรเกียรติกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) สังกัดเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79958. นางสาววารุณี แสงสวาง โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) สังกัดเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79959. นายทวสิีทธิ์ สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) สังกัดเทศบาลนครตรัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79960. นางกระดังงา อนุรักษแตานนทแ โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี  สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79961. นางจารุวรรณ กองเจริญกิจ โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี  สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79962. นางเจรียง จันทรัตนแ โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี  สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79963. นางธนิกานตแ ยอดทอง โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี  สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79964. นางปราณี เลิศรักษา โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี  สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79965. นางเมธนิี สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี  สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79966. นางรัชนี เลอเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี  สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79967. นายกําธร ไตรบญุ โรงเรียนเทศบาลบานคลองภาษี  สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79968. นางเยาวแศรี มีไพบลูยแสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภมูพิุทธาวาส  สังกดัเทศบาลเมอืงกนัตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79969. นางสุวรรณา ชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภมูพิุทธาวาส  สังกดัเทศบาลเมอืงกนัตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง
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79970. นายวรีะศักด์ิ แสงดํา โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภมูพิุทธาวาส  สังกดัเทศบาลเมอืงกนัตัง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79971. นางจรียแ เดชอรัญ โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวทิยา  สังกัดเทศบาลตําบลหวยยอด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79972. นางจุฬารัตนแ ชูเมือง โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวทิยา  สังกัดเทศบาลตําบลหวยยอด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79973. นางทศัณียแ เรืองชู โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวทิยา  สังกัดเทศบาลตําบลหวยยอด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79974. นางวรมัย ภูแดง โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวทิยา  สังกัดเทศบาลตําบลหวยยอด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79975. นางสาวสุกัญญา เชี่ยวพริิยะพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวทิยา  สังกัดเทศบาลตําบลหวยยอด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79976. นางสุนีต วชัรสุนทรพงศแ โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวทิยา  สังกัดเทศบาลตําบลหวยยอด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79977. นางโสพศิ จริงจิตร โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวทิยา  สังกัดเทศบาลตําบลหวยยอด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79978. นายเกษม จันทรแขาว โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวทิยา  สังกัดเทศบาลตําบลหวยยอด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79979. นางจําเนียร พรหมขวญัทอง โรงเรียนบานเกาะปราง  สังกดัองคแการบริหารสวนตําบลนาทามเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัตรัง

79980. นางชรินทร พกุกะพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดตราด

79981. นางวราภรณแ สติดี โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดตราด

79982. นางวภิาพรรณ คีรีทวปี โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดตราด

79983. นางสาวกรรณสพร ผองมาศ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดตราด

79984. นางสาวนวภทัร โยคะสิงหแ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดตราด

79985. นางสาวสิริพร สัมมา โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดตราด

79986. นางสาวอุบล นิลรักษแ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดตราด

79987. นางสุรัช ตราดธารทพิยแ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดตราด

79988. นายสมคิด มาวงศแ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดตราด

79989. นางปราณีต คํานาน เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79990. นางพมิพแภทัร เมืองเขียว เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79991. นางสาวศิริรัตนแ จันธดิา เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79992. นางศิริพร นิลสิงขรณแ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79993. นางสาวกษริา สาโรจนแ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79994. นางธติิสุดา นิลสวาง เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79995. นางพนิดา นตตะโยธนิ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79996. นางราตรี ชโลธร เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79997. นางสาวขนิษฐดา จันธดิา เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79998. นางสาวณัฐนรี สินจันอัด เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

79999. นางสาวธรีารัตนแ แจมแจง เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80000. นายเจริญ โกสิยาภรณแ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80001. นายสมร กองเวหา เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80002. นายอุดม โปงกาวงคแ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80003. นางฉันทนา พมิพแเภา เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80004. นางนงนุช ยารังษี เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80005. นางวยิดา จงบริบรูณแ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80006. นางสาวนฤมล ขวญัทอง เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก
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80007. นางสาวอนุรักษแ วงษแทมิ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80008. นางเสาวนียแ นาเมืองรักษแ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80009. นายณัฐทกร เงียบสดับ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80010. นายประศักด์ิ พมิพแเภา เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80011. นายวทิยา ชื่นจิตรแ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80012. นางมัทนา ตานะพนัธแ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนวดัชุมพลคีรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80013. นางลติกา ปาละสอน เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนวดัชุมพลคีรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80014. นางวนัวสิาขแ จักพรรด์ิ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนวดัชุมพลคีรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80015. นางสาวพชิญา ใจวงัโลก เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนวดัชุมพลคีรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80016. นางสุรีรัตนแ พลาเกตุ เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนวดัชุมพลคีรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80017. นางอุไรวรรณ ใหมสกุล เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนวดัชุมพลคีรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80018. นายวชัระ สุรเดช เทศบาลนครแมสอด/โรงเรียนวดัชุมพลคีรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80019. นางเบญจา เชียงทา เทศบาลเมอืงตาก/โรงเรียนเทศบาล ๑ กติติขจร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80020. นางปใทมา รักษาคุณ เทศบาลเมอืงตาก/โรงเรียนเทศบาล ๑ กติติขจร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80021. นายเฉลียว เนื่องกล่ิน เทศบาลเมอืงตาก/โรงเรียนเทศบาล ๑ กติติขจร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80022. นางสาวอุทัยวรรณ สิงหนันทแ เทศบาลเมอืงตาก/โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชยัชนะสงคราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80023. นางอรุณ กากูล เทศบาลเมอืงตาก/โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชยัชนะสงคราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80024. นายอุทยั แกวมาลัย องคแการบริหารสวนตําบลพระธาตุผาแดง/โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําเสือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัตาก

80025. นางกลวยไม วรานนทแ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80026. นางจิตรา ภทูองวจิิตร เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80027. นางจิรัญญา สิงหนาท เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80028. นางจีระภรณแ เหลืองหอ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80029. นางฉววีรรณ จุลกนก เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80030. นางฉววีรรณ นิติกาล เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80031. นางเบญจมาศ กลัดสันเทยีะ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80032. นางวนัศรี พงษแจํานงคแ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80033. นางสาวสุดาภรณแ สุขประเสริฐ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80034. นางสุกัญญา จินตนะ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80035. นางสุดา เชิดผล เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80036. นางสาวชุลีภรณแ แกวทอง เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๒ บานตลาดเกา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80037. นางสาวสุพชิฌายแ มวงประเสริฐ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๒ บานตลาดเกา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80038. นางนิรมล พระชาติ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๓ บานตํ่าบุญศิริ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80039. นางสมนึก วปนิานนทแ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๓ บานตํ่าบุญศิริ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80040. นางสังวาล แกวเกตุ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๓ บานตํ่าบุญศิริ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80041. นายปฏคิม พงษแประเสริฐ เทศบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๓ บานตํ่าบุญศิริ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80042. นางจิตภามาศ นกนอย เทสบาลเมืองนครนายก/โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัศรีเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดันครนายก

80043. นางจันทมิา วเิศษอานนทแ โรงเรียนทวารวดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม
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80044. นางณัฐพร โพธิเ์อี่ยม โรงเรียนทวารวดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80045. นายจักรินทรแ บออินทรแ โรงเรียนทวารวดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80046. นายชรินทรแ จินตนา โรงเรียนทวารวดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80047. นางธนภร นฤมิตสุนทร โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80048. นางภมูิใจ ออนพนัธแ โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80049. นางวาสนา วงศแกิตติโสภณ โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80050. นางศิริมล นาคชัง โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80051. นางสาวขจิตศรี รัตนบรรเทงิ โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80052. นางสาวณสมน รัตนนิธาน โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80053. นางสาวนติิภาภรณแ สกุลซง โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80054. นางสาวศิริรัตนแ แซปงึ โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80055. นางสาวอุทัยรัตนแ ทองเนื้อตัน โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80056. นางสิริมาส ชัยศิริพานิช โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80057. นางสุนิตยแ จั่นทอง โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80058. นายยุทธนา หรัิญ โรงเรียนเทศบาล  ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80059. นางธนวรรณ นพกุลวงษแ โรงเรียนเทศบาล  ๒ วดัเสนหา (สมัครพลผดุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80060. นางภมิมแ ปยิะเมธาง โรงเรียนเทศบาล  ๒ วดัเสนหา (สมัครพลผดุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80061. นางมณีพรรณ เสมรับ โรงเรียนเทศบาล  ๒ วดัเสนหา (สมัครพลผดุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80062. นางวนิดา ศรีสมบรูณแ โรงเรียนเทศบาล  ๒ วดัเสนหา (สมัครพลผดุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80063. นางสอิ้ง ผูกพานิช โรงเรียนเทศบาล  ๒ วดัเสนหา (สมัครพลผดุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80064. นางสาวพมิพร ราตรี โรงเรียนเทศบาล  ๒ วดัเสนหา (สมัครพลผดุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80065. นางสาววรรณี สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล  ๒ วดัเสนหา (สมัครพลผดุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80066. นายประจักษแ พรมหนู โรงเรียนเทศบาล  ๒ วดัเสนหา (สมัครพลผดุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80067. นางวไลพร พลูสุขโข โรงเรียนเทศบาล  ๓ (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80068. นางสาวอัญชลี คําสิงหแ โรงเรียนเทศบาล  ๓ (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80069. นางการเวก ลิขิตผลิน โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80070. นางนพรัตนแ ตันเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80071. นางพรพมิล ธรีะวสุิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80072. นายกุลวณิ ถานะกอง โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80073. นายประมวล ปานทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัออมใหญ (นครราษฎรแวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80074. นางพมิลกานตแ วสุพงษแเดชานนทแ โรงเรียนเทศบาล ๓   (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80075. นางสาวขวญัตา เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล ๓   (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80076. นายนิคม ออนพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๓   (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80077. นายยุทธนา พมิพแศรี โรงเรียนเทศบาล ๓   (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80078. นายสุนทร เขียวทรัพยแ โรงเรียนเทศบาล ๓   (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80079. นางจันทนา ศิวปราชญแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80080. นางสาวชมพนูุท เดชปอูง โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม
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80081. นายวรัิตนแ เรืองอุไร โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทยีม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80082. นางทองคํา ปรินแคน โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80083. นางดารุณี นพวงษแศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80084. นางเนาวรัตนแ ทองสอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80085. นางปณุณดา กล่ันดอกไม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80086. นางพชัญแนรี อินทรแออน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80087. นางรุงนภา ทองยินดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80088. นางวาสนา จินดานิล โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80089. นางสาวชัญญาภัค ไตรญาณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80090. นางสาววราภรณแ เหลาขจรบญุ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80091. นางสาวสุภาวดี ลําเจียกมงคล โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80092. นายธนพล อูขาวอูน้ํา โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80093. นายพรรณากร ลูกรัก โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80094. นายวสิิทธิ์ แดงประสิทธพิร โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80095. นายสานิตยแ รัตนพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80096. นายสุประดิษฐแ ทรัพยแพลับ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80097. นางสาวอุษณี ปฏภิาณอําไพ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวปรีชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80098. นางศศิธร บญุสุขเกิด โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80099. นางสาวจุฑารัตนแ แซต้ัง โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80100. นางสาวนิรมล พกิุลทอง โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80101. นางสาวเบญจวรรณ ศูนยแคุม โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80102. นางสาวพนิดา นาคทั่ง โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80103. นางสาวลภสัรดา ทพิยแแกว โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80104. นางสาวสุชาดา โตอดิเทพ โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80105. นางสาวอังคณา ทองออน โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80106. นางอิสรียแ คนกําลัง โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80107. นายศุภกร อินทรแคลา โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80108. นายโอภาส แคนจา โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดียแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80109. นางเกศรา ล้ิมทรัพยแเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดหวยพลู (โชติประชานเุคราะหแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80110. นางพยุง กาญจโนทยั โรงเรียนเทศบาลวัดหวยพลู (โชติประชานเุคราะหแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80111. นางสาวเสาวลักษณแ หงษแทอง โรงเรียนเทศบาลวัดหวยพลู (โชติประชานเุคราะหแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80112. นางอรวรา ปล้ืมลมัย โรงเรียนเทศบาลวัดหวยพลู (โชติประชานเุคราะหแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80113. นายเทยีนชัย พวงสุดรัก โรงเรียนเทศบาลวัดหวยพลู (โชติประชานเุคราะหแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80114. นายวนิัย เอี่ยมพงษแไพฑูรยแ โรงเรียนเทศบาลวัดหวยพลู (โชติประชานเุคราะหแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80115. นางจันจิรา พฒุเพง็ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80116. นางสาวจุฑามาศ จิระรัตนแพศิาล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80117. นางสาวดุษฎี ภมุมา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม
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80118. นางสาวแดนนอย สงวนสัตยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80119. นางสาวพิกลุทอง ศรีบญุเรือง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80120. นายชํานาญ คงเปรม วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80121. นายบญุชวย อึ้งประสูตร วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80122. นายพฒันา พุมชูแสง วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80123. นายรัตติกร จางประเสริฐ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80124. วาทีร่อยตรี ปรีชา วเิศษอานนทแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80125. วาทีร่อยตรีมนตแชัย อัฑฒพงษแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80126. นางนัยนันทแ สมบรูณแ สํานักงานการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครปฐม

80127. นางรัตนา ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80128. นางวริะวรรณ พลหาราช โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80129. นางศุภอักษร คูณอาจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80130. นางสาวจุฑามาศ บวัทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80131. นางสาวพชรกฤตกร จงรักพงศแเผา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80132. นางสาวรัตนาวดี ศรีแกว โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80133. นางสุกัญญา วงคแยา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80134. นางสุมาลินี ปาระมี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80135. นางอมรรัตนแ โพธวิฒันแ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80136. นางอรทยั แกวดวงดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80137. นายสุวทิยแ ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80138. นายอชิระ ใจกลาง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80139. นางปยิะดา โทพล โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80140. นางศิริลักษณแ สุขอมรรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80141. นางสาวขนิษฐา ต้ังตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80142. นางสาวประนอม นาโควงศแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80143. นางสาวปานหทัย วงัทะพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80144. นางสาวอําภา คํามา โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80145. นางสุดใจ เพง็วนั โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80146. นายนครินทรแ เหลือบญุชู โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80147. นางเกตุมณี แซงบญุเรือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทรแ ๒๐๐ ป)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80148. นางดวงจันทรแ วรรณศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทรแ ๒๐๐ ป)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80149. นางรุจิรา ทมุพลิา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทรแ ๒๐๐ ป)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80150. นางศลิษา ผลาจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทรแ ๒๐๐ ป)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80151. นางสุภาพร นอยสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทรแ ๒๐๐ ป)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80152. นายชัยวชั บรุชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทรแ ๒๐๐ ป)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80153. นายอภรัิกษแ วระกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทรแ ๒๐๐ ป)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80154. นางสาวขวัญจติร ศิริโรจนแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภยัโส) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม
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80155. นางสาววภิาดา ถานอย โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภยัโส) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80156. นางสุพตัรา ศัพทแพนัธุแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภยัโส) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80157. นายธรีะพงษแ ภาคภมูิ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภยัโส) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80158. นายฐิติกร บญุชวลิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนครพนม

80159. นางสาวเดนดวง บวัทองหลาง โรงเรียนกฤษณาวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80160. นางสาวประคอง โพธิน์อก โรงเรียนกลางดงปุณณวทิยา สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80161. นายศุภกิจ โพธิห์มื่นไวย โรงเรียนกลางดงปุณณวทิยา สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80162. นายประคอง อุดมกร โรงเรียนกฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณแ ๗๐ ปี เทศบาล) สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80163. นายเพกิ พึ่งปใญญา โรงเรียนกฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณแ ๗๐ ปี เทศบาล) สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80164. นางรุงทภิา เมนะรัตนแ โรงเรียนกุดจิกวิทยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80165. นางสาวพนิดา ดอกแขมกลาง โรงเรียนกุดจิกวิทยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80166. นางสิริกันยา พงศแคุณาพร โรงเรียนกุดจิกวิทยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80167. นายพลศักด์ิ นันทกุล โรงเรียนกุดจิกวิทยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80168. นายสฤษด์ิ สังฆรักษแ โรงเรียนกุดจิกวิทยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80169. นางสาวปรีชแญภทัร เลงระบํา โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80170. นางสุพชัรียแ วงศแบญุเอื้อ โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80171. นางเตือนใจ อังศุธรทกัษแ โรงเรียนครบุรี สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80172. นางปยิรัตนแ ปานพมิพแ โรงเรียนครบุรี สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80173. นางสมหวงั จันทรแสุวรรณ โรงเรียนครบุรี สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80174. นางสําเนียง พร้ิงเพราะ โรงเรียนครบุรี สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80175. นายบรรจง อังศุธรทกัษแ โรงเรียนครบุรี สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80176. นายสุรินทรแ จันทรแสุวรรณ โรงเรียนครบุรี สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80177. นางเธยีรทวิา อโปกุล โรงเรียนคลองไผวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80178. นางสาวจิราพร แกวโพธิ์ โรงเรียนคลองไผวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80179. นายวนิัย พมิพแจุฬา โรงเรียนคลองไผวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80180. นางสุมาลี อุดารักษแ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80181. นางสาวสัมฤทธิ์ อุดมญาติ โรงเรียนเฉลียงพทิยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80182. นางกาญจนา ภมุรา โรงเรียนชองแมววทิยาคม สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80183. นางศิริธร แหลมจริง โรงเรียนชองแมววทิยาคม สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80184. นางสุภาพร ยอดนครจง โรงเรียนชองแมววทิยาคม สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80185. นายสมเกียรติ เจือจันทรแ โรงเรียนชองแมววทิยาคม สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80186. นางจันทมิา อุปวงศแ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80187. นางสาวอนงคแ ดํารงธรรม โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80188. นางจันทรแทพิยแ สุวรรณจันทรแ โรงเรียนดานเกวยีนวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80189. นางพนมพร ศรีปรุ โรงเรียนดานเกวยีนวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80190. นางเมตตา ศรีชํานาญ โรงเรียนดานเกวยีนวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80191. นางลัดดาวรรณ เจียมสถิตยแ โรงเรียนดานเกวยีนวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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80192. นางสมศิริ โกษา โรงเรียนดานเกวยีนวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80193. นายสุรพงษแ ทชิาชาติ โรงเรียนดานเกวยีนวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80194. นายอนันตแ ศิริกําเนิด โรงเรียนดานเกวยีนวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80195. นายปริญญแ ราชวตัร โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80196. นางทวพีร กัลปภญิโญกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80197. นางนงลักษณแ ตวมสูงเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80198. นางสาวศิริรัตนแ มงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80199. นางสาวสุพตัรา ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80200. นายวชิรเมธี จอมไธสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นครราชสีมา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80201. นางพณิพลอย ศรีนครินทรแ โรงเรียนโตนดพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80202. นายทวนทอง ชูละออง โรงเรียนโตนดพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80203. นายทนงคแ เขียวแกว โรงเรียนทัพร้ังพทิยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80204. นางรุงอรุณ บวรชัยเดช โรงเรียนเทพารักษแราชวทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80205. นางสาวเสาวภา เมียขุนทด โรงเรียนเทพารักษแราชวทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80206. นางสุธกิานตแ สุภทัโรบล โรงเรียนเทพารักษแราชวทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80207. นายบํารุง แกวประเสริฐ โรงเรียนเทพารักษแราชวทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80208. นายพทุธพิงษแ ดอกสันเทยีะ โรงเรียนเทพารักษแราชวทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80209. นางจิตตมาส เขตคาม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานบัวใหญ) สังกดัเทศบาลเมอืงบัวใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80210. นางณัชชา กิตติธญัญกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานบัวใหญ) สังกดัเทศบาลเมอืงบัวใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80211. นางวรรณรัชดแ ตันติเศรณี โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานบัวใหญ) สังกดัเทศบาลเมอืงบัวใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80212. นางวภิาวรรณ นนทะเสน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานบัวใหญ) สังกดัเทศบาลเมอืงบัวใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80213. นางจริยา ศุภผล โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80214. นางจันทรแเพญ็ ภูจินดา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80215. นางจุไรรัตนแ สุนันทราภรณแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80216. นางทศันียแ สิงหะพล โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80217. นางปราณีต พฤกษาชีพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80218. นางมะลิวลัยแ บญุเรืองศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80219. นางมาลิณี ปานเทศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80220. นางลลิดา บญุยง โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80221. นางสาวสุดารัตนแ พนูศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80222. นางสุพตัรา ขําเอนก โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80223. นางสุวรรณี วรรณพรุิณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80224. นางอัมพรรัตนแ โมสา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80225. นายพทัธนันทแ วงศแเพชรศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80226. นางวาสนา ทดักลาง โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎรแสงเคราะหแ)  สังกดัเทศบาลตําบลโนนสูง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80227. นางจําเนียร อาจจํานงคแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80228. นางพจมาน จงอบกลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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80229. นางพมิลรัตนแ จันทรแสองแสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80230. นางพนูสุข ศรีไชย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80231. นางศิวาพร ชินตะคุ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80232. นางสาวสุลักขณา นอยสีมา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80233. นางเสาวณี สงวนจะบก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80234. นางอนิสา พรศิวกุลวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80235. นางอัจฉรา ดวงแสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสมอราย)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80236. นางกนกพร บดสันเทยีะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณแสมทบ) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80237. นางกิตติมา พงษแบณัฑิต โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณแสมทบ) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80238. นางดวงตา สุทธปิริญญานนทแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณแสมทบ) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80239. นางทพิยาภรณแ วรรณพงษแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณแสมทบ) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80240. นางสมบติั ทนูไธสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณแสมทบ) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80241. นางสมมาศ รูปดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณแสมทบ) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80242. นายวรสิทธิ์ วรรณพงษแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณแสมทบ) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80243. นางสมจิตร กูลเกื้อ โรงเรียนเทศบาล ๒ บานหนองกระจะ (ธง-นิรมลอปุถัมภแ) สังกดัเทศบาลเมืองปากชอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80244. นางสาวกนิถะหรา พั่วแดง โรงเรียนเทศบาล ๒ บานหนองกระจะ (ธง-นิรมลอปุถัมภแ) สังกดัเทศบาลเมืองปากชอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80245. นางกิ่งเพชร ศรีพนู โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานหนองมวง) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80246. นางวฒันาภรณแ ปาธสุิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานหนองมวง) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80247. นางอมรรัตนแ บญุมา โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานหนองมวง) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80248. นายนคร แถวไธสง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานหนองมวง) สังกดัเทศบาลเมืองบวัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80249. นางดวงตา จงมหาสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80250. นางดวงพร เอกะกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80251. นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80252. นางบญุเกิด มนะสันตแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80253. นางประดับ มุสิกะสาร โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80254. นางเพญ็พรรณ ทองคําชุม โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80255. นางสมศรี รักษแวชิา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80256. นางสาวกรกนก พลเดช โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80257. นางสาวปรีประภา สารีบตุร โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80258. นางสาววริวี ขาวไชยมหา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80259. นางอารยา อินทะโส โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80260. นายกําธร ฉัตรเสน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80261. นายอํานาจ บตุรโต โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80262. นางเทยีมใจ ศุภมาตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80263. นางพมิผกา ดาผา โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80264. นางสาวพนิทอง สุวฒันะพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80265. นางสาวลัดดาวัลยแ ชิณวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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80266. นางสุธรีแ พนัธแภกัดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80267. นายณพชร ชุณหโอภาส โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80268. นายวฒิุชัย อิงไธสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80269. นายอนุวฒันแ ฉินสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80270. นางณัฐธชิา เพงพนิิจ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัปาุจิตตสามัคคี)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80271. นางบงกช ปลอดกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัปาุจิตตสามัคคี)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80272. นางวราภรณแ อารีเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัปาุจิตตสามัคคี)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80273. นางสาวนวลมณี รักสุทธี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัปาุจิตตสามัคคี)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80274. นางสุจิตรา อาจหาญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัปาุจิตตสามัคคี)  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80275. นางธนาวดี จอมคําสิงหแ โรงเรียนเทศบาล๑ (บานหนองสาหราย)  สังกดัเทศบาลเมืองปากชอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80276. นางพรรณี เงางาม โรงเรียนเทศบาล๑ (บานหนองสาหราย)  สังกดัเทศบาลเมืองปากชอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80277. นางสาคร แถมจันทกึ โรงเรียนเทศบาล๑ (บานหนองสาหราย)  สังกดัเทศบาลเมืองปากชอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80278. นางสุภาพนัธุแ รัชฎานนทแ โรงเรียนเทศบาล๑ (บานหนองสาหราย)  สังกดัเทศบาลเมืองปากชอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80279. นายชัชวาล กลํ่าสุม โรงเรียนเทศบาล๑ (บานหนองสาหราย)  สังกดัเทศบาลเมืองปากชอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80280. นายศกานตแ สีหานาม โรงเรียนเทศบาล๑ (บานหนองสาหราย)  สังกดัเทศบาลเมืองปากชอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80281. นายสุทธพินัธุแ ชาญขุนทด โรงเรียนเทศบาล๑ (บานหนองสาหราย)  สังกดัเทศบาลเมืองปากชอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80282. นางสาวสิยาวรรณ โสภา โรงเรียนเทศบาลตําบลตลาดแค  สังกัดเทศบาลตําบลตลาดแค สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80283. นายสุรศักด์ิ พองพรหม โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง สังกัดเทศบาลตําบลโนนแดง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80284. นางศิริรัตนแ ฆองโนนสูง โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองหวัฟาน  สังกดัเทศบาลตําบลหนองหวัฟาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80285. นางสาวสุจิตรา คิมรัมยแ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภแ ๒  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80286. นางชมเชย รักธรรม โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภแ สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80287. นางชุติมา ศรีจํานงคแ โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภแ สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80288. นางผกามาศ แกวสันเทยีะ โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภแ สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80289. นางภทัรจิต อมฤกษแ โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภแ สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80290. นางเยาวมาลยแ พอคา โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภแ สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80291. นางอัจริยา ทองมูลชัย โรงเรียนโนนไทยคุรุอปุถัมภแ สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80292. นางจินดารัตนแ จันทรแวเิศษ โรงเรียนบัวลาย สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80293. นายเฉลิมพล เถียรสายออ โรงเรียนบัวลาย สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80294. นางจารุณี แกวหนิ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80295. นางจิรัชญา คิดเหน็ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80296. นางจุรีรัตนแ จัดนอก โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80297. นางใจเพช็ร เจริญใจ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80298. นางทบัทมิ มีภู โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80299. นางทศันียแ เจษฎาจินตแ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80300. นางนฤมล ทองพนัธแ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80301. นางเนาวรัตนแ โตประศรี โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80302. นางประไพศรี หวงัคํ้ากลาง โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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80303. นางปรารถนา รักศิลป โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80304. นางวนัทนียแ กันสิงหแ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80305. นางสาวณัฐพมิล ดานกลาง โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80306. นางสาวนวลอนงคแ จันทราเลิศ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80307. นางสาวนิตยา ภสํูาเภา โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80308. นางสุกัญญา แจงหมื่นไวยแ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80309. นางสุภรัตนแ ศรีบณุยมาลา โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80310. นางเอื้อมเดือน เฮงสวสัด์ิ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80311. นายกฤษฏิ์ ศรีพนู โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80312. นายกานตแ บญุแซม โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80313. นายณัฐพล ผสมญาติ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80314. นายนิติพฒันแ โพธิสิ์ทธพินัธุแ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80315. นายพงษแเดช วรรณพงษแ โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80316. นายลําดวน บญุมา โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80317. นายอุเทน ภสิูลิตร โรงเรียนบัวใหญ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80318. นางอรุนณี กินกิ่ง โรงเรียนบานใหญพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80319. นางสาวประนอม หมอกกระโทก โรงเรียนบานใหมพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80320. นางขวญัใจ นพคุณ โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80321. นางงาม ทํานุ โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80322. นางจิตสุพฒั ชูพลู โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80323. นางชญาภา บาลไธสง โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80324. นางธนัชพร ขัดทรายขาว โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80325. นางนงคราญ จันทะสาร โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80326. นางพรรณพชัร เฉลิมพล โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80327. นางพกิุลทอง อําไธสง โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80328. นางยุพนิ สกุลพอง โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80329. นางสาวกองทอง การเพยีร โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80330. นางสาวเบญจพร สิงหแนอย โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80331. นางสาวสิทธิวรรณ บญุยะมาลิก โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80332. นางสาวอุไรวรรณ มากพนู โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80333. นางสุจิตรา สารการ โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80334. นางสุดารัตนแ สุขเพิ่ม โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80335. นายโกสันตแ โสภาบตุร โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80336. นายชริน อําไธสง โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80337. นายถนอม หมั่นสุจริต โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80338. นายไพฑูรยแ พนัธแวไิล โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80339. นายภญิโญ สุวรรณวโิรจนแ โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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80340. นายเรวตัร สุดโต โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80341. นายววิฒันแชัย ศรีจันทรแ โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80342. นายศักด์ิชาย วฒันะโชติ โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80343. นายสงบ พลดงนอก โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80344. นายสุพศิ ขาขันมาลี โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80345. นายสุมิตร ทดัไธสง โรงเรียนประทาย  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80346. นางปราณี ละครหาญ โรงเรียนปรางคแทองวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80347. นางสมหมาย รมณียแพกิุล โรงเรียนปรางคแทองวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80348. นายมนูญ ทบัศรีแกว โรงเรียนปรางคแทองวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80349. นายสุทธพิร กรวยสวสัด์ิ โรงเรียนปรางคแทองวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80350. นายสุรศักด์ิ ศักด์ิวราภรณแ โรงเรียนปรางคแทองวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80351. นายโอฬาร กลาหาญ โรงเรียนปรางคแทองวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80352. นายณรงคแศักด์ิ มูกขุนทด โรงเรียนปราสาทวทิยาคม  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80353. นางจารุมาศ ฉางทรัพยแ โรงเรียนปากชอง ๒ สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80354. นางฉัตรชนก บญุสุภา โรงเรียนปากชอง ๒ สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80355. นางดารินทรแ วงัโสภา โรงเรียนปากชอง ๒ สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80356. นางสาวชยกร ไชยนตแ โรงเรียนปากชอง ๒ สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80357. นางสาววลีรัตนแ การะดี โรงเรียนปากชอง ๒ สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80358. นายโกศล รัตนสถาพร โรงเรียนปากชอง ๒ สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80359. นางวรางคณา ดอนไธสง โรงเรียนปากชองพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80360. นางสาวปยิะนุช มะลาวาสนแ โรงเรียนปากชองพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80361. นางสาวสุวรรณี ศิริพทิกัษแชัย โรงเรียนปากชองพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80362. นายบรรเจิด ศุภราพงศแ โรงเรียนปากชองพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80363. นายพษิณุ พจนานุรักษแ โรงเรียนปากชองพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80364. นายสมานมิตร ทะรังศรี โรงเรียนปากชองพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80365. นายสุจินตแ ลีระวเีกียรติ โรงเรียนปากชองพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80366. นางอรอุมา ดิษฐเจริญ โรงเรียนพระทองคําวทิยา  สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80367. นางสาววนัเพญ็ พรอมตตระกูล โรงเรียนมะคาวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80368. นายธรียุทธ ตะวนั โรงเรียนมะคาวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80369. นายบญุทรง โพธบิญุ โรงเรียนมะคาวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80370. นางสาวณภทัรชา ดิภทัรกุล โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80371. นายเฉลิมพงคแ ชูรัตนแ โรงเรียนมัธยมบึงปรือ  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80372. นายเกียรติศักด์ิ บญุประกอบ โรงเรียนมัธยมประดูวฒันา สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80373. นางนิตยา กลับแกว โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80374. นางวภิารักษแ ราชู โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทโธ  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80375. นางวาสิณียแ สีหามาตยแ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80376. นายเชาวฤทธิ์ สกุลฮูฮา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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80377. นายประสาตรแ เสาไธสง โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80378. นางชนาธนิาถ ชีโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล  สังกัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80379. นางประภารดี ชูภาระสุวรรณ โรงเรียนโยธินนุกูล  สังกัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80380. นางวรัญญา วศิรุตเวศมแ โรงเรียนโยธินนุกูล  สังกัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80381. นางสาวหนูจร มะลิมาตยแ โรงเรียนโยธินนุกูล  สังกัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80382. นายโฆษติยแ สวางไธสง โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80383. นายชาติ เงินจังหรีด โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80384. นายวรีชาติ ชวดจอหอ โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80385. นายสมัย บญุกอง โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80386. นายสุรเดช ประพณิ โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80387. นางมนธริา ชมโคกกรวด โรงเรียนวงัรางพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80388. นางสาวคนึงนิต ถินสูงเนิน โรงเรียนวงัรางพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80389. นางสาวลัดดา เชื้อสูงเนิน โรงเรียนวงัรางพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80390. นางสาวสุวรียแ สังสุทธพิงศแ โรงเรียนวงัรางพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80391. นางอรุณศรี เอ็นดู โรงเรียนวงัรางพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80392. นายธาดา ตามเมืองปใก โรงเรียนวงัรางพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80393. นายศรีควง แสงพรม โรงเรียนวงัรางพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80394. นายสันติภาพ พยัคฆพนัธแ โรงเรียนวงัรางพทิยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80395. นางเกสร เถียรสายออ โรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80396. นางจตุพร ผสมญาติ โรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80397. นางจริยา แซอุย โรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80398. นางมณทริา อาพดันอก โรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80399. นางสาวมาลินี เชื่อมกลาง โรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80400. นางสาววาสนา แกวใสยแ โรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80401. นางสาวติรี ประทมุมาศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80402. นายวชิา เพยีนอก โรงเรียนวัดประชานิมิตร สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80403. นายกฤชณรงคแ กองคํา โรงเรียนสองครพทิยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80404. นางนุจรี เกียรติสิลังกุล โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80405. นางเบญ็จมาศ ชิมงาม โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80406. นางพวงแกว อุกระโทก โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80407. นางฟาูสาง บญุชวย โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80408. นางสาวกมลวรรณ วชิัย โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80409. นางสาวประภาพรรณแ พรหมพสิารแท โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80410. นางสาววรรณทวี นิตยแกระโทก โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80411. นายจิระศักด์ิ เกียรติสิลังกุล โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80412. นายพงษแศักด์ิ ใสแกว โรงเรียนสะแกราชธวชัศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80413. นางณัฐวดี พมิละมาศ โรงเรียนสาหรายวทิยาคม  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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80414. นางศิรีกานตแ งามพพิฒันพงษแ โรงเรียนสาหรายวทิยาคม  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80415. นายชินาพฒันแ งามพพิฒันพงษแ โรงเรียนสาหรายวทิยาคม  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80416. นางครองขวญั อัศวธรรมกุล โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80417. นางธนิดา แกวศรีปราชญแ โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80418. นางนุชนก โชติจันทกึ โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80419. นางปรางคแทอง หงษแทอง โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80420. นางปราณทอง เลิศคุณลักษณแ โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80421. นางพชัรี ดีมา โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80422. นางเพญ็ศรี ทศธรรม โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80423. นางภาวติา พรมสีดา โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80424. นางภยิะกาญจนแ ทองไหม โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80425. นางวราภรณแ วงศแวรีะพนัธุแ โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80426. นางวาริน ตะกรุดคง โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80427. นางศรินรัตนแ อนันทแธนาศิริ โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80428. นางสมศรี กวนิอติชาติ โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80429. นางสาวชลปรีติ วองวทิยา โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80430. นางสาวนริศรา วงศแวรีะประเสริฐ โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80431. นางสาวอรุณี เจือจันอัด โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80432. นางเสอื้อน อุทยักลาง โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80433. นายชม จรโคกกรวด โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80434. นายธรีะชัย หงษแทอง โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80435. นายวรัิตนแ เลาหพนูรังษี โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80436. นายวฒิุเกียรติ มงคลพรรุจี โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80437. นายสมศักด์ิ กิจขุนทด โรงเรียนสีค้ิว"สวัสด์ิผดุงวิทยา"สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80438. นางณัฐฐากุญชแ รัตนวาร โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80439. นางณัฐทวิา ชูเกิด โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80440. นายสมบติั สุทธชิัชวาลยแ โรงเรียนสีค้ิววิทยาคาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80441. นางนุชรี อุปสรรคแ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80442. นางสาววณีา สารเสา โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80443. นายเดนชัย เมิดจันทกึ โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80444. นางเบญจลักษณแ วนัดี โรงเรียนสุขไพบลูยแวริิยะวทิยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80445. นางสาวสุทธาทิพยแ กรมกระโทก โรงเรียนสุขไพบลูยแวริิยะวทิยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80446. นางสาวสุนียแ สิริสุข โรงเรียนสุขไพบลูยแวริิยะวทิยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80447. นายจันทรแศรี โพธิแ์กว โรงเรียนสุขไพบลูยแวริิยะวทิยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80448. นายจิติวฒันา ศรีคราม โรงเรียนสุขไพบลูยแวริิยะวทิยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80449. นางหทยัรัตนแ พงษแพานิช โรงเรียนสูงเนนิ สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80450. นางพศิมัย ชุละดี โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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80451. นางมัญฑนา ลาภยิ่งยง โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80452. นางสาวนพรัตนแ ชลอกลาง โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80453. นางสาวมัณฑนา เข็มสวาง โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80454. นายชูชาติ ชวนงูเหลือม โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80455. นายนุวฒันแ อุทารสวสัด์ิ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80456. นางบรีุรัตนแ ชวนงูเหลือม โรงเรียนหนองบวัพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80457. นายยศวฒันแ เชื้อจันอัด โรงเรียนหนองบวัพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80458. นายสถิตยแ ประสังขิณี โรงเรียนหนองบวัพิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80459. นางสาวชบาไพร สุระโคตร โรงเรียนหนองบุนนาก  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80460. นางทองคํา กิ่งพดุซา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80461. นางธณต เลิศลํ้า โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80462. นางธนัชชา สืบมวงไทย โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80463. นางนินนาท แนบกระโทก โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80464. นางปใญญารักษแ บญุเกิด โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80465. นางพศิมัย วรสีหะ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80466. นางสาวอัญชลี เต็งตระกูล โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80467. นายธวชัชัย ฐากูรกุล โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80468. นายสกฤต เศรษฐชัย โรงเรียนหนองยางพิทยาคม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80469. นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษแ โรงเรียนหนองหวาพทิยาสรรคแ  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80470. นางสุกัลยา แววไธสง โรงเรียนหนองหวาพทิยาสรรคแ  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80471. นายวบิลูยแ โงวธนะวฒันแ โรงเรียนหนองหวาพทิยาสรรคแ  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80472. นางณัฏฐแมัทนพร บวัทพิยแ โรงเรียนหวยลึกผดุงวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80473. นางปริมใจ ฟใกกระโทก โรงเรียนหวยลึกผดุงวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80474. นางพริิยานันทแ ครองกลาง โรงเรียนหวยลึกผดุงวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80475. นางสาวเบญญาภา ชมบตุรศรี โรงเรียนหวยลึกผดุงวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80476. นางสาววาสนา พรศิวกุลวงศแ โรงเรียนหวยลึกผดุงวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80477. นางอารียแ รมรัตนแ โรงเรียนหวยลึกผดุงวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80478. นายถาวร คาจะโปะ โรงเรียนหวยลึกผดุงวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80479. นายวชิญะรัตนแ ถิระธนบตุรศรี โรงเรียนหวยลึกผดุงวทิยา สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80480. นางปาณิสรา กรํากระโทก โรงเรียนหินดาดวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80481. นางวรางคณา กัณหา โรงเรียนหินดาดวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80482. นางสาวสุทธาภา หงวนไธสง โรงเรียนหินดาดวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80483. นางแสงเดือน เฉลิมจาน โรงเรียนหินดาดวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80484. นางอรทยั ศรีสุทโธ โรงเรียนหินดาดวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80485. นายถาวร เฉลิมจาน โรงเรียนหินดาดวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80486. นางลาวลัยแ คํายา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง  สังกดัเทศบาลตําบลโนนแดง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80487. นางสาวเพน็พชิชา ณรงคแศักด์ิศิลป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง  สังกดัเทศบาลตําบลโนนแดง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
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80488. นางสาวศันสนียแ เฟืๆองนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง  สังกดัเทศบาลตําบลโนนแดง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80489. นายปราการ ดงกลาง โรงเรียนอรพิมพแวทิยา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80490. นายไพฑูรยแ ศักด์ิโศภากุล สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

80491. นางจตุพร แกวเนิน กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80492. นายนิยม แกวคง ไมเรียงประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80493. นางสาวอมรรัตนแ กุราโรจนแ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80494. นายชนะชัย รอดกูล โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80495. นายพรชัย เกื้อภกัด์ิ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80496. นายมานิตยแ พรามชูบวั โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80497. นางกอบกุล เทพรัตนแ โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80498. นางรุงทพิยแ นาคคล่ี โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80499. นางวนิดา สุชาติพงคแ โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80500. นางศิริวรรณ ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80501. นางสุนิตยแ มณีวฒันา โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80502. นางสุมาวดี แซยอง โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80503. นางเสาวภา คําแหง โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80504. นายเจริญ สงขํา โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80505. นายประสิทธิ์ ชาญชาง โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80506. นางกรุณา แกวขาว โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80507. นางจิราภรณแ ยอแสงรัตนแ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80508. นางปรียา โชติทอง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80509. นางพชัรียแ เพง็จันทรแ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80510. นางภรศรี เหมบณัดิษฐแ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80511. นางยุพา ทองสราง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80512. นางวลัยา จันทรังษี โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80513. นางสาวกลุภสัสรณแ ศรีสุขชวย โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80514. นางสาวฉลวย ไชยปาล โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80515. นางสาวประชิต ขาวพริก โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80516. นางสุจินตแ รัตนพงศแ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80517. นายสมหมาย เรืองรัตนแ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80518. นางกฤษณา ภาติกะโชดก โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80519. นางขจรพรรณ อุดมศรี โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80520. นางดวงใจ เจยุภกัด์ิ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80521. นางลําใย แกวเกา โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80522. นางสาวพิมพแพันธแ ปยิะเวช โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80523. นางสาวยินดี ศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80524. นางอัจฉรา วชิชแวฒันางกูร โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช
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80525. นายกาศ ดําวฒันแ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80526. นางประไพ อนุรักษแ โรงเรียนเทศบาลวดัคงคาสวสัด์ิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80527. นางรัชนี กิ้มภู โรงเรียนเทศบาลวดัคงคาสวสัด์ิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80528. นางสาวสุมาลี ฆังมณี โรงเรียนเทศบาลวดัคงคาสวสัด์ิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80529. นางอุษา ไกรแกว โรงเรียนเทศบาลวดัคงคาสวสัด์ิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80530. นางกัญญา รัตนบรีุ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80531. นางจินดา บญุศิริ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80532. นางทพิเยา คุมปยิะผล โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80533. นางนภาพร ศรีทพิยแ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80534. นางวลัิยจิตตแ จรูญรัตนแ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80535. นางสวลิ มณีฉาย โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80536. นางสาวจิตรา รัตนบรีุ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80537. นางสาวสมพศิ ศิลปธนู โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80538. นางกรุณา จันทรวภิาค โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80539. นางการุณศรี อักษรภกัดี โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80540. นางจินดา ทองเนื้อหา โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80541. นางชนิดา เกิดบวัทอง โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80542. นางทศันียแ แสงศรีจันทรแ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80543. นางน้ําทพิยแ ศรีจันทรแ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80544. นางบษุกร กรดเกลา โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80545. นางลัดดาพร ศิริพนัธแ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80546. นางสมพร ชูรอด โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80547. นางสาวอารียแ เชยบวัแกว โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80548. นางสุนทรา แข็งแรง โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80549. นางสุวรรณทพิยแ ชัยวชิิตร โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80550. นายการุญ ปใญจะสุวรรณแ โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80551. นางชญานิจ ถนนแกว โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80552. นางวาสนา หมากปาน โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80553. นางสายใจ รักงาม โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80554. นางสาวฌธานินี ปใ็นแปนู โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80555. นางสาวฐิติพนัธุแ จันทรแแกว โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80556. นางสาวเต็มวรรณ ยุทธโกศา โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80557. นางสาวเมตตา คงชีพ โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80558. นางสุมามาลยแ เจริญวงศแ โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80559. นายสุกิจ บญุยัง โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80560. นายอุทยั ทองนอก โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80561. นางเนตรชนก นาคแกว โรงเรียนเทศบาลวดัทาวโคตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช
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80562. นางประภา บญุรวบ โรงเรียนเทศบาลวดัทาวโคตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80563. นางปราณี คนธรักษแ โรงเรียนเทศบาลวดัทาวโคตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80564. นางสาวกฤติมา โชติชวง โรงเรียนเทศบาลวดัทาวโคตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80565. นางสาวสลี ตันติลาสนแ โรงเรียนเทศบาลวดัทาวโคตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80566. นางสาวสุภาพร สุขศรี โรงเรียนเทศบาลวดัทาวโคตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80567. นายจตุพล ภกัดี โรงเรียนเทศบาลวดัทาวโคตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80568. นางจันทมิา คงประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลวดันาควารี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80569. นางวมิล รัตนมุณี โรงเรียนเทศบาลวดันาควารี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80570. นางสาวโชคดี หมึกดํา โรงเรียนเทศบาลวดันาควารี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80571. นางอารียแ ตรีตรง โรงเรียนเทศบาลวดันาควารี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80572. นางจารี เพช็ศรี โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80573. นางดวงพร จันทรแสวาง โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80574. นางทรงลักษณแ จงจิตรแ โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80575. นางธมน เต็มรักษแ โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80576. นางบปุผา ทองประสม โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80577. นางปริชมน คงชวย โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80578. นางรัตนา ญาณสูตร โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80579. นางศิริรัตนแ สุวรรณระ โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80580. นางสาวจิตเกษม จรประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80581. นางสาวรุงทพิยแ พฒันศิลป โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80582. นางสาวสมจินตนา แซฮ่ัน โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80583. นางสุชาดา ฤทธโิชติ โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80584. นางแสงจันทรแ อินทรอุดม โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80585. นางอุไรวรรณ อนุรักษแ โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80586. นายวฒิุไกร แกวทอง โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80587. นางฉววีรรณ วาสนา โรงเรียนเทศบาลวดัรามประดิษฐแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80588. นางเรวดี มีศรี โรงเรียนเทศบาลวดัรามประดิษฐแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80589. นางสาวจุฬาลักษณแ มีบญุมาก โรงเรียนเทศบาลวดัรามประดิษฐแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80590. นางสาวฉัตรชนก สุขมล โรงเรียนเทศบาลวดัรามประดิษฐแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80591. นางบษุบนั ทั่วจบ โรงเรียนเทศบาลวดัวดัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80592. นางนริศรา สําอางคแศรี โรงเรียนเทศบาลวดัศรีทวี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80593. นางปยิะดา พชันะกิจ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีทวี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80594. นางสาวจํานงคแ อนันทมาศ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีทวี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80595. นางสาวศราวดี ภวูราพนัธแ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีทวี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80596. นางอารี พุมเจริญ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีทวี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80597. นายทวปี สุขทร โรงเรียนเทศบาลวดัศรีทวี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80598. นายมัตชิม ปรีชาชาญ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีทวี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช
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80599. นางสาวกัลยาณี ยังอุน โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบรูณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80600. นางอภญิญา ชวยสกุล โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบรูณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80601. นางอมรศรี ดําชุม โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบรูณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80602. นายจะกิต นวลจันทรแ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบรูณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80603. นายจิรวฒันแ นาคสง โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสมบรูณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80604. นางขวญัใจ สุขเกื้อ โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80605. นางณัฏฐิยา วายุเวช โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80606. นางนันทนา แนมใส โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80607. นางนิจธญิา ตลึงผล โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80608. นางนิรัญชนา ทววีฒิุ โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80609. นางประไพ กายโรจนแ โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80610. นางปใทมา ชวยหนู โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80611. นางภาวดี บวักิ่ง โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80612. นางวริษฐา บรูพฒันแ โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80613. นางสมาพร มะหะหมัด โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80614. นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80615. นางหนูนอย เชาวแชะตา โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80616. นายไตรภพ กาญจนประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80617. นายสอาด เทพชวย โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80618. วาที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตนแ โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามีชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80619. นางตรีชฎา จันทรแทอง โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80620. นางทศันียแ อินทรทศันแ โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80621. นางทพิากร อาชาทรง โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80622. นางธดิารัตนแ ปลอดชูแกว โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80623. นางเพญ็แข สุขจันทรแ โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80624. นางเพยีงใจ ขนอม โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80625. นางศิริลักษณแ เสมอภพ โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80626. นางสายวารี นาคจินดา โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80627. นางสาวดวงกมล รัตนถาวร โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80628. นางสาวประภาศรี คํานวณจิต โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80629. นางสาวปวณีา นพประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80630. นางสาวปยิะมาศ อินทรแนิมิตร โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80631. นางสาวพรฤดี ถือทอง โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80632. นางสาวลลิตา สยังกูล โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80633. นางสาวอัญชลี หนูรักษแ โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80634. นางสุจิตตรา กรุงไกรจักร โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80635. นางสุตาภทัร นันทะชิน โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช
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80636. นางอรษา พทุธนําพา โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80637. นายสมเกียรติ เกษมสุขวงศแ โรงเรียนเทศบาลวดัเสมาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80638. นางมาดีฮะหแ อิสสภาพ โรงเรียนเทศบาลวดัเสาธงทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80639. นางสาวสุพร ยืนยง โรงเรียนเทศบาลวดัเสาธงทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80640. นางอัคเรศ มุสิกชาติ โรงเรียนเทศบาลวดัเสาธงทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80641. นางอารียแ นวลนิรันดรแ โรงเรียนเทศบาลวดัเสาธงทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80642. นายไพบลูยแ ไชยจิตตแ โรงเรียนเทศบาลวดัเสาธงทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80643. นายไพรัตนแ กาญจนาภรณแ โรงเรียนเทศบาลวดัเสาธงทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80644. นางปาริชาติ วฒิุมานพ โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80645. นางยินดี ชวยปลอง โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80646. นางราตรีเพญ็ คงผอม โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80647. นางวรรณี จําปพินัธแ โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80648. นางสาวจุฑารัตนแ แกวสุขศรี โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80649. นางสาวดรุณี ธรรมมิกะกุล โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80650. นางสาวสมมาศ นอยทบัทมิ โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80651. นางอรพนิ พาหบุตุร โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80652. นางจุรีพร รัตติรุจิเศวต โรงเรียนบานทาเรือมิตรภาพที่ ๓๐ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80653. นางสาวอินทริา ภกัดีวานิช โรงเรียนบานทาเรือมิตรภาพที่ ๓๐ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80654. นางสุคนธแ ศรีโมรา โรงเรียนบานทาเรือมิตรภาพที่ ๓๐ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80655. นางเบญญาภา มีชวย โรงเรียนบานน้ําโฉ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80656. นางสาวรัตติกาล คงแปนู โรงเรียนบานสํานักไมเรียบ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80657. นางสาวสุรียแพร ไชยฤกษแ โรงเรียนบานสํานักไมเรียบ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80658. นายชวนิตยแ นาคะสรรคแ โรงเรียนบานสํานักไมเรียบ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80659. นางกัลยา รักษแพงศแ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80660. นางวาสนา ทองคําดี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80661. นางศิริญญา ผิวนวล โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80662. นางสาวลภสัพร สุวรรณอาภรณแ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80663. นางสิริรักษแ ปใญญาทพิยแ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80664. นางสุมลมาลยแ พทุธศรี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80665. นางอนุรียแ หลิววงศแกร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80666. นายโชคดี อิ้ววงัโส โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80667. นายยุทธพร ปานเมือง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80668. นายสมเจตนแ ผิวนวล โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80669. นางพชันี ทาระ โรงเรียนไมเรียงประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80670. นางอัมพร ไมเรียง โรงเรียนไมเรียงประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80671. นางจินดา เมืองมีศรี โรงเรียนรีสอรแทอนุบาล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80672. นางณิศวรา ไหมศรีกรด โรงเรียนรีสอรแทอนุบาล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช
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80673. นางทพิวรรณ แสงวรุิฬหแ โรงเรียนรีสอรแทอนุบาล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80674. นางวลัยภรณแ รัตนบรีุ โรงเรียนรีสอรแทอนุบาล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80675. นางวาสนา ชายชาญ โรงเรียนรีสอรแทอนุบาล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80676. นางอัจฉรา หนูปล้ืม โรงเรียนรีสอรแทอนุบาล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80677. นายประทนิ พนัธา โรงเรียนรีสอรแทอนุบาล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80678. นางศิริกาญจนแ รอดหยู โรงเรียนวดัสํานักขัน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80679. นางชุติกาญจนแ สุประดิษฐแ โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80680. นางนิตติยา กังอนันตแ โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80681. นางพศิวลัยแ สุขอินทรแ โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80682. นางรัตติกาล รังคะวงษแ โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80683. นางวาสนาเขต พทิกัษแจิตรแ โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80684. นางสาวพรทพิยแ ภูศรีประสาท โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80685. นางสาววไิลพร อธตัิง โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80686. นางสาวสุดารัตนแ จินดารัศมี โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80687. นางสาวหนึ่งฤทัย คาร โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80688. นางสุรีวรรณ มีชัย โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช

80689. นางวนัฉัตร สิมพลีวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80690. นางวาสนา วงศแซ่ือ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80691. นางสาวเงินยวง สิทธชิัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80692. นางสาวแพรพลอย ตัวเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80693. นางอุบล ตันเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80694. นายมนตรี พกุทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80695. นายสิปปนนทแ บญุกวาง โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานชุมแสง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80696. นางสุรภี กิตติตระการ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80697. นางอําไพ ลือดารา โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80698. นางจริยา เชิดชูพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัแสงธรรมสุทธาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80699. นางวาสนา คลายแกว โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัแสงธรรมสุทธาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80700. นางวาสินี ผุดผอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัแสงธรรมสุทธาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80701. นางสาวจันจิรา จันทสุทธบิวร โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัแสงธรรมสุทธาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80702. นางสาวสกาวลัยแ แสงทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัแสงธรรมสุทธาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80703. นางกนกกาญจนแ เชิงยุทธแ โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80704. นางสาวกาญจนา ดวงพลออน โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80705. นางสาวปยิะดา เหมือนเงิน โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80706. นางสาวไพลิน วรรณบษุปวชิ โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80707. นางจิรนัย นอมมนัส โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80708. นางจิราพร เสนาวนิ โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80709. นางณศมน ล้ีจินดา โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ
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80710. นางนาฏยา วฒันพลอย โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80711. นางพรชรินทรแ ทองยิ่ง โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80712. นางพชัรี ศรีดี โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80713. นางศศีวรรณ เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80714. นางสาวนภากาญจณสแ ผลาผล โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80715. นางสาวพรรณี จาริก โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80716. นายสุทศันแ เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80717. นางพบพร บํารุงจิตร โรงเรียนเทศบาลวดัชองคีรีศรีสิทธวิราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80718. นางวนีา โคมพทิยา โรงเรียนเทศบาลวดัชองคีรีศรีสิทธวิราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80719. นางสาวกุมารี ทพักฤษณแ โรงเรียนเทศบาลวดัชองคีรีศรีสิทธวิราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80720. นางสาวนฤมล บญุแสวง โรงเรียนเทศบาลวดัชองคีรีศรีสิทธวิราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80721. นางอาภรณแ วจีสัจจะ โรงเรียนเทศบาลวดัชองคีรีศรีสิทธวิราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80722. นายบรรเจิด แผพุมทรัพยแ โรงเรียนเทศบาลวดัชองคีรีศรีสิทธวิราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80723. นายไพโรจนแ ภษูติโภยไคย โรงเรียนเทศบาลวดัชองคีรีศรีสิทธวิราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80724. นายสมสกุล อินทวงศแ โรงเรียนเทศบาลวดัชองคีรีศรีสิทธวิราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80725. นางกัญรดา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80726. นางกาญจนา ศรีอุทา โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80727. นางมันตา ทองใบ โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80728. นางสาวเกษณีิ มั่นเกษวทิยแ โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80729. นายกิตติพล ดวงแกว โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80730. นายวริพรรณ วรีะณะ โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80731. นางสาวภริดา ลูกปใด โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80732. นางสาวสุปรียา คําตา โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80733. นายนคร ชอบดี โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80734. นายสิริ สิมมา โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80735. นางพกา ใจวงษแ โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ําโพใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80736. นางวรัชยา เหลืองชมภู โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ําโพใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80737. นางสุวรรณา ปานมี โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ําโพใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80738. นางเอื้ออนุช เทศกาล โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ําโพใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80739. นายเอธสั ศิลารักษแ โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ําโพใต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80740. นางเกสร บํารุงศรี โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80741. นางธณรรฐพร พทิกัษแอรรณพ โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80742. นางธนารัตนแ พกุบานเกา โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80743. นางนนตรา สุพฒันแ โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80744. นางพนัธนันทแ พนัธศิุลป โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80745. นางสาวลัดดาวัลยแ พลูทรัพยแ โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80746. นางโสภาวรรณ คงเมือง โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ
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80747. นายกิตติศักด์ิ ดวงแกว โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80748. นายวทิตัยแ บญุรักษา โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80749. นายเศกสันตแ สุปยิะพาณิชยแ โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80750. นางกมลวรรณ พริิยพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80751. นางขนิษฐา ทาทพิยแ โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80752. นางจุฑาทพิยแ จันทรประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80753. นางพชัลียแกานตแ ยิ้มเมือง โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80754. นางภารดี รมจําปา โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80755. นางมาลัย สุพฒันแ โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80756. นางรัตนา ปานศรีแกว โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80757. นางศิริรัตนแ พรพชิญา โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80758. นางสาววรรณรัตนแ ทพิยแสุวรรณกุล โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80759. นางสาวอณัญญา รมภกัด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80760. นางสุมามาลยแ เศรษฐีธญัญาหาร โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80761. นายบญุยง ฉัตรเสาวภณัฑแ โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80762. นางชุดาภรณแ เพง็ทา โรงเรียนเทศบาลวดัสุคตวราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80763. นางธนพร ชวยไทย โรงเรียนเทศบาลวดัสุคตวราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80764. นางวรฉัตร มลธรัุช โรงเรียนเทศบาลวดัสุคตวราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80765. นางสาวจุฬาลักษณแ ลัทธกิุล โรงเรียนเทศบาลวดัสุคตวราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80766. นางสาวเพชรนารี ศรีบรรเทา โรงเรียนเทศบาลวดัสุคตวราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80767. นางสาววรรณวิศา ขําอิ่ม โรงเรียนเทศบาลวดัสุคตวราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80768. นางสาวหทัยรัตนแ บรรณศิลป โรงเรียนเทศบาลวดัสุคตวราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80769. นายสุภศักด์ิ วจิารณแปรีชา โรงเรียนเทศบาลวดัสุคตวราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80770. นายอดิศักด์ิ วสิิทธิต์ระกูล โรงเรียนเทศบาลวดัสุคตวราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันครสวรรคแ

80771. นางสาวอุไรวรรณ จันทรแหลา โรงเรียนกีฬานครนนทแวทิยา ๖  สังกัด เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80772. นายสมพล เที่ยงธรรม โรงเรียนกีฬานครนนทแวทิยา ๖  สังกัด เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80773. นางสาวรจนา ก่ําแพ โรงเรียนคลองโยงเวทอีุปถัมภแ  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80774. นายสุรพงษแ ฐิตินันทแ โรงเรียนคลองโยงเวทีอปุถัมภแ สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80775. นางจินดา พณิทรัพยแ โรงเรียนจันทรแทองเอี่ยม  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80776. นางสมใจ กรานเจริญ โรงเรียนจันทรแทองเอี่ยม  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80777. นางสังวาลยแ ไทยนอย โรงเรียนจันทรแทองเอี่ยม  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80778. นางสาวนวลลักษณแ กุสุมวรรณ โรงเรียนจันทรแทองเอี่ยม  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80779. นายนอม บญุแตง โรงเรียนจันทรแทองเอี่ยม  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80780. นางสาวปใญจนี จั่นจํารูญ โรงเรียนจนัทรแทองเอีย่ม สังกัด องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80781. นางนารี บวัเพิ่ม โรงเรียนจนัทรแทองเอีย่ม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80782. นายพรีเดช พงศแงามสงา โรงเรียนจนัทรแทองเอีย่ม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80783. นางรัชนียแ มนัสวกุล โรงเรียนซอและฮแศึกษา สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ
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80784. นางเลิศศิริ โชคอํานวยเจริญ โรงเรียนซอและฮแศึกษา สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80785. นางสัณฐิตณี จันทรี โรงเรียนซอและฮแศึกษา สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80786. นายเรืองฤทธิ์ รักษาพงศแ โรงเรียนซอและฮแศึกษา สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80787. นางสุรภี คชรินทรแ โรงเรียนซอและฮแศึกษา สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80788. นายประเสริฐ สงแสง โรงเรียนตลาดบางคูลัด  สังกัด องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80789. นางสาวการะเวก ระวะเปาระยะ โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80790. นางสาวทพิพยาพศั ขําผ้ึง โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80791. นางสาวรัตนาภรณแ จันทรแพล โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80792. นางสาววารี สุวรรณชู โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80793. นายธาํรง คุปตะวนิทุ โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80794. นางประภาพรรณ วงษแปใน โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน (ราษฎรแบํารุง) สังกดัเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80795. นางสาวจินตนา อยูคํา โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎรแบํารุง สังกดัเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80796. นางกนกลักษณแ กล่ันดวง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวดัสิงหแ (แจมชื่นวทิยาคม) สังกัดเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80797. นางสาวพมิใจ ภริมยแเนตรแ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวดัสิงหแ (แจมชื่นวทิยาคม) สังกัดเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80798. นางภาวดี ติวาวไิล โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม  สังกดัเทศบาลตําบลปลายบาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80799. นางเกศินี วจิิตธาํรงศักด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80800. นางนพลักษณแ ศิริสัมพนัธแ โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80801. นางวรินทร สุทธเิสวนัตแ โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80802. นางสาวดนยา พญิญศักด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80803. นางสาวทองพลู หตุะวฒันะ โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80804. นางสาวเบญญา ทองเที่ยง โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80805. นางแสงดาว แซหลู โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80806. นางอัญมณี ภญิโญยาง โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80807. นางอารีรัตนแ เกตุกัน โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80808. นายสิทธโิชค ไทรนิ่มนวล โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80809. นางธวลัรัตนแ จรเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  สังกัดเทศบาลเเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80810. นางสาวทพิาพร ชัยสิทธโิยธนิ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  สังกัดเทศบาลเเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80811. นางสาวศุนิษา เลิศทวสุีข โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  สังกัดเทศบาลเเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80812. นางสาวสิริรัตนแ อุกฤษณแ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  สังกัดเทศบาลเเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80813. นายขจร คนลํ้า โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๑ วดัทายเมือง  สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80814. นางณัฏฐแชวญัชแ กุลวรธาํรงคแ โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๑ วัดทายเมือง สังกัด เทศบาลนครนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80815. นางวรุิศรา ชุมพาลี โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๑ วัดทายเมือง สังกัด เทศบาลนครนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80816. นางสาวอรอนงคแ เข็มรัตนแ โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๑ วัดทายเมือง สังกัด เทศบาลนครนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80817. นางกิตยวร ดีทองออน โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80818. นางจันทนา แกวกระจาง โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80819. นางจิตตะ ศิริผลหลาย โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80820. นางนราธปิ ผลเพิ่ม โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ
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80821. นางพนารัตนแ เลียะจู โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80822. นางสาวรัศมี มีสะอาด โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80823. นางกฤษณา น้ําเจริญ โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๒ วดัทินกรนิมิต สังกดัเทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80824. นางประไพพรรณ ผ่ึงแชม โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๓ วดันครอินทรแ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80825. นางวราภรณแ ทองมา โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๓ วดันครอินทรแ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80826. นางสาวนิรชา แกวมา โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๓ วดันครอินทรแ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80827. นางสาวศรีทอง ทพิยแโชติ โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๓ วดันครอินทรแ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80828. นางสาวสุนทรี เหลืองออน โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๓ วดันครอินทรแ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80829. นายสมัคร ฮวบอ่ํา โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๓ วดันครอินทรแ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80830. นางชลาภา สายมงคล โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๔ วดับากแพรกเหนือ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80831. นางเชาวนา อมรสงเจริญ โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๔ วดับากแพรกเหนือ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80832. นางวารุณี แสงสวาง โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๔ วดับากแพรกเหนือ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80833. นางสาวฐิติมา ศรีสมุทร โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๔ วดับากแพรกเหนือ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80834. นายณัฐวฒิุ ทองคํา โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๔ วดับากแพรกเหนือ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80835. นายภานุวฒันแ ชูสืบสาย โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๔ วดับากแพรกเหนือ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80836. นางสาวอนุสรา ขันทอง โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๔ วดับากแพรกเหนือ สังกดัเทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80837. นางศุภดิา พศิมัย โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๔ วดับางแพรกเหนือ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80838. นางกัลยาณี สรรพานิช โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80839. นางธนิตา สังขแบวัศรี โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80840. นางละอองเทยีน พรหมอารักษแ โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80841. นางสาววัชราภรณแ บญุฉ่ํา โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80842. นางสาววภิา เส็งรอดรัตนแ โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80843. นางสาวสุภาภัทร ทรรทรุานนทแ โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80844. นางสุรินทร ปานกลํ่า โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80845. นางอรนันทแ ไกรเพิ่ม โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์ สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80846. นางสาวพรศิริ นรโคตร โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์ สังกัดเทศบาลนครนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80847. นางทพิยแวรรณ พลวรรณแ โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์สังกัด เทศบาลนครนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80848. นางสาวกาญจนา บญุรักษา โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์สังกัด เทศบาลนครนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80849. นางสาวณุภทัรณียแ ศรีนิกรโชติ โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์สังกัด เทศบาลนครนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80850. นางสาววภิารัตนแ ขาวสุก โรงเรียนนครนนทแวิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ ์สังกัด เทศบาลนครนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80851. นายจักรพนัธุแ พงศแพทิกัษแ โรงเรียนนครนนทแวทิยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80852. นางสมคิด งามประเสริฐ โรงเรียนนทบุรีวิทยาลัย  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80853. นางสาวสุรีภรณแ พวงแกว โรงเรียนนนทแประสิทธิว์ิทยา  สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80854. นางพรเฉลิม ทรงเจริญ โรงเรียนบางคูลัด  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80855. นางสาวประภาวรรณ ศรศิริ โรงเรียนบางคูลัด  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80856. นางสาวเอมอร ชวงโชติ โรงเรียนบางคูลัด  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80857. นางหฐัญา เทพหวงั โรงเรียนบางคูลัด  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ
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80858. นายพสิิทธิ์ แจมศรี โรงเรียนบางคูลัด  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80859. นายสุภพงศแ อักษรแกว โรงเรียนบางคูลัด  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80860. นางอุบล พรายดวง โรงเรียนบางคูลัด สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80861. นางวไิลวรรณ สุขสงวน โรงเรียนบานใหม  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80862. นางสาวมณีรัตนแ เรืองศิลป โรงเรียนบานใหม (ศรีอินทรแพงษแวทิยาคาร) สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80863. นางกนกทพิยแ บนิเทพ โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที ่๑๑๖  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80864. นางจิราพร พลับอินทรแ โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที ่๑๑๖  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80865. นางรัตนา ฉิมพาลี โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที ่๑๑๖  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80866. นางวรนุช แสงวจิิตร โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที ่๑๑๖  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80867. นายเบญจรงคแ บรรณทอง โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที ่๑๑๖  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80868. นางปวณีา ชตาสิงห โรงเรียนระด่ิงหนิประชาสรรคแ  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80869. นางวนัเพญ็ มานะกุล โรงเรียนระด่ิงหนิประชาสรรคแ  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80870. นางสาวเบญจาภรณแ ใจกวาง โรงเรียนระด่ิงหนิประชาสรรคแ  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80871. นางสาวสสิวลัยแ แสงเมือง โรงเรียนระด่ิงหนิประชาสรรคแ  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80872. นายชัยสิทธิ์ วงศแสาคร โรงเรียนระด่ิงหนิประชาสรรคแ  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80873. นางสาวสุพร ไวยเพช็รแ โรงเรียนวัดกู (นนัทาภวิัฒนแวิทยา)  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80874. นางปริยา เจียมรัตนะ โรงเรียนวดัแคนอก  สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80875. นางวรรณภา พเิสม โรงเรียนวดัแคนอก  สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80876. นางน้ําทพิยแ จิตตะวกิุล โรงเรียนวดัชลอ  สังกัด องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80877. นางเย็นใจ บวัจํารัส โรงเรียนวดัชลอ  สังกัด องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80878. นายวโิรจนแ บญุโพธิ์ โรงเรียนวดัชลอ  สังกัด องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80879. นางสาววชัรากร ชลธาร โรงเรียนวดัตึก (จําลองศิลปวทิยา)  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80880. นายเสนียแ กิจปราชญแ โรงเรียนวดัตึก (จําลองศิลปวทิยา)  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80881. นางภาวดี เรืองหนู โรงเรียนวัดทาบันเทิงธรรม   สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80882. นางสาวเฉลิมขวัญ กรุดอ่ํา โรงเรียนวัดทาบันเทิงธรรม   สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80883. นายสุเวทยแ ตอโชติ โรงเรียนวัดทาบันเทิงธรรม  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80884. นางคณา นิ่มนอย โรงเรียนวดับอ (นันทวทิยา)  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80885. นางตันหยง สังขพนัธแ โรงเรียนวดับอ (นันทวทิยา)  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80886. นางนันทา สถิตยแดวง โรงเรียนวดับอ (นันทวทิยา)  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80887. นางผจงจิตตแ ผิวสุวรรณแ โรงเรียนวดับอ (นันทวทิยา)  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80888. นางสุนันทา ศิริสธนพนัธแ โรงเรียนวดับอ (นันทวทิยา)  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80889. นางอรอุษา หมื่นพวง โรงเรียนวดับอ (นันทวทิยา)  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80890. นายเฉลิมศักด์ิ ปาลา โรงเรียนวดับอ (นันทวทิยา)  สังกดั เทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80891. นางสาวพรรณนิภา นานวม โรงเรียนวัดบอ (นันทวิทยา) สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80892. นายเรืองศักด์ิ มะโนมูล โรงเรียนวดับางขนุน  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80893. นางสาวธัญวรัตมแ เทพสุนทร โรงเรียนวัดบางขนุน (ทัด สุวรรณ กลึง ประชาสรรคแ) สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80894. นางสาวอรอนงคแ พวงทวาย โรงเรียนวัดบางคูลัด สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ
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80895. นายไพรัช วงักรานตแ โรงเรียนวัดบางคูลัด สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80896. นายวชิัย อนจีน โรงเรียนวัดบางคูลัด สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80897. นายวรีพงษแ พรหมออน โรงเรียนวัดบางคูลัด สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80898. นางปญิารัฎ แกวทมิ โรงเรียนวดับางรักนอย  สังกัด องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80899. นางสาววราภรณแ ขุนเรศ โรงเรียนวดับางรักนอย  สังกัด องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80900. นางสุนิดา สันเจนดง โรงเรียนวัดบางรักนอย สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80901. นายกฤษณแพล ไพรพจนารถ โรงเรียนวัดบางรักนอย สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80902. นางสาวกัญญารัตนแ ทองชอย โรงเรียนวัดบางออยขาง สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80903. นางประนอม รัตนสุคนธแ โรงเรียนวัดบางออยชาง  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80904. นางอรวรรณ รอบคอบ โรงเรียนวัดบางออยชาง  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80905. นางศรีไพร รามวงศแ โรงเรียนวดัปลายคลองขุนศรี  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80906. นายรุงโรจนแ สุวรรณนารัญ โรงเรียนวัดปลายคลองขนุศรี สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80907. นายสิทธพิล คงคา โรงเรียนวัดปลายคลองขนุศรี สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80908. นางนิยม วเิศษศร โรงเรียนวดัพกิุลเงิน  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80909. นางสาวเยาวลักษณแ พรมศรี โรงเรียนวดัพกิุลเงิน  สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80910. นางสาวปภาดา พรามหาพร โรงเรียนวัดมะเด่ือ  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80911. นางสมทรัพยแ โตศรีศิริถาวร โรงเรียนวัดมะเด่ือ สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80912. นางสาวณัฎฐิณี หนูจุย โรงเรียนวัดมะเด่ือ สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80913. นางสาวทรรศนียแ ชมชู โรงเรียนวัดมะเด่ือ สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80914. นางสาวแสงเดือน นิ่มปิ โรงเรียนวัดมะเด่ือ สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80915. นายจักรพงษแ ศรีทองแท โรงเรียนวัดมะเด่ือ สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80916. นางนงลักษณแ ชางสาร โรงเรียนวดัรวก (พรอมพิทยาคาร)   สังกัด องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80917. นายสุพล อูปแกว โรงเรียนวัดรวก (พรอมพิทยาคาร) สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80918. นางสาวธญัญลักษณแ ทวมตุม โรงเรียนวัดรวก (พรอมพิทยาคาร) สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80919. นางสาวนิตยา บญุเดช โรงเรียนวดัสนามนอก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80920. นางจารุมาศ อารักษแคุณากร โรงเรียนวัดสโมสร  สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80921. นางณัฐธดิา สีสวาท โรงเรียนวัดสโมสร  สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80922. นางสาววาสนา ปานเจริญ โรงเรียนวัดสโมสร  สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80923. นายนพดล บญุอํารุง โรงเรียนวดัสลักเหนือ สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80924. นายศิริวฒั บาริศรี โรงเรียนวดัสลักเหนือ สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80925. นายสุมน จอสูงเนิน โรงเรียนวดัสลักเหนือ สังกัด องคแการบริหารสวนจังหวดันนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80926. นางจิรัชญา จตุทอง โรงเรียนวดัสลักเหนือ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80927. นางชญาดา สุขวงศแตานนทแ โรงเรียนวดัสลักเหนือ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80928. นางลําดวน ภกูิ่งพลอย โรงเรียนวดัสลักเหนือ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80929. นางสาวมนัสนันทแ วจิิตรเจริญมาศ โรงเรียนวดัสลักเหนือ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80930. นางสาวสมภกัด์ิ สมเพราะ โรงเรียนวดัสลักเหนือ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80931. นางสาวอนัญญา คําผลศิริ โรงเรียนวดัสลักเหนือ สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ



2189

80932. นายไพฑูรยแ พรมบตุร โรงเรียนวดัสิงหแทอง สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80933. นางสาวทองขาว อรรฆยานนทแ โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง สังกดั องคแการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80934. นางรณิดา ปานอําพนัธแ โรงเรียนสุเหราลากคอน สังกัด องคแการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80935. นายจเด็จ วสุวตั โรงเรียนเสาธงหนิ  สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวัดนนทบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80936. นางสุทธาทพิยแ เมืองสุข หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษา  สังกดั เทศบาลนครนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดันนทบรีุ

80937. นางจิรนันทแ เทพยรักษแ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล ๑(ถนนภูผาภักดี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80938. นางซูฮานาฟียะหแ มูซอ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล ๑(ถนนภูผาภักดี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80939. นางทศันียแ จันสงา เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล ๑(ถนนภูผาภักดี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80940. นางสาวกนกวรรณ อุนนานนทแ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล ๑(ถนนภูผาภักดี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80941. นางสาวรอฮานา หะยียามา เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล ๑(ถนนภูผาภักดี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80942. นางสุวรรณา หนูเพง็ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล ๑(ถนนภูผาภักดี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80943. นางอนิศรา ศรีทองเชื้อ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล ๑(ถนนภูผาภักดี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80944. นางกัญชรส เกษโร เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๒(บานบาเละฮิเล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80945. นางนราวดี อับดุลเลาะหแ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๒(บานบาเละฮิเล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80946. นางมิหน฿ะ เหมมัน เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๒(บานบาเละฮิเล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80947. นางรุสนี เจ฿ะอูมา เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๓(บานยะกงั) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80948. นางสาวพาริฉัตร บตุรพงศแนรา เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๓(บานยะกงั) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80949. นางสาวโสมศิริ สุวรรณมณี เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๓(บานยะกงั) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80950. นางกนกวรรณ แกวสังขแไชย เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๔(บานกําปงตาโก฿ะ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80951. นางจารุณี ขุนเจริญ เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๔(บานกําปงตาโก฿ะ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80952. นางสาวซากเีร฿าะ ดอเลาะหแ เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๔(บานกําปงตาโก฿ะ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80953. นางสาวมลียานี เจะอารง เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๔(บานกําปงตาโก฿ะ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80954. นายสุริยา เจ฿ะอาลี เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๔(บานกําปงตาโก฿ะ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80955. นางจิราภรณแ ชินไชยชนะ เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๕(วัดประชาภริมยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80956. นางนงนุช สามเสารแ เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๕(วัดประชาภริมยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80957. นางสาวใจทพิยแ ชิณพงศแ เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๕(วัดประชาภริมยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80958. นางสาวนิธี ทองไหม เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๕(วัดประชาภริมยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80959. นางสาวศศิประภา สุดประไพ เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๕(วัดประชาภริมยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80960. นายสะมะแอ บนิเง฿าะ เทศบาลเมืองนราธิวาส/โรงเรียนเทศบาล๕(วัดประชาภริมยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80961. นางพชัราภรณแ เชื้อประสาท เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๖(ถนนโคกเคียน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80962. นางพชัรี ดินแดง เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๖(ถนนโคกเคียน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80963. นางรอฮานิง ยูโซะ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๖(ถนนโคกเคียน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80964. นางวรณี แสงฉายศุภกุล เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๖(ถนนโคกเคียน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80965. นางสาวเจ฿ะฮาซีม฿ะ เจะมุ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๖(ถนนโคกเคียน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80966. นางสาวนงนุช คงพฒุ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๖(ถนนโคกเคียน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80967. นายแวอาหะหมัดกอเซ็ม แวยะโกะ เทศบาลเมืองนราธวิาส/โรงเรียนเทศบาล๖(ถนนโคกเคียน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80968. นางจรรยา พายุหนิ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๑(ราษฎรบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส
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80969. นางนูรียะหแ ปาเนาะ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๑(ราษฎรบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80970. นางปรียาภา พดัวลัิย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๑(ราษฎรบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80971. นางวไิลพร นิ่มนวล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๑(ราษฎรบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80972. นางสุนทรียแลักษณแ วมิุตตา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๑(ราษฎรบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80973. นางสาวสุธดิา ชอมณี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๒(บานตันหยงมะลิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80974. นายอนันตแ พรหมเกษร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๒(บานตันหยงมะลิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80975. นางไซยหนาบ อาแว เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80976. นางนัยนา เบญ็จุฬามาศ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80977. นางรัตนา เกิดไชยศรี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80978. นางวรารักษแ สิวายะวโิรจนแ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80979. นางสาวณัฏฐแชยา ศิริพนัธแ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80980. นางสาวนอรแอสัลีนา นูเด็ง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80981. นางสาวนอรียะหแ หะยีหะมะ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80982. นางสาวมานิดา กัณทวานิช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80983. นางสาววันทกานตแ วองไว เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80984. นางสุดคนึง วงัเพช็ร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80985. นายประสิทธิ์ ชัยศิริ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80986. นายสุทธพินัธแ โสภณสุขกุล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๓(วมิุกตายนวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80987. นางกิริยา ชาสําโรง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80988. นางจันทมิา ดอแว เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80989. นางชินานาฏ อาแซ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80990. นางซูฮานา หะยีปะจู เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80991. นางนิตยา ไขมุกขแ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80992. นางนุชนาถ บญุสิน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80993. นางเพญ็ศรี เนาวรัตนแ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80994. นางรัชนี ศิริพนัธแ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80995. นางสาวบญุตา รัตนญาติ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80996. นางอรัญญา รัตนพงษแ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/โรงเรียนเทศบาล๔(บานทรายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดนราธิวาส

80997. นางปวณีา แสนแกว โรงเรียนจุมปวีนิดาภรณแ(เทศบาลบานภมูินทรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

80998. นางผองศรี ปในนิตามัย โรงเรียนจุมปวีนิดาภรณแ(เทศบาลบานภมูินทรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

80999. นางภดิารัตนแ นาควชัระ โรงเรียนจุมปวีนิดาภรณแ(เทศบาลบานภมูินทรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81000. นางเยาวนี สายใจ โรงเรียนจุมปวีนิดาภรณแ(เทศบาลบานภมูินทรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81001. นางสาวน้ําผ้ึง ใจจันทรแ โรงเรียนจุมปวีนิดาภรณแ(เทศบาลบานภมูินทรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81002. นายสิทธพินัธแ พานิชอิน โรงเรียนจุมปวีนิดาภรณแ(เทศบาลบานภมูินทรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81003. นางจินตนา จันทรแเสน โรงเรียนดรุณวทิยา (เทศบาลบานสวนตาล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81004. นางสาวกรกช ดนตรีเจริญ โรงเรียนดรุณวทิยา (เทศบาลบานสวนตาล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81005. นายเกษตร อุนกาศ โรงเรียนดรุณวทิยา (เทศบาลบานสวนตาล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน
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81006. นางสมศรี จันทรแหอม โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบานสวนตาล) สังกัดเทศบาลเมืองนาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81007. นางสาวภคพร ทองอินต๊ี โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบานสวนตาล) สังกัดเทศบาลเมืองนาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81008. นางจุฬาวรรธนแ จันทรแสวาง โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81009. นางทองวนั สารถอย โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81010. นายเชิด อินวาทยแ โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81011. นายธนัชทศันแ เพยีรกสิกรรณแ โรงเรียนตาลชุมพทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดันาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81012. นางสาวธนาภา ไชยวงศแ โรงเรียนยสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบานพระเนตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81013. นางนิภา ไชยโย โรงเรียนสามคัคีวิทยาคาร (เทศบาลบานพระเนตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81014. นางขันแกว เชื้อทอง โรงเรียนสามคัคีวิทยาคาร( เทศบาลบานพระเนตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81015. นางวชัรียแ มีมา โรงเรียนสามคัคีวิทยาคาร( เทศบาลบานพระเนตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81016. นางศุภวรรณ แกวอินแสง โรงเรียนสามคัคีวิทยาคาร( เทศบาลบานพระเนตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81017. นายประเสริฐ สุริยะ โรงเรียนสามคัคีวิทยาคาร(เทศบาลบานพระเนตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดันาน

81018. นางจิรพร แหลมประโคน โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81019. นางโชติกา สิงหแใหม โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81020. นางภทัริยา อนันตแ โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81021. นางศิมาภรณแ สงกูล โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81022. นางสรวยีแ พลธรียุทธ โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81023. นางสาวภรลภสั นาคินทรแชาติ โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81024. นางสาวสําอางคแ ชาววาปี โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81025. นางสุภาวดี บญุถึง โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81026. นางอรัญญา บญุภงูา โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81027. นายบรพษิ วงษแมั่น โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81028. นายเปรมชัย ชาติประเสริฐ โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81029. นายอนิรุทธ บญุภงูา โรงเรียนทโีอเอวทิยา (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81030. นางเพญ็แข แสงงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ "บรีุราษฎรแดรุณวทิยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81031. นางวาสนา โสมกูล โรงเรียนเทศบาล ๑ "บรีุราษฎรแดรุณวทิยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81032. นางวไิล แกวอรสาณ โรงเรียนเทศบาล ๑ "บรีุราษฎรแดรุณวทิยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81033. นางศิราณี เกรัมยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ "บรีุราษฎรแดรุณวทิยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81034. นายพวงศวติร แวนรัมยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ "บรีุราษฎรแดรุณวทิยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81035. นายพสัิณหแ ดีแก โรงเรียนเทศบาล ๑ "บรีุราษฎรแดรุณวทิยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81036. นางจิตรลดา เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81037. นางจีราพา วรรณโกษติยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81038. นางชอทพิยแ พนมรัมยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81039. นางดวงกมล มีสรรพวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81040. นางละออ เขมะปใญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81041. นางสาวรัติยาภรณแ จีระวฒันะสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81042. นางสาวสุพฒันุช ตุพมิาย โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ
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81043. นางสาวสุภาพรรณ รอบแควน โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81044. นางแหวนทอง ชะนอบรัมยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81045. นายสุเมธี สุภนาม โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสาณธรีวทิยาคาร" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81046. นางกรรณิกา เนื้อไมหอม โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81047. นางบษุบา ภูประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81048. นางสุพรรณี พลรัมยแ โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81049. นายอรุณ อาณาเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81050. นางณัฐกาญจนแ เจนไชย โรงเรียนเทศบาลตําบลนาโพธิ์ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับุรีรัมยแ

81051. นายภมูินันทแ ชาติชํานาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยทุธ) สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองลําสามแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81052. นางนุชนารถ รัตนดร โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) สังกัด เทศบาลเมืองลําสามแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81053. นางสุรียแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) สังกัด เทศบาลเมืองลําสามแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81054. นางเรียมใจ คูณสมบติั โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81055. นางจรินทร สุขสุดจิตร โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81056. นางธญัญาภรณแ ขาวไม โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81057. นางรัตนา พรมลา โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81058. นางวนัทนา แกวเนตรแ โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81059. นางศิริรัตนแ สีสันตแ โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81060. นางสาวดีนิรันดรแ ผิวขํา โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81061. นางสาวน้ําฝน มูลผล โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81062. นางสาวปใทมาพร เอมเขียน โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81063. นางสาวเสาวนียแ ธรีะบญุ โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81064. นางสาวอังสุทร ออนสําลี โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81065. นายชวลิต คงนวม โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81066. นายสุริยะ จรดล โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81067. นายอัมพร ภกูองไชย โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81068. นางประยงคแ สุขสมกรณแ โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกัด เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81069. นางวชัยา บรุานนทแ โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกัด เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81070. นางวรียา ดิษเหมือน โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกัด เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81071. นางศุภรัตนแ ธราวฒันแกุลกิตติ โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกัด เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81072. นางสาวจิตรา เชิงหอม โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกัด เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81073. นางสาวอรัญญา สายสอน โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกัด เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81074. นางชนัทนุช เพง็แจม โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ สังกดักองการศึกษา เทศบาลเมืองทาโขลง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81075. นางนงลักษณแ ทองยอย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81076. นางภนิดา มาสดับ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81077. นางมยุรี เข็มเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81078. นางสมใจ แตงออน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81079. นางสาวจารุวรรณ เหล็กดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี
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81080. นางสาวชอเพชร ธรรมรักษแ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81081. นางสาวอมุาภรณแ บญุสุวรรณแ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81082. นางสุชาดา สายจีน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81083. นางอุบล แขกระจาง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81084. นายประภาศ ซ่ือดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81085. นางสาวนิสา แกวบตุร โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธานี สังกดั  เทศบาลเมอืงปทุมธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81086. นางนันทแนภสั ทวโีชควรพฒันแ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81087. นางมาลัย พมิพแออน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81088. นางสาวสมใจ วมิลปกรณแ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกดั กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81089. นางสาวกรรณิกา ขจรศิลป โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธาน ีสังกดั เทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81090. นางสาวนุชนภา ชนะภยั โรงเรียนเทศบาลเมืองปทมุธาน ีสังกดั เทศบาลเมืองปทมุธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81091. นางวไิล กระจับเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81092. นางสุกัญญา บญุเปีๆยม โรงเรียนเทศบาล๑ (ขจรเนติยทุธ) สังกดัเทศบาลเมอืงลําสามแกว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81093. นางขนิษฐา บญุฉิม โรงเรียนวดัปาุง้ิว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81094. นางชุติมาพร เชาวนแไว โรงเรียนวดัปาุง้ิว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81095. นางรววีรรณ เรืองเถาะ โรงเรียนวดัปาุง้ิว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81096. นางจิตรา บญุเขตตแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81097. นางพมิพแจันทนแ มานุชานนทแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81098. นายธานี ชั้นบญุ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81099. นางณัฐชา จิรพรเจริญสุข โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81100. นางทชิากร หสันาม โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81101. นางนิศารัตนแ สวสัด์ิเฉลิม โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81102. นางวไิลพร บญุมาก โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81103. นางศศิธร ราชประดิษฐแ โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81104. นางสาวอุไรวรรณ เจียรประดิษฐแ โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81105. นายชลิต บวัทอง โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81106. นายชายแดน เดชาฤทธิ์ โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81107. นายนิรุติ พลสมัคร โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81108. นายสินชัย วงศแสุนทร โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81109. นายอุทยั นิ่มเดช โรงเรียนสามโคก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81110. นางสาวสริตาภร สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางกะดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดปทุมธานี

81111. นางวภิาดา จารุพนานนทแ กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81112. นายชาญชัย เฉลิมสัตยแ กองการศึกษา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81113. นางนิตยา มีทรัพยแ รัชตวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81114. นางลักษณา รอดฉัยยา รัชตวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81115. นางสมปอง ชมวนั โรงเรียนคายธนะรัชตแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81116. นางกัลยาภสัรแ ไกรกิจราษฎรแ โรงเรียนเทศบาลเขาพทิกัษแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ
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81117. นางชัญญา นาคนวม โรงเรียนเทศบาลเขาพทิกัษแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81118. นางประทปี เพชรสร โรงเรียนเทศบาลบานเขาเตา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81119. นายประสาน ศรีแกว โรงเรียนเทศบาลบานเขาเตา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81120. นางบญุเรือน เถี่ยวสังขแ โรงเรียนเทศบาลบานคาย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81121. นางปใทมา เพชรเจริญ โรงเรียนเทศบาลบานคาย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81122. นางเรณู คชรินทรแ โรงเรียนเทศบาลบานคาย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81123. นางสาววรียแรินทรแ อิ่มอาบ โรงเรียนเทศบาลบานคาย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81124. นางจุฑามาศ พรมเวยีง โรงเรียนเทศบาลบานบอฝูาย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81125. นางสาวปิๆนแกว หนูนอย โรงเรียนเทศบาลบานบอฝูาย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81126. นางสาวสมใจ นุนขาว โรงเรียนเทศบาลบานบอฝูาย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81127. นางกุหลาบ จันทรแเพช็รแ โรงเรียนเทศบาลบานหนองบวั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81128. นางนภาพร เทยีนทอง โรงเรียนเทศบาลบานหนองบวั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81129. นางวริศรา เทพประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาลบานหนองบวั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81130. นายชาลี ทองยอย โรงเรียนเทศบาลบานหนองบวั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81131. นางธดิาลักษณแ สมพงษแ โรงเรียนเทศบาลบานหวัหนิ(ประชาธปิถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81132. นางสังวาลยแ ทณินะรัตนแ โรงเรียนเทศบาลปราณบรีุ(บานปลายน้ํา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81133. นางสาวกญัญณิช สุนทรมณี โรงเรียนเทศบาลปราณบรีุ(บานปลายน้ํา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81134. นายชลอ พลูผล โรงเรียนเทศบาลปราณบรีุ(บานปลายน้ํา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81135. นางกณิศนันทแ ดีดวง โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81136. นางแกวทพิยแ เถาแกว โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81137. นางสมใจ บํารุงการ โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81138. นางสุนันทา หลีประภา โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81139. นางสุรียแรัตนแ เอี่ยมเอื้อ โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81140. นายกานตแ สุระกําแหง โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81141. นายทศพร พนูสุข โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81142. นายธงศักด์ิ จันทรแเพช็รแ โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81143. นายสุวฒันแ ทะเลนอย โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก(หลวงปูคํุาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81144. นางวรรณา พนัธแจันทรแ โรงเรียนบานเขานอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81145. นางสุนทรี ศิลปนุภกิจ โรงเรียนบานเขานอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81146. นางชนัญญา ฤทธลึิก โรงเรียนบานหนองตาแตม(ราชประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81147. นางพจนา โพธิภ์ขิุ โรงเรียนบานหนองตาแตม(ราชประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81148. นางภทัธริา ศรีออน โรงเรียนบานหนองตาแตม(ราชประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81149. นางสาวศิริรัตนแ อินทนู โรงเรียนบานหนองตาแตม(ราชประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81150. นางสาวอมรรัตนแ พลังสุริยะ โรงเรียนบานหนองตาแตม(ราชประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81151. นางสาวบญุตา ยิ้มนอย โรงเรียนบานหนองตาเมือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81152. นางดารณี จันทร โรงเรียนรัชตวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ

81153. นายวภิาค ชนะ โรงเรียนรัชตวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัประจวบคีรีขันธแ
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81154. นางเยาวลักษณแ เตียวตระกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรแบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81155. นางสาวเขมพตัถแ สีดํา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรแบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81156. นางสาวแววดาว ชินขุนทด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรแบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81157. นางสาวโสภา มีเที่ยง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรแบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81158. นางสุทศิสา เทยีมเกา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กบินทรแบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81159. นายชรัส สมบรูณแ โรงเรียนทุงใหญวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81160. นายชัยรัตนแ สุวรรณเก โรงเรียนทุงใหญวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81161. นางพรทพิยแ พนัธุแเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบนิทรแราษฎรแอํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81162. นางรจนา ผาพนัธุแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบนิทรแราษฎรแอํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81163. นางสาวพรธนวรรณ บญุชู โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบนิทรแราษฎรแอํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81164. นางทวิา พลเสน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปราจีนราษฎรแรังสฤษฎแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81165. นางอัญชลี อยูพรอม โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปราจีนราษฎรแรังสฤษฎแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81166. นางอุทยัวรรณ ทองสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (ปราจีนราษฎรแรังสฤษฎแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81167. นางนารี คร่ังฝา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัหลวงปรีชากูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81168. นางไพรัช พงษแปรีดา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัหลวงปรีชากูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81169. นางเรณู กุรัมยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัหลวงปรีชากูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81170. นางสมพศิ ทปีระต๋ิว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัหลวงปรีชากูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81171. นางสาวสุจินดา สายสงวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัหลวงปรีชากูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81172. นางสุชาดา วงศแสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัหลวงปรีชากูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81173. นางชลธชิา รอดเพชร โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวทิยแสมใจ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81174. นางวนิดา กิมกูล โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวทิยแสมใจ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81175. นางสาวนันทแนภัส ทองพานิช โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวทิยแสมใจ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81176. นางสุพรรณี บษุบา โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวทิยแสมใจ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81177. นางกนกวรรณ งามเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัศรีมงคล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81178. นางจิราพชัร พรมมา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัศรีมงคล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81179. นางเตือนใจ โพธิท์อง โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัศรีมงคล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81180. นางสมหมาย จันทราสินธุแ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัศรีมงคล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81181. นางสาวทิพวรรณ พึ่งทอง โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัศรีมงคล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81182. นางสาวอรพนิ เผาเดิม โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัศรีมงคล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81183. นางสาวสาธกา คําเงิน โรงเรียนนนทรีวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81184. นายวสุิทธิ์ ปใงสมบรูณแสุข โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81185. นายวนัชัย เทพศรี โรงเรียนประชารัฐพฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81186. นายสุขสันต์ิ ปรางคแจันทรแ โรงเรียนประชารัฐพฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81187. นางทพิวลัยแ ศรีนา โรงเรียนมัธยมวดัปาุมะไฟ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81188. นางสาววรรณเพ็ญ ทองศรี โรงเรียนมัธยมวดัปาุมะไฟ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81189. นายไพฑูรยแ ครามพมิพแ โรงเรียนศรีรักษแราษฎรแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัปราจนีบุรี

81190. นางซัลวานา ราชมุกดา โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี
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81191. นางนวรัตนแ จีรเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81192. นางนิรดา เจ฿ะยอ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81193. นางนุชเนตร รัตนนวน โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81194. นางผกามาศ บญุคงวฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81195. นางสารีปะฺ ยะโก฿ะ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81196. นางสาวไซลัน สาและ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81197. นางสุวดี ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81198. นางฮารีย฿ะ บลิกาญจนแ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81199. นายศาตนันทแธร ไชยณรงคแ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานจะบังติกอ เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81200. นางกุลวดี นุนประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81201. นางชมพนูุช ฮ่ัวเจียม โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81202. นางซอมารียะ อัลยุฟรี โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81203. นางรุงฤทยั นวลศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81204. นางอําไพ องอาจ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81205. นายนพพร นฤมล โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81206. นายมะดาโอะ มะมิง โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81207. นางธดิาวรรณ โพธพิกุกณะ โรงเรียนเทศบาล ๓ บานปากน้าํ  เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81208. นางเพญ็ศรี เย็นใจรอด โรงเรียนเทศบาล ๓ บานปากน้าํ  เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81209. นางวมิลทพิยแ ทายะพทิกัษแ โรงเรียนเทศบาล ๓ บานปากน้าํ  เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81210. นางอามีดะหแ ดาโอะ โรงเรียนเทศบาล ๓ บานปากน้าํ  เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81211. นายเฉลิมเกียรติ สมเกิด โรงเรียนเทศบาล ๓ บานปากน้าํ  เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81212. นายพล จักรอารี โรงเรียนเทศบาล ๓ บานปากน้าํ  เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81213. นางซูไฮนียแ เจ฿ะกาเดรแ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81214. นางนภสัญาณแ ชูชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81215. นางประภาอําพร เพช็รสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81216. นางพรสวรรคแ ราชนุย โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81217. นางวนิดา ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81218. นางวนัทนี ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81219. นางสรวงสุดา เฑียรฆโรจนแ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81220. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณยุหะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81221. นางสาวรัตติยา เจะอาหลี โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81222. นางสาวรุสนา ลีเดรแ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81223. นางอภญิญา ทองส้ัน โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81224. วาที่ ร.ต.โสภา ทองบวั โรงเรียนเทศบาล ๔ วดันพวงศาราม เทศบาลเมอืงปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81225. นางจันทนา หยีดาโอะ โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกนิแบงรัฐบาล  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81226. นางธรีธร สุนันทววิรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกนิแบงรัฐบาล  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81227. นางนูริมัส มุกาวี โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกนิแบงรัฐบาล  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี
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81228. นางพนิดา นาวาทอง โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกนิแบงรัฐบาล  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81229. นางวลัยพร ชัยรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกนิแบงรัฐบาล  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81230. นางแวไมซาเราะ ราเหม โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกนิแบงรัฐบาล  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81231. นางเสาวลักษณแ ยงยศยิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกนิแบงรัฐบาล  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81232. นางอัจฉรา ไกรวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกนิแบงรัฐบาล  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81233. นายเอกรินทรแ รัตนกาญจนแ โรงเรียนเทศบาล ๕ อาคารสลากกนิแบงรัฐบาล  เทศบาลเมืองปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81234. นางจีรนันทแ อนรรฆธนะกุล โรงเรียนเทศบาลบานกาหยี  เทศบาลตําบลตะลุบัน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81235. นางสุวภา หมะสะอะ โรงเรียนเทศบาลบานกาหยี  เทศบาลตําบลตะลุบัน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81236. นางชุติพร สุระกําแหง โรงเรียนเทศบาลบานตะลุบัน  เทศบาลตําบลตะลุบัน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81237. นางศุภลักษณแ แกนแกว โรงเรียนเทศบาลบานตะลุบัน  เทศบาลตําบลตะลุบัน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81238. นางสาวอาซียะหแ แฉะ โรงเรียนเทศบาลบานตะลุบัน  เทศบาลตําบลตะลุบัน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81239. นางสาวนูรัศมา เจ฿ะอูมา โรงเรียนเทศบาลบานบางตาหยาด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81240. นางสาวมยุรี การี โรงเรียนเทศบาลบานบางตาหยาด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81241. นางสาวรีบฮัีน เจะอารง โรงเรียนเทศบาลบานบางตาหยาด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81242. นางสาววรางคณา จันทรประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาลบานบางตาหยาด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81243. นางสาวสรารินทรแ หนูหลง โรงเรียนเทศบาลบานบางตาหยาด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81244. หมายฟาติน เจะโกะ โรงเรียนเทศบาลบานบางตาหยาด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81245. นางนิซูรอยนี โต฿ะตันหยง โรงเรียนบานเขาตูม  องคแการบริหารสวนจังหวดัปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81246. นางสาระภี พรหมจันทรแ โรงเรียนบานเขาตูม  องคแการบริหารสวนจังหวดัปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81247. นายสาเหาะ มูเล็ง โรงเรียนบานเขาตูม  องคแการบริหารสวนจังหวดัปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81248. นางรอมีบ฿ะ มิง โรงเรียนบานตะบิงตีงี  องคแการบริหารสวนจงัหวดัปใตตานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัปใตตานี

81249. นางกิ่งกาญจนแ ตรีเมฆ โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81250. นางจิตรลัดดา ปานดํา โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81251. นางพรุิณหแลักษณแ จั่นทอง โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81252. นางระววิรรณ นุชดารา โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81253. นางสาวณัฐกาญจนแ วงศแวรีะกุล โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81254. นางสาวณัฐวดี สิงหวบิลูยแ โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81255. นางสาวพจมาน การประเสริฐ โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81256. นางสาวพรทพิยแ ทองไพบลูยแ โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81257. นางสาวอําไพ ทมิแกว โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81258. นางอภชิา จันทรแสําราญ โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81259. นายดนุพฒันแ ชมภภูาร โรงเรียนชุมชนปอูมเพชร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81260. นางจิรัชญา ครุฑวชิิต โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81261. นางยุพา พงษแภมร โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81262. นางสาวจุฑามาศ ศรีมาลา โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81263. นางสาวดาวเรือง ประสงคแ โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81264. นางสาวดาวเรือง จําเนียรเวช โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
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81265. นางสุชิน เครือมวง โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81266. นางอัมพร ตันติรัตนโอภาส โรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81267. นางทรงศรี ขํายิ่งเกิด โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81268. นางมาลี สุคันธรส โรงเรียนเทศบาลวดักลาง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81269. นางเกษศิริ ศิริมาศ โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81270. นางบหุงา ศรีศวร โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81271. นางยุพนิ พริบไหว โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81272. นางสาวทพิพา มหาวี โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81273. นางสาวอภชิาดา เนคมานุรักษแ โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81274. นางสาวอุบล หอมชู โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81275. นายนิพนธแ เพช็รเรือง โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81276. นายบญุเอื้อ ทพัสัพ โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81277. นางปาณิศา ชวงประยูร โรงเรียนเทศบาลวดัแค สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81278. นางสาวสิริกร สืบสงัด โรงเรียนเทศบาลวดัแค สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81279. นางรววิรรณ งามนันใจ โรงเรียนเทศบาลวดัตองปโุบราณคณิสสร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81280. นายวรีะศักด์ิ สรอยทอง โรงเรียนเทศบาลวดัตองปโุบราณคณิสสร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81281. นางเพญ็จันทรแ รูชอบ โรงเรียนเทศบาลวดับางนมโค (ปานอุทศิ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81282. นายปใญญา ประเสริฐศรี โรงเรียนเทศบาลวดับางนมโค (ปานอุทศิ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81283. นางขนิษฐา แสงมณี โรงเรียนเทศบาลวดัปาุโค สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81284. นายพงศธร เหมะจันทร โรงเรียนเทศบาลวดัปาุโค สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81285. นางกรรณิกา พลูศิลป โรงเรียนเทศบาลวดัมารวชิัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81286. นางบบุผา นาคเสน โรงเรียนเทศบาลวดัมารวชิัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81287. นางรชตวรรณ แกนมณี โรงเรียนเทศบาลวดัมารวชิัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81288. นางวนัเพญ็ โกมลวานิช โรงเรียนเทศบาลวดัมารวชิัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81289. นางจรินทร มณีนุม โรงเรียนเทศบาลวดัแมนางปล้ืม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81290. นางศิรประภา พนิิตตานนทแ โรงเรียนเทศบาลวดัแมนางปล้ืม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81291. นายฉัตรชัย ชนะพาล โรงเรียนเทศบาลวดัแมนางปล้ืม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81292. นางเรณู ชื่นอารมยแ โรงเรียนเทศบาลวดัรัตนชัย สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81293. นางสาวละเอียด เวยีงจันทรแ โรงเรียนเทศบาลวดัศาลาปนู สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81294. นางอุบลพรรณ เข็มนาค โรงเรียนเทศบาลวดัศาลาปนู สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81295. นางมนัสชนก พงษแกิจ โรงเรียนเทศบาลวดัสุธาโภชนแ (ไวทยแวรวทิยแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81296. นางอารมยแ การมนตรี โรงเรียนเทศบาลวดัสุธาโภชนแ (ไวทยแวรวทิยแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81297. วาที่รอยตรีไพบูลยแ นาคนคร โรงเรียนเทศบาลวดัสุธาโภชนแ (ไวทยแวรวทิยแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81298. นางกุลรัศมิ์ แพบวั โรงเรียนเทศบาลวดัเเมนางปล้ืม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81299. นางถนอม ราชสมบรูณแ โรงเรียนเทศบาลวดัเเมนางปล้ืม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81300. นางสาวสุภชัชา เชยจุย โรงเรียนเทศบาลวดัเเมนางปล้ืม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81301. นายนพคุณ นาคทอง โรงเรียนเทศบาลวดัเเมนางปล้ืม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
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81302. นางดวงพร อินทรแสง โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81303. นางเยาวเรศ ศรีแกว โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81304. นางศิริพร ผองสมรูป โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81305. นางสายพณิ แซล้ิว โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81306. นางสาวบญุรวม ร่ืนภริมยแ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81307. นายกิตติพงษแ มุขชาติ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81308. นายประดิษฐแ วงษแคูณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81309. นางสาวศรีประภา มีวฒิุสม โรงเรียนวดัศาลาปนู สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81310. นางพมิพแใจ เย็นมนัส โรงเรียนวดัสามกอ (วงศแประชารัฐ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81311. นางสาวทศันียแ ไตรพฒันแ โรงเรียนวดัสามกอ(วงศแประชารัฐ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81312. นางบปุผา คํานวณเดช โรงเรียนวดัหลวงพอเขียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81313. วาที่รอยเอกวนิัย บญุเจริญ โรงเรียนวดัหลวงพอเขียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81314. นางกนกวรรณ สวสัดี โรงเรียนเสนาบดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81315. นางสาวมณฑิรา ไชยเผือก โรงเรียนเสนาบดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81316. นางสุดารัตนแ จงสุขสวสัด์ิ โรงเรียนเสนาบดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81317. นางอรพนิทแ ผดุงทรัพยแ โรงเรียนเสนาบดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

81318. นางจีรนันทแ ฝึกฝน โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81319. นางนพวรรณ มาเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81320. นางเนตรนภสิ จันทนประยูร โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81321. นางสาวปยิะพร สีเสียดคา โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81322. นางสาวอัมพร กันทะวงคแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81323. นายวรีะพงษแ เพยีรการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81324. นางสาวพรรณวิไล งานดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (แมตํ๋าดรุณเวทยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81325. นางสาวภาไฉน เข็มเพช็ร โรงเรียนเทศบาล ๒ (แมตํ๋าดรุณเวทยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81326. นางอรวรรณ เล็กรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (แมตํ๋าดรุณเวทยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81327. นางอุดมศิลป สักลอ โรงเรียนเทศบาล ๒ (แมตํ๋าดรุณเวทยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81328. นายสมัย บญุตัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (แมตํ๋าดรุณเวทยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81329. นายอภชิาติ ทรายแกว โรงเรียนเทศบาล ๒ (แมตํ๋าดรุณเวทยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81330. นางจรรยา อินต฿ะไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ (หลายอิงราษฎรแบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81331. นางวรลักษณแ ศักด์ิสูง โรงเรียนเทศบาล ๓ (หลายอิงราษฎรแบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81332. นางสาวฐิติรัตนแ ดวงเกิด โรงเรียนเทศบาล ๓ (หลายอิงราษฎรแบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81333. นางสาวนัทธมน หมั่นงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (หลายอิงราษฎรแบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81334. นางหทยักาญจนแ บญุตัน โรงเรียนเทศบาล ๓ (หลายอิงราษฎรแบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81335. นางอาทติยา เพยีรการ โรงเรียนเทศบาล ๓ (หลายอิงราษฎรแบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81336. นางกษด์ิิกาญจนแ พสิิษฐกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (ภมูินทรแราษฎรแนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81337. นางฑิมพกิา หรรษคุณาฒัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (ภมูินทรแราษฎรแนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81338. นางวชัรี ยาละ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ภมูินทรแราษฎรแนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา
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81339. นายชูชาติ สุทธหลาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (ภมูินทรแราษฎรแนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81340. นายณรันยแ โชติสิริสกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (ภมูินทรแราษฎรแนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81341. นายเรวฒันแ วรรณจักร โรงเรียนเทศบาล ๔ (ภมูินทรแราษฎรแนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81342. นางวไิลพร หงษแทอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (แกวปใญญาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81343. นางสาวเบญจมาศ ปใญญาฟู โรงเรียนเทศบาล ๕ (แกวปใญญาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81344. นางสาวโสมลัดดา อันล้ิมภณัฑแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (แกวปใญญาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81345. นางสาวอุไรวรรณ รัตนเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๕ (แกวปใญญาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81346. นายมนัส มั่นอยู โรงเรียนเทศบาล ๕ (แกวปใญญาอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81347. นางจิระนันทแ ใจสัตยแ โรงเรียนเทศบาล ๖ (รัฐประชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81348. นางศรีนวล เทยีมเมฆา โรงเรียนเทศบาล ๖ (รัฐประชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81349. นายปกาสิต วฒันานุสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ (รัฐประชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัพะเยา

81350. นางจันทรแจรัส สายสวาง โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81351. นางมัลลิกา ล่ิมสกุล โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81352. นางลําดวน ผกามาศ โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81353. นางสาวปราณี ปถม โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81354. นางสุนิษา พรหมนุย โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81355. นายสถิตยแ ล่ิมสกุล โรงเรียนเทศบาลบานทายชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81356. นางกัญกร เล่ียงสกุล โรงเรียนเทศบาลบานยานยาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81357. นายสมศักด์ิ นรารักษแ โรงเรียนเทศบาลบานยานยาว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81358. นางศุภรัตนแ ทรายทอง โรงเรียนเทศบาลบานศรีตะกั่วปาุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81359. นางสมจิตตแ อารยานุรักษแ โรงเรียนเทศบาลบานศรีตะกั่วปาุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81360. นางสาวพทัยา กฤษณะทรัพยแ โรงเรียนเทศบาลบานศรีตะกั่วปาุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81361. นางสาวสุรียแรัตนแ หนอนารถ โรงเรียนเทศบาลบานศรีตะกั่วปาุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพงังา

81362. นางกุลระวศีแ ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81363. นางสาวทศันียแ แทนขาว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81364. นายจรัตนแ จอมแกว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81365. นายยงยุทธ ชุมชวย โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81366. วาที่รอยตรีหญิงวยิะดา มากจุย โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81367. นางเกศริน ใจซ่ือดี โรงเรียนเทศบาลจุงฮ่ัว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81368. นางจุฑามาศ เจยชุม โรงเรียนเทศบาลจุงฮ่ัว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81369. นางสาวทิพวรรณแ ทองทวี โรงเรียนเทศบาลจุงฮ่ัว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81370. นางสาววจิราภรณแ สังขแแกว โรงเรียนเทศบาลจุงฮ่ัว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81371. นางโสภา สังเศษ โรงเรียนเทศบาลจุงฮ่ัว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81372. นางกัญทมิา นาคะพนัธแ โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81373. นางจรวยพร ใจเปี็ย โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81374. นางณัฐิฎา มุสิกวงศแ โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81375. นางนรารัตนแ บญุญานุวตัรแ โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง
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81376. นางนาตยา มูสิกะเจียม โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81377. นางปริยานุช พลเพชร โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81378. นางปใทมา บญุปลอง โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81379. นางราตรี ปรีชา โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81380. นางวรัญญา นกแกว โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81381. นางวทิยาภรณแ หนูไข โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81382. นางสานิตา อนันตศิริรัตนแ โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81383. นางสาวนิศากร เกื้อเสง โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81384. นางสาวภคมน ขุนรักษแ โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81385. นางสาวมณีรัตนแ ขวญัสังขแ โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81386. นางสาววรนุช วรีะกิติกุล โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81387. นางโสภา คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81388. นางอํานวย พงศแไพบลูยแ โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81389. นางอําพร เมืองสง โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81390. นายขาหรีม หมัดหมัน โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81391. นางฉววีรรณ มงคลรัตนแ โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81392. นางนิศราวดี อรุณพนัธแ โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81393. นางวไิล มีเสียง โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81394. นางสาววณีา ทองดีเพง็ โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81395. นางสุกัญญา มากเจริญ โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81396. นางสุขจิตตแ อินทรักษา โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81397. นายถนอมชัย ลักษโณสุรางคแ โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81398. นางฉัตรทอง ศิริอนันตแ โรงเรียนเทศบาลวดันิโครธาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81399. นางสาวพัสกรณัน สุขสม โรงเรียนเทศบาลวดันิโครธาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81400. นางสาวเพยีงใจ รักธรรม โรงเรียนเทศบาลวดันิโครธาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81401. นางสุกัญญา เพชรโชติ โรงเรียนเทศบาลวดันิโครธาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81402. นายไพฑูรยแ รัตนานุกูล โรงเรียนเทศบาลวดันิโครธาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81403. นายวรัญโู อินทรแจันทรแ โรงเรียนเทศบาลวดันิโครธาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81404. นายสามารถ กองเพชร โรงเรียนเทศบาลวดันิโครธาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81405. นางนัฏศิมา หนูเทพ โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81406. นางพรรณีมาศ นวลมี โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81407. นางพมิลพรรณ ถวนถวลิ โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81408. นางสมคิด คชไกร โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81409. นางสาวพิมพรรณ สุวรรณรัตนแ โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81410. นางเสาวภา กิจวาส โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81411. นายสมภพ สุขจันทรแ โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81412. นายสาธร สาครวงศแ โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง
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81413. นายสุพจนแ จูดคง โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภมิุข สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81414. นางสาวจุฑารัตนแ สุขญาโณ โรงเรียนบานทาแค(วนัครู ๒๕๐๐) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81415. นางอารียแ แสงแกว โรงเรียนบานทาแค(วนัครู ๒๕๐๐) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81416. นางกุลฤดี รัศมีสวสัด์ิ โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81417. นางพลิญา สังฆานาคินทรแ โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81418. นางศริวรรณ เจษฎารมยแ โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81419. นางสมพร ยุทธการ โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81420. นางสาววาสนา บญุจันทรแ โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81421. นางสุพรรษา ขวญักลับ โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81422. นางสุภา แกวสุข โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81423. นางเสาวณียแ เรืองประดับกุล โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81424. นายนิวตัยแ นุนเกล้ียง โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81425. นายอํานาจ ผุดพฒันแ โรงเรียนบานทามิหรํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81426. นางจรียแ กองเอียด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมขรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81427. นางไมตรี หนูจันทรแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมขรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพทัลุง

81428. นางนฤมล กันหา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล   สังกดัเทศบาลเมอืงบางมลูนาก สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81429. นางนันทแนภสั รักษาอํานาจ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล   สังกดัเทศบาลเมอืงบางมลูนาก สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81430. นางพรศิริ จันทรแเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล   สังกดัเทศบาลเมอืงบางมลูนาก สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81431. นางวจิารียแ อองละออ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล   สังกดัเทศบาลเมอืงบางมลูนาก สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81432. นางศิรินทพิยแ แกวทา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล   สังกดัเทศบาลเมอืงบางมลูนาก สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81433. นางประภสัสร บญุปูุ โรงเรียนเทศบาล ๔ สังกดัเทศบาลเมอืงตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81434. นางเพญ็นี สุทธพิงษแวจิิตร โรงเรียนเทศบาล ๒   สังกดัเทศบาลเมืองตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81435. นางสาวจารุวรรณ ศิริมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒   สังกดัเทศบาลเมืองตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81436. นางสาวศิริเพญ็ ญาณวารี โรงเรียนเทศบาล ๒   สังกดัเทศบาลเมืองตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81437. นางอรศิริ โตเทศ โรงเรียนเทศบาล ๒   สังกดัเทศบาลเมืองตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81438. นางสายหยุด ปใญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ สังกดัเทศบาลเมอืงตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81439. นางสาวคันสอน พรหมรอด โรงเรียนเทศบาล ๒ สังกดัเทศบาลเมอืงตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81440. นางสาวบงัอร นาคสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๒ สังกดัเทศบาลเมอืงตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81441. นายโกวทิ สุทธพิงษแวจิิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ สังกดัเทศบาลเมอืงตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81442. นายอรรณพ ไวพานิชการ โรงเรียนเทศบาล ๒ สังกดัเทศบาลเมอืงตะพานหนิ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81443. นางสาวสายรุง คุมมา โรงเรียนเทศบาลทับคลอ  สังกดัเทศบาลตําบลทับคลอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81444. นายสุนันทแ วรรณไพบลูยแ โรงเรียนเทศบาลทับคลอ  สังกดัเทศบาลตําบลทับคลอ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81445. นางสาวอรุณศรี ไชยวงั โรงเรียนเทศบาลบานทาหลวง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81446. นางทวี ออนจันทรแ โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81447. นางพชัราภา คําภริานนทแ โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81448. นางภาวณีิ แจมอัมพร โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81449. นางศิรภสัสร ปราบสมรชัย โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร
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81450. นางสมใจ คงคะชาติ โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81451. นางสาวเกษมณี มวงทนัง โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81452. นางสาวรัตนา รัตนอุดมวรรณา โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81453. นางสาวศศิธร อภนิันทโน โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81454. นายเชาวนแฤทธิ์ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับชาง สังกดัเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81455. นางเตือนใจ คลายแกว โรงเรียนบางลายพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดพิจติร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81456. นางธนาภา ทองดี โรงเรียนบางลายพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดพิจติร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81457. นางสมพร กองบญุมา โรงเรียนบางลายพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดพิจติร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81458. นายชาญธษิณแ คําโสภา โรงเรียนบางลายพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดพิจติร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81459. นายยงยุทธ ศิลลา โรงเรียนบางลายพิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดพิจติร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดพจิิตร

81460. นายจิรชาติ แกวประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองตมศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81461. นางมลวภิา แยมจํารัส โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองตมศึกษา (จิ้นตง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81462. นางสาวลัดดา เรือนเหลือ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองตมศึกษา (จิ้นตง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81463. นายทนิกร พวงแกว โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองตมศึกษา (จิ้นตง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81464. นางเพญ็ทพิยแ มาตราเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัคูหาสวรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81465. นางรุจิรา ทรัพยแสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัคูหาสวรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81466. นางสาวปานจิต อรุณอุนเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัคูหาสวรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81467. นางสาวอังสนา สิทธโิชค โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัคูหาสวรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81468. นางอรุณี ออนชางเหล็ก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัคูหาสวรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81469. นางอัชรา คุณแสนใส โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัคูหาสวรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81470. นางอุมาพร สวนเศรษฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัคูหาสวรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81471. นางกัญญาพชัญแ แสนสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัทามะปราง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81472. นางแคทลียา โพธิท์พิยแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัทามะปราง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81473. นางสาวพนมพร ศิลปกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัทามะปราง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81474. นางสาวศรีทศันแ เชื้อบญุจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัทามะปราง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81475. นางสาวสุกัญญา ถาวรวรรณแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัทามะปราง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81476. นางณัฐชยา หงสารกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวดัธรรมจักร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81477. นางรสริน ปอูมสาหราย โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวดัธรรมจักร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81478. นางลักษณา ลายคราม โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวดัธรรมจักร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81479. นางศรีเพญ็ สนั่นนาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวดัธรรมจักร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81480. นางศิรภทัร สิงหแธวชั โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวดัธรรมจักร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81481. นางสาวดวงฤดี บรูณแทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวดัธรรมจักร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81482. นางสาวทิพยแสุดา อธวิาส โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวดัธรรมจักร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81483. นางสาววชัรี สุนทรธรรมกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวดัธรรมจักร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81484. สิบเอกธวชัชัย นุยเย็น โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวดัธรรมจักร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81485. นางภชัราพร แซจิว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัพนัปี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81486. นางมาลัย ศิริวฒันธานี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัพนัปี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก
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81487. นางสายทร เกตุตรง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัพนัปี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81488. นางสาวจริาภรณแ สงวนศิลป โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัพนัปี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81489. นางสาวเยาวเรศ เกตุแกว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัพนัปี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81490. นางสุมน สนสาย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัพนัปี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81491. นางจิตรา วชิินโรจนแจรัล โรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81492. นางนริศราวรรณ มั่นนุช โรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81493. นางบงกช ทองคํานุช โรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81494. นางประเสริฐ ทองนอย โรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81495. นางสุพรรณี พนัธแชัย โรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81496. นางอนงคแทพิยแ พึ่งเพยีร โรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81497. นายประภทัรแ ยิ้มสรวย โรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81498. นางสาวอริษา คําวนัดี โรงเรียนบางกลางทาวพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81499. นางพรระวี จันทรแยอย โรงเรียนศรีอินทราทติยแพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81500. นายวนิัย ศรีวงษา โรงเรียนศรีอินทราทติยแพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81501. นางปานทพิยแ สิทธวิงศแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพษิณุโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81502. นางพนัธนันทแ ถมทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพษิณุโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81503. นางวจนะ วฒันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพษิณุโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81504. นางศิริพร รักษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพษิณุโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81505. นางสาวพรพนา เอี้ยงทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพษิณุโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81506. นางเสนหแ พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพษิณุโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81507. นายธรีะวฒันแ สิทธวิงศแ สํานักการศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดพิษณุโลก

81508. นางสาวขวญัดาว ปิๆนเนียม โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)   เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81509. นางกรวภิา เทยีมถม โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81510. นางณัฐรี เนียมเงิน โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81511. นางไพรวณั สุวรรณประทปี โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81512. นางวนัเพญ็ จันทรแเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81513. นางสาวศิริมา พุมพฤกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81514. นางสาวศิริเสนหแ หอมนาน โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81515. นางอาภรณแ เสนะโห โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81516. นายมงกุฎ ตรีเงินกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81517. นายวจิิตรพงษแ ระพพิงษแ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวิทยาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81518. นางสาวกอบกาญจนแ ศิริกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ บานชะอํา (ชะอําวทิยาคาร) เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81519. นางขนิษฐา นาคสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81520. นางฉววีรรณ เลิศผสมสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81521. นางนงนุช เอี่ยมศิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81522. นางนันทนา สิทธิน์อย โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81523. นางปใทมา วงศาโรจนแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ
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81524. นางศรีประเสริฐ ละมั่งทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81525. นางสรชา ชลวทิยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81526. นางสาวเบญจวรรณ ไมแกว โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81527. นางสาวสุนันทา ปยิะทศันานนทแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81528. นางอุษณี สุนทรภกัดี โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81529. นายนิพนธแ ถวลิสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัแกนเหล็ก (รัตนกะลัสอนสุรณแ)  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81530. นางนารีรัตนแ ณ  ชาตรี โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัไทรยอย (ญาณธรรมสัมฤทธิ)์  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81531. นายเกรียงไกร ใยบํารุง โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัไทรยอย (ญาณธรรมสัมฤทธิ)์  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81532. นายนิวตั ภูเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัไทรยอย (ญาณธรรมสัมฤทธิ)์  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81533. นางเบญจวรรณ เชื่อมชิต โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัไทรยอย (ญาณธรรมสัมฤทธิ)์ เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81534. นางอรรจนาภรณแ สํารวมจิตตแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอปุถัมภแ)   เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81535. นางนารี ชะริโต โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัพระทรง (สุทธวิเิทศอปุถัมภแ)  เทศบาลเมืองเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81536. นางสาวสุรางคแ สุมามาลยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัพระทรง (สุทธวิเิทศอปุถัมภแ)  เทศบาลเมืองเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81537. นางอําพนัธุแ สินประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัพระทรง (สุทธวิเิทศอปุถัมภแ)  เทศบาลเมืองเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81538. นางขวญัมณี กลมเกลียว โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวดัจนัทราวาส    เทศบาลเมืองเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81539. ดร.วาสนา จันทรอุไร โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจนัทราวาส   เทศบาลเมอืงเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81540. นางทองยอย ทวชีัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81541. นางมาลี สมศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81542. นางศิริวนิดา มณีตัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81543. นางสาวดวงพร มหากล่ัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81544. นางสาวธชัวรรณ ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81545. นางสาวธญัพร พนัออด โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81546. นางสาววาทนิี เจือทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81547. นางสาววชิิตา คํามาก โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81548. นางสาวอังคณา เปยีผอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส  เทศบาลเมืองเพชรบรีุ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81549. นางธนัชพร ศรีฟาู โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81550. นางมาลี จุลนิล โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81551. นางสาวยุพนิ วงศแอาทติยแ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81552. นายจรัล ศรีออน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81553. นายนัครินทรแ ขาวผอง โรงเรียนเทศบาล ๔ บานบอแขม (เรือนพร้ิงอาสาสงเคราะหแ)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81554. นางสาวปยิรัตนแ มีอิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัไชยสุรินทรแ   เทศบาลเมืองเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81555. นางสายพนิ ทหารเพยีง โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัไชยสุรินทรแ  เทศบาลเมอืงเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81556. นางสาวประไพ ชูสกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัไชยสุรินทรแ  เทศบาลเมอืงเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81557. นางสาวปยินุช หุนศาสนแ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัไชยสุรินทรแ  เทศบาลเมอืงเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81558. นางสาวสุกัญญา ประกฤตมาตุคาม โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัไชยสุรินทรแ  เทศบาลเมอืงเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81559. นายสุพจนแ วงศแทองดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัไชยสุรินทรแ  เทศบาลเมอืงเพชรบุรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81560. นางขนิษฐา คุรุเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๖ บานหวยทรายเหนือ (ราชวทิยุตาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ
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81561. นางนาตยา อิ่มสําราญ โรงเรียนเทศบาล ๖ บานหวยทรายเหนือ (ราชวทิยุตาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81562. นางพรรณเพญ็ วาลีประโคน โรงเรียนเทศบาล ๖ บานหวยทรายเหนือ (ราชวทิยุตาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81563. นายธรรมนูญ สมศรี โรงเรียนเทศบาล ๖ บานหวยทรายเหนือ (ราชวทิยุตาคาร)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81564. นางสาวบญุรอด สกุลวฒันะ โรงเรียนเทศบาล ๗ บานหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81565. นายเอกลักษณแ ขาวผอง โรงเรียนเทศบาล ๗ บานหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81566. นางรัชนี สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอํา (วนัครู ๒๕๐๑)   เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81567. นางเรือนคํา บญุเหมาะ โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอํา (วันครู ๒๕๐๑)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81568. นางสุเมตตา มีชัย โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอํา (วันครู ๒๕๐๑)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81569. นางสุวรียแ รามสินธุแ โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอํา (วันครู ๒๕๐๑)  เทศบาลเมืองชะอํา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81570. นางสาวสุภาภรณแ นาเมือง โรงเรียนเทศบาล ๙ บานสามพระยา เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81571. นางหสันะหแ นุมสุข โรงเรียนเทศบาล ๙ บานสามพระยา เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81572. นายอนุชา คํานอย โรงเรียนเทศบาล ๙ บานสามพระยา เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81573. นางณัฐนิช ชางน้ํา โรงเรียนเทศบาล๕ บานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81574. นางนลินี นันทจินดา โรงเรียนเทศบาล๕ บานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81575. นางสาวสุชาดา สังขแพรมทดั โรงเรียนเทศบาล๕ บานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81576. นางสาวอารีรัตนแ ภเูกิดเจริญผล โรงเรียนเทศบาล๕ บานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81577. นายธรีศักด์ิ โตภาณุรักษแกุล โรงเรียนเทศบาล๕ บานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81578. นางณัฐพร บณุยะวนั โรงเรียนเทสบาล๔ บานบอแขม (เรือนพร้ิงอาสาสงเคราะหแ)  เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81579. นางถนอมศรี เบอรแเก โรงเรียนเทสบาล๔ บานบอแขม (เรือนพร้ิงอาสาสงเคราะหแ)  เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81580. นางวาสนา ทบัทอง โรงเรียนเทสบาล๔ บานบอแขม (เรือนพร้ิงอาสาสงเคราะหแ)  เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81581. นางสาววจิิตรา คลํ้างาม โรงเรียนเทสบาล๔ บานบอแขม (เรือนพร้ิงอาสาสงเคราะหแ)  เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81582. นายสัญญา นงคแนวล โรงเรียนเทสบาล๔ บานบอแขม (เรือนพร้ิงอาสาสงเคราะหแ)  เทศบาลเมืองชะอาํ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบรีุ

81583. นางศิดานันทแ สิงหแโตทอง โรงเรียนเทศบาล ๑(บานในเมือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81584. นายกิตติกรณแ บญุคต โรงเรียนเทศบาล ๑(บานในเมือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81585. นายสมชาย กองหนู โรงเรียนเทศบาล ๑(บานในเมือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81586. นางเนตรทราย จันผล โรงเรียนเทศบาล ๒(วดัภเูขาดิน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81587. นางไพเราะ ใจชื่น โรงเรียนเทศบาล ๒(วดัภเูขาดิน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81588. นางสาวฐิติรัตนแ รอดพั้ว โรงเรียนเทศบาล ๒(วดัภเูขาดิน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81589. นางสาววราภรณแ ใหมสุวรรณแ โรงเรียนเทศบาล ๒(วดัภเูขาดิน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81590. นางสาวองัศุมาลิน โสมล โรงเรียนเทศบาล ๒(วดัภเูขาดิน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81591. นางสุลักขณแ รอดมา โรงเรียนเทศบาล ๒(วดัภเูขาดิน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81592. นางกิตติมา พลวงั โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81593. นางสาวบงัอร จันทรแทกัษแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81594. นางสาวพิมพแมาดา วชิัยธนพฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81595. นางสาวยภุาพรรณ รักษแยศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81596. นางสาวอธรัิตนแ บญุปใญญา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81597. นายโชคชัย ชัยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ
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81598. นางกรรณิการแ อยูเชื้อ โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81599. นางกุณฑรียแ พุมกลอม โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81600. นางสุภาภรณแ พรามพลิา โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81601. นางสาวพรเพญ็ รักษาบญุ โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81602. นางสาววราภรณแ จันแกน โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81603. นางสาวเสริมศรี กัปตพล โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81604. นางจุมรี เฮาปาน โรงเรียนเทศบาลวดัประชุมคงคาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81605. นางสาวปิยะรัตนแ จงธรรมแ โรงเรียนเทศบาลวดัประชุมคงคาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81606. นายสมเกียรติ ลือกิจ โรงเรียนเทศบาลวดัประชุมคงคาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81607. นางชญานิษฐแ คงศรีไพร โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวัดเพชรบรูณ์ื (วังชมภวูิทยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81608. นางศิริธร จําปาวงษแ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวัดเพชรบรูณ์ื (วังชมภวูิทยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81609. นางสาวกญัญาวีรแ แซมสีมวง โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวัดเพชรบรูณ์ื (วังชมภวูิทยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81610. นายสมชาย สายมี โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวัดเพชรบรูณ์ื (วังชมภวูิทยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81611. นางประทุมเทียน คําดี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81612. นางศิรินภา จันทบาล วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81613. นายธนวกิร สวางศรี วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหลมสัก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัเพชรบูรณแ

81614. นางปริญญาภรณแ ฝึกหดั โรงเรียนเดนไชยวทิยา/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81615. นางสาวณัฐชยา จันทิ โรงเรียนเดนไชยวทิยา/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81616. นายเกียรติศักด์ิ กันฉิ่ง โรงเรียนเดนไชยวทิยา/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81617. นายอภยั กําทอง โรงเรียนเดนไชยวทิยา/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81618. นางพนัธแทพิยแ ขันคํานันต฿ะ โรงเรียนเทศบาลวัดชยัมงคล/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81619. นางพลูสุข ภูพลับ โรงเรียนเทศบาลวัดชยัมงคล/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81620. นางสาวจีระพนัธแ อินทราวธุ โรงเรียนเทศบาลวัดชยัมงคล/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81621. นางสาวลาวลัยแ พงศแพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลวัดชยัมงคล/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81622. นางเจียมธดิา สวสัดี โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81623. นางพชัรียา รัตนแวงศแ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81624. นางวรรณพร ถิ่นสืบ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81625. นางจินตนา ทุงเกา โรงเรียนเทศบาลวดัหวัขวง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81626. นางปานใจ ศักด์ิโสภณิ โรงเรียนเทศบาลวดัหวัขวง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81627. นางผุสดี นันทวเิชียร โรงเรียนเทศบาลวดัหวัขวง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81628. นางกรรณิการแ สิงหแเห โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81629. นางกิ่งทอง ถิ่นหลวง โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81630. นางจริยา เสือแซมเสริม โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81631. นางทพิวรรณ จรัญ โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81632. นางนิรมล คนบญุ โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81633. นางประไพวรรณ ละอินทรแ โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81634. นางเพยีรทอง เมธะพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร
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81635. นางรัชดา ถิ่นจอม โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81636. นางศิริรัตนแ โพธิง์าม โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81637. นางสดสี ยอดดี โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81638. นางสมโภชนแ มารตอม โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81639. นางสาวดวงเนตร ลือโลก โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81640. นางสาวบษุบา นันทเสรี โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81641. นางสาวติรี วงศแสิงหแ โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81642. นางอรัญญา ยอดหาญ โรงเรียนเทศบาลวดัเหมืองแดง/เทศบาลเมืองแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81643. นางสาวพชัรีพร จันทมา โรงเรียนบานไผยอย/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81644. นายดัด ใจปใญญา โรงเรียนบานไผยอย/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81645. นายกองธรรม นวเลิศเมธี โรงเรียนพฒันาประชาอุปถัมภแ/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81646. นางสาวกันจนา แกวดํา โรงเรียนพฒันาประชุมอุปถัมภแ/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81647. นางสาวปวณีา ใจกระเสน โรงเรียนพฒันาประชุมอุปถัมภแ/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81648. นางสาวสุกานดา เหง่ียมไพศาล โรงเรียนพฒันาประชุมอุปถัมภแ/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81649. นายจรัล คําวชิัย โรงเรียนพฒันาประชุมอุปถัมภแ/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81650. นายนิคม ปใญโญ โรงเรียนพฒันาประชุมอุปถัมภแ/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81651. นายผดุง บญุชุม โรงเรียนพฒันาประชุมอุปถัมภแ/อบจ.แพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81652. นางกชพร ทองประไพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน/เทศบาลเมอืงแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81653. นางปรียนันทนา อินปรา โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน/เทศบาลเมอืงแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81654. นางปยิะนาถ เดนถาวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน/เทศบาลเมอืงแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81655. นางฟาริดา ถิ่นหลวง โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน/เทศบาลเมอืงแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81656. นางสาวธญัวดี ลือราช โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน/เทศบาลเมอืงแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81657. นางสาวประทมุ แกนแกว โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน/เทศบาลเมอืงแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81658. นางสาวพกิุล ถิ่นหลวง โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน/เทศบาลเมอืงแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81659. นางสาวสุวภิา แกวมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน/เทศบาลเมอืงแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81660. นายวชัรินทรแ มารตอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน/เทศบาลเมอืงแพร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81661. นางสาวรัติวดี ศรีบญุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเดนชัย เทศบาลตําบลเดนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81662. นางสาวสุวมิล มาสุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเดนชัย เทศบาลตําบลเดนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81663. นางสาวอญัชลิตา จันทรแนิเวศแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเดนชัย เทศบาลตําบลเดนชัย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัแพร

81664. นางคชษร พนัรังสี โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81665. นางธดิาวรรณ ไพศาลกิจสงวน โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81666. นางศตพร ชัยสิทธิ์ โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81667. นางสาวพนารัตนแ ศรีเกตุ โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81668. นางสาวพนิดา ชุมดี โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81669. นางสาวโสพษิ คงตุก โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81670. นายกฤษณแ วเิชียรขู โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81671. นายไกรวธุ สงวนสินธแ โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็
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81672. นายธณพฒันแ รักษาพล โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81673. นายปอูม ปลอดภยั โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ (วนัครู ๒๕๐๒) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81674. นางสาวฐิติรัตนแ พรภญิโญ โรงเรียน อบจ.บานนาบอน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81675. นางสาววรรณเพ็ญ ทองเกล้ียง โรงเรียน อบจ.บานนาบอน สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81676. นางพรทพิยแ เดชะเสนแ โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ (ตันติโกวทิบํารุง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81677. นางสาวสุนันทา กองสุวรรณ โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ (ตันติโกวทิบํารุง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81678. นางชัญญา สุขสวสัด์ิ โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81679. นางนันทกิา ธรรมสุริยานนทแ โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81680. นางพมิลรัตนแ ธฆีะพร โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81681. นางรีวรรณ เกตตะพนัธแ โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81682. นางละมัย พาหล โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81683. นางสาวฉววีรรณ สุทธปิาริชาติ โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81684. นางสาวนุชรี วงคแสวสัด์ิ โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81685. นางสาวยินดี ปใญจเส็น โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81686. นางสาววราภรณแ สิงคาระ โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81687. นางสุธนิี หอยนกคง โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81688. นายเกรียงไกร ชูมณี โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81689. นายเดวนันตแ เจริญพรภกัดี โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81690. นายตันติกร แกวเขียว โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81691. นายธเนศ เขียวสังขแ โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81692. นายมานพ มากะเต โรงเรียน อบจ.เมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81693. นางสาวภทัราพร โภคบตุร โรงเรียน อบจ.สาธติรวมพฒันา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81694. นางสายใจ ผลกลํ่า โรงเรียนเทศบาล ๑ เมืองกะทู สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81695. นางสาวจิตรา แซตัน โรงเรียนเทศบาล ๑ เมืองกะทู สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81696. นางอัจฉรา เรืองขํา โรงเรียนเทศบาล ๑ เมืองกะทู สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81697. นางศิริรัตนแ ชูราช โรงเรียนเทศบาล ๒ บานกะทู สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81698. นางสาวพุทธชาติ ทองออน โรงเรียนเทศบาล ๒ บานกะทู สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81699. นางทสันา มาศพงศแ โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81700. นางทฆิัมพร ชินราช โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81701. นางธนัยา แดงกัลยาณวจันแ โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81702. นางสาวจินตนา เทพคํา โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81703. นางสาวนภาทิพยแ สิทธชิัย โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81704. นางสาวนันธดิา แสงจันทรแ โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81705. นางสาวพิชญาภัค บญุประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81706. นางสาวอุบลวรรณ คงประสม โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81707. นางสาวอมุาภรณแ ทองเสมอ โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81708. นางสุพฒันแรา บญุเวศนแ โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็
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81709. นางอัญชลี สุเภากิจ โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81710. นายเจษฏา สินมาก โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81711. วาที่รอยตรีหญิงทิพยแวารี นิธกีุลวฒันแ โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81712. นางนุชจรี หาบหา โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81713. นางสาวกุลติมา เอี๋ยวสกุล โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81714. นางสาวจันทรแจุรียแ แสงแกว โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81715. นางสาวฐิติรัตนแ อยูคง โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81716. นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิก โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81717. นางสาวพจนา เลาวณาภบิาล โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81718. นางสาวสุชาดา วสุิทธิ โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81719. นางสาวสุวจันา พลรักษแ โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81720. นางสาวฮามีดา หลังจิ โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81721. นายวโิรจนแ คําเกล้ียง โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81722. นางนิตยา มังสุรียแ โรงเรียนเทศบาลบานไสน้ําเย็น สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81723. นางวนิดา อึ๋งสกุล โรงเรียนเทศบาลบานไสน้ําเย็น สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81724. นางสาวนภชนก จินดาวงษแ โรงเรียนเทศบาลบานไสน้ําเย็น สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81725. นางสาววไิลพร แกนเหล็ก โรงเรียนเทศบาลบานไสน้ําเย็น สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81726. นายสุทศันแ วรสีหแ โรงเรียนเทศบาลบานไสน้ําเย็น สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81727. นายวนิัย สุริยปราการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญา ในพระอุปถัมภแฯ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81728. นางกัญญาณัฐ คงอินทรแ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81729. นางจันทรแจิรา สมศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81730. นางนงนภสั เรืองดิษฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81731. นางปานทพิยแ พนัธแทพิยแ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81732. นางปยิะมาศ ตันบํารุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81733. นางเปรมกมล เสียมหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81734. นางพยอมศรี เพช็รแกว โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81735. นางพิมประไพพร พลูสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81736. นางวาริน เอี่ยมชลคํา โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81737. นางสาวกรองทพิ ธรรมโร โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81738. นางสาวกัญณรัช บตุรรักษแ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81739. นางสาวจงดี พวงปราง โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81740. นางสาวจรีรัตนแ เปงูยอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81741. นางสาวจําเรียง เกื้อมิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81742. นางสาวจุฑารัตนแ เองฉวน โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81743. นางสาวชุติมา จั่นทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81744. นางสาวรภสัสรณแ กีรติจริยาโสภณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81745. นางสาววาสนา มั่นธรรมนุสรณแ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็
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81746. นางสาวอนงคแนุช ชูเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81747. นางสิริรัฐ ต้ีกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81748. นางสุธา พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81749. นางอทติา ทองเกิด โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81750. นายเฉลิมพล ชูชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81751. นายพสิิฐ หาบหา โรงเรียนเทศบาลปลูกปใญญาฯ ในพระอุปถัมภแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81752. นางราตรี ทพิยแเทพ โรงเรียนเทศบาลพบิลูสวสัดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81753. นางสาวจงรักษแ สืบโสตร โรงเรียนเทศบาลพบิลูสวสัดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81754. นายกันชิต ชิดชื่น โรงเรียนเทศบาลพบิลูสวสัดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81755. นายนัทธี ถิ่นสาคู โรงเรียนเทศบาลพบิลูสวสัดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81756. นายบรรเจิด มูลต้ือ โรงเรียนเทศบาลพบิลูสวสัดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81757. นายบญุสม ชางแกว โรงเรียนเทศบาลพบิลูสวสัดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81758. นายอภรัิกษแ อติพลอัครพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลพบิลูสวสัดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81759. นางณัฐกฤตา บวัซอน โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81760. นางปณุยนุช โภชนาธาร โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81761. นางภทัทริา สุวรรณรัฐภมูิ โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81762. นางยุพดี วชิชาธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81763. นางศศิกานตแ แซตัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81764. นางสาวกาญจนา สงวนงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81765. นางสาวเกศสยาม ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81766. นางสาวขวญัจิต บญุทอย โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81767. นางสาวณัฐหทยั กรอบแกว โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81768. นางสาวนรีรัตนแ ประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81769. นางสาวนิภาพร ในรัมยแ โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81770. นางสาวรัตนาภรณแ รัตนสุรการยแ โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81771. นางสาวสาลินี เพชรสุก โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81772. นางสาวสุรัชฎา ทองพริก โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81773. นางสาวสุวณียแ เจริญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81774. นายบญุยง ศรชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81775. นายปราโมทยแ แตงแกว โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81776. นายวลัลภ แปนูนวล โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81777. นางราศรี ไชยกล โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81778. นางรุงทวิา เล่ียวสกุล โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81779. นางสาวจงรักษแ พาหน โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81780. นางสาวทฎิฐิ ขลิกคํา โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81781. นางสาวอาภรณแ เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81782. นางสาวอุไรวรรณ ปลองไหม โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็
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81783. นายสมภกัด์ิ สมศิริ โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรคแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81784. นางสาวจุรี ไสยรินทรแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81785. นางสาววนิดา ชางเผือก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81786. นางสาวอํามร บญุรังษี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภเูก็ต สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81787. นางสาวขัติญา พระขรรคแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาุตอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81788. นางสาวนุจรียแ บรูณศิล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาุตอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81789. นางสาวพสุิดา วรีะกิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาุตอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81790. นางสาวศรินทิพยแ วชัฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาุตอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81791. นางสาวอารีรัตนแ ยะวเิชียร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาุตอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดภเูกต็

81792. นางราตรี ฉววีงคแ โรงเรียน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81793. นางสาววชัโรบล บวัคําโคตร โรงเรียนเกิ้งวทิยานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81794. นายขวญัตา นาถมทอง โรงเรียนเกิ้งวทิยานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81795. นายธรีเดช แวนศิลา โรงเรียนเกิ้งวทิยานุกูล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81796. นางสาวสุพรรณี ธรุะนิตยแ โรงเรียนขามปอูมพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81797. นางกนกทอง กองเงิน โรงเรียนโคกกอพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81798. นางพรวภิา นาบํารุง โรงเรียนโคกกอพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81799. นางสุนทรี ภกูงลี โรงเรียนโคกกอพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81800. นายทศพร ภผูาธรรม โรงเรียนโคกกอพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81801. นายปราโมทยแ ศากยโรจนแ โรงเรียนโคกกอพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81802. นางสาวทิพยแภาภรณแ ชัยหงสแษา โรงเรียนงัวบาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81803. นายเรืองวทิยแ สาระลัย โรงเรียนงัวบาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81804. นางนุชรินทรแ เหลาสะพาน โรงเรียนดอนเงินพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81805. นางมณีรัตนแ อภวิฒันวรรณ โรงเรียนดอนเงินพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81806. นางสาวธารินียแ บรรเทา โรงเรียนดอนเงินพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81807. นายศุภชัย ศรีโพธิว์งั โรงเรียนดอนเงินพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81808. นางธญัญลักษณแ ณ หนองคาย โรงเรียนทาขอนยางพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81809. นางปาลิดา กุลภทัรเมธา โรงเรียนทาขอนยางพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81810. นางพงษแลัดดา เชิดพาณิชยแ โรงเรียนทาขอนยางพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81811. นางศิริพร บตุราช โรงเรียนทาขอนยางพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81812. นางสาวรัตนพร บญุทาว โรงเรียนทาขอนยางพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81813. นายวลัลภ นาสมบติั โรงเรียนทาขอนยางพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81814. นายศุภวกูล ราชเจริญ โรงเรียนทาขอนยางพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81815. นางพสิมัย โคตรมี โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81816. นางเรียมจิตร ปเุลโต โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81817. นางสมใจ พฑูิรยแกุลเศวต โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81818. นายวานิช ชินโคตร โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81819. นายอุทยั มะทติะโน โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
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81820. นางรัตนา ภริมยแ โรงเรียนเทศบาลบานสองนางใย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81821. นางขนิษฐา โควงัชัย โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81822. นางนงคราญ แกวบดุดา โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81823. นางประภาภรณแ สินแสง โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81824. นางภคัควลัณชญแ สาระลัย โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81825. นางรุงทวิา ธราวรรณ โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81826. นางวมิลพรรณ ตะบตุร โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81827. นางสาวสําราญ พาหลง โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81828. นางสุกัญญา แจมหมอ โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81829. นายสมตระกูล แจมหมอ โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81830. นายสาธติ ปใดถาเดช โรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81831. นางเดือนเพญ็ ขาวออน โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81832. นางจิรารัตนแ ภวภตูานนทแ โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81833. นางนิภา สุนานนทแ โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81834. นางวารุณี หอมหวล โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81835. นางสาวมาลีรัตนแ วรรณปะเก โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81836. นางสาวยุพนิ ญาตินิยม โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81837. นางสาววาสนา ไวจําปา โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81838. นางอรวรรณ ประเกาทนั โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81839. นางอุไรวรรณ บญุศรีทมุ โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81840. นายประเสริฐ มะธปิไิข โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81841. นายวรีชาติ คําปาน โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81842. นายสุข ภมูิเขตรแ โรงเรียนนาขาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81843. นายอติผล กุลสารแ โรงเรียนบานมะคาพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81844. นางนงนุช นามโร โรงเรียนมะคาพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81845. นางสาวเพญ็ศรี ยมศรีเคน โรงเรียนมะคาพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81846. นายนพรัตนแ ทดัรอง โรงเรียนมะคาพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81847. นายวชิา โลตุรัตนแ โรงเรียนมะคาพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81848. นางจันทรแยงคแ แสนบดุดา โรงเรียนมัธยมดงยาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81849. นายกงเมฆ สุวรรณศรี โรงเรียนมัธยมดงยาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81850. นายอรรถพล ปใกกาวะเล โรงเรียนมัธยมดงยาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81851. นางสุดชดาวรรณ จําปาทอง โรงเรียนเมืองเตาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81852. นายวบิลูยแ อันพมิพา โรงเรียนเมืองเตาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81853. นายอนุชา ใจบญุ โรงเรียนเมืองเตาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81854. นางธญันันทแ วงัทอง โรงเรียนเลิงแฝกประชาบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81855. นางปสุตา มณีรัตนแ โรงเรียนเลิงแฝกประชาบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81856. นางสาวชมัยพร พมิพแศรี โรงเรียนเลิงแฝกประชาบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
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81857. นางอุไรภรณแ กองไธสง โรงเรียนเลิงแฝกประชาบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81858. นางสาวมะลิ เทศธรรม โรงเรียนเวยีงสะอาดพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81859. นายภกัดี เอนแคน โรงเรียนเวยีงสะอาดพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81860. นางสาวรุงฤดี พานคง โรงเรียนศรีสุขพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81861. นายกมล โมกขันธแ โรงเรียนศรีสุขพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81862. นายสุริยา แสนจันทรแ โรงเรียนศรีสุขพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81863. นางนงเยาวแ ประธปิอาราม โรงเรียนเสือโกกวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81864. นางประดับ แสงคําไพ โรงเรียนเสือโกกวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81865. นางวราพร ผิวเงิน โรงเรียนเสือโกกวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81866. นางอัครรินทรแ กําภศิูริ โรงเรียนเสือโกกวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81867. นายชัยยนตแ ผือโย โรงเรียนเสือโกกวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81868. นางสาวสายลม กนึกรัตนแ โรงเรียนหนองโกวชิาประสิทธิพ์ทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81869. นางรุงนภา ฉายวชิัย โรงเรียนหนองโพธิว์ทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81870. นางธนพร ไชยชิน โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81871. นางลําไพ มวงแมน โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81872. นายปราโมทยแ มวงแมน โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81873. นายสุริยงคแ วงษแบตุร โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81874. นายอภสิิทธิ์ แสนโสภาวนั โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81875. นางพมิพแพศิา ปาปะเขา โรงเรียนหวัเรือพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81876. นางสาวพัชรินทรแ หาโกสียแ โรงเรียนหวัเรือพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81877. นางสาวศิริพร เผือกสีสุก โรงเรียนหวัเรือพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81878. นางสาวศุภลักษณแ ทพิพชิัย โรงเรียนหวัเรือพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81879. นางอัจฉราวดี เผือกออน โรงเรียนหวัเรือพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81880. นายคเณศ ปรารถนาสันติสุข โรงเรียนหวัเรือพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81881. นายอํานาจ ไลออน โรงเรียนหวัเรือพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

81882. นางพชัรินทรแ จันทรแดาประดิษฐแ โรงเรียนทโีอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคําสายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร

81883. นางสาวนิภารัตนแ อินทะปใญญา โรงเรียนทโีอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคําสายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร

81884. นางสาวพกิุล ตระกูลสม โรงเรียนทโีอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคําสายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร

81885. นางสาวมาลัย พมิพาเลีย โรงเรียนทโีอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคําสายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร

81886. นางสุรียแพร เขียวขํา โรงเรียนทโีอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคําสายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร

81887. นายจักรกฤช ดิษฐบรรจง โรงเรียนทโีอเอ วิทยา (เทศบาล ๑ วัดคําสายทอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัมุกดาหาร

81888. นางจุฬารัตนแ หลักฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81889. นายเชิดศักด์ิ นะนิตยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81890. นางรัชนี สุปใญญาวโิรจนแ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81891. นางศิริพร ศิริยุทธสาร โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81892. นางสาววรรณา สิทธมิงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81893. นางสาวศิริลักษณแ หมุดเชื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน
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81894. นางสาวสิริพร กันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81895. นางสุปรียา หบีแกว โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81896. นายประวติั ประทมุอินทรแ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81897. นายศิริวฒันแ ชํานาญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81898. นางพชิญแสินี ทรงศรี โรงเรียนเทศบาลแมลานอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81899. นางวลัยลักษณแ ผาติจิรโชติ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวัดบานจองคํา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81900. นางสิริพร สมศักด์ิ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวัดบานจองคํา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81901. นายประจวบ พงษแปยิะมิตร โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวัดบานจองคํา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81902. นางสาวรจนา คงเดิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแมลานอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81903. นางสาวอรณัญชแ จันจาเล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแมลานอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัแมฮองสอน

81904. นายวมิล เคนมี โรงเรียชุมชนบานนากอกหนองบก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81905. นายสิทธพิร สารจันทรแ โรงเรียชุมชนบานนากอกหนองบก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81906. นางกุหลาบ อินทรสุนทร โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81907. นางเบญจมาศ วงษแแหวน โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81908. นางเพญ็ศรี บญุเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81909. นางรุจิรา อบรม โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81910. นางศิริวรรณ นานาค โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81911. นางสาวมัณยาภา จันทรแสาม โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81912. นางสาววริฏฐา ชัยพฤกษมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81913. นางสาวสุภาพ พลิาจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81914. นางสุดารักษแ อนิวรรตนกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81915. นางอนุชิดา บญุเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81916. นางอารีวรรณแ เมืองศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81917. นายสุพจนแ อุนตา โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81918. นายสุริยา อินทรสุนทร โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81919. นางสาวสโรชา ยาวะโนภาส โรงเรียนเทศบาล ๓ หาธนัวาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81920. นางกาญจนา ณ  รุณ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81921. นางจอมอุษา ศรีวเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81922. นางเดนศรี จันทบาล โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81923. นางประนอม พรหมจารียแ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81924. นางพวงออย ไชยดี โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81925. นางพชัรินทรแ ไชยราช โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81926. นางมยุรีภรณแ บญุชม โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81927. นางละเอียด จันทะศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81928. นางสาวพศิมัย รัตนสิงหแ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81929. นางสาวยุพาพร ฝูงใหญ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81930. นางสาวสาวติรี ศรีวเิศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร
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81931. นายจํานัน ธนนา โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81932. นายชัยอนันตแ ปอูงกัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรต้ังตรงจติร ๑๕ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81933. นางคมขํา แข็งแรง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81934. นางศุภางคแ ศรีไพล โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81935. นางสาวฐณัชญแพร สมคะเณยแ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81936. นางสุภาพรรณ เชื้อวงศแ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81937. นางอาภรณแ ดําเนิน โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัยโสธร

81938. นางฟซีูยะหแ ตาบาซา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานกาแปะฺ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81939. นางพวงศรี เพชรชนะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเตง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81940. นายอภรัิกษแ แสงอรพนิทแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเตง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81941. นายอับดุลมายิด ลาเต฿ะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเตง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81942. นางสาวแววดาว ชูหอย โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานกาแปะฺกอตอ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81943. นางสุจิตรา หมื่นพวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานกาแปะฺกอตอ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81944. นางน้ําออย จันทรแเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81945. นางปาริชาติ โยธี โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81946. นางพธุติา หอมไกร โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81947. นายพรีะยศ ซองสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81948. นายมนัสชัย เจริญมาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81949. นายวราธปิ โลหะวจิารณแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81950. นายสม พศัระ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81951. นายสมพร แทนบญุ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานมลายูบางกอก) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81952. นางขนิษฐา ลีเม฿าะ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานกุนุงจนอง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81953. นายธนิต กลาณรงคแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บานกุนุงจนอง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81954. นางนวพรรณ ศิริรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัพทุธภมูิ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81955. นางสมลักษแ วฒันาววิฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัพทุธภมูิ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81956. นางสาวอารียแ สัจจาพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัพทุธภมูิ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81957. นางสุดา ชาภกัดี โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัพทุธภมูิ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81958. นางอัจฉรา สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วดัพทุธภมูิ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81959. นางชนาพร ขวญัจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81960. นางเพราพรรณ อาจณรงคแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81961. นางวาสนา บญุมาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81962. นางศิริพร พุมแกว โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81963. นางสาวชนกพร ใจฉลาด โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81964. นางสาวลัคณา คงมุณี โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81965. นางสาวอรรัตนแ เจริญพรทพิยแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81966. นางอุไร มังสังขแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81967. นายศักด์ิดา จันทรแพศิาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา
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81968. นางสาววติา บวัอินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานกาแปะฺฮูลู) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81969. นางสาวสุนียแ รางนอย โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานกาแปะฺฮูลู) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81970. นางอาทติพร มะเด โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานกาแปะฺฮูลู) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81971. นางนันทแนภสั แสงจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81972. นางนูรียะ อาลีลาเต฿ะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81973. นางมัญชุสา บญุเรืองรอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81974. นางศรัตนแ รองสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81975. นางศรีวไิล ไพบลูยแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81976. นางสะดีเราะ เบญ็ลาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81977. นางสาวจริาภรณแ จิระวมิล โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81978. นางสาวรอบียะหแ หะยีหะเต็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81979. นางสาวสมหมาย พริกดํา โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81980. นายอุดม ศรีเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานตลาดเกา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81981. นางดรุณี บกสวาทชา โรงเรียนเทศบาล ๖ (ประชาสันต์ิ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81982. นางนุชนภางคแ ล้ิมสุชาติ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัเมืองยะลา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81983. นางวรรณา สุขใส โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัเมืองยะลา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81984. นางสาวพาสนา บญุมณี โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัเมืองยะลา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81985. นางหทยัรัตนแ ดวงอินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัเมืองยะลา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81986. นายชนินทรแ พุมแกว โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัเมืองยะลา) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัดยะลา

81987. นางฉันทรุจี พรมเกตุ โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81988. นางชุรีรัตนแ อายุวฒันแ โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81989. นางดรรชนียแ จันทรแถอด โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81990. นางนันทนา ภมูิสุทธิ์ โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81991. นางนิภาพร แสนโสดา โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81992. นางรัมภาพร ศรีสุข โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81993. นางรุจาภา พระแทน โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81994. นางสาวขนิษฐา สีแซก โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81995. นางสุวชิชา ตรีนาจ โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81996. นางอุดมลักษณแ ทองโคตร โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81997. นายไพฑูรยแ พนัโนลาด โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81998. นายสมศักด์ิ มติยาภกัด์ิ โรงเรียเทศบาลวดัสระทอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

81999. นางนิธพิร คําแพง โรงเรียนขี้เหล็กพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82000. นางมณัชยา สีลาดเลา โรงเรียนขี้เหล็กพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82001. นายเกรียงศักด์ิ นามเดช โรงเรียนขี้เหล็กพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82002. นายดํารง หอมวงคแ โรงเรียนขี้เหล็กพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82003. นางจารุวรรณ รากเงิน โรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82004. นางดวงใจ นาวารี โรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด
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82005. นางมนธกานตแ สุดาเดช โรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82006. นายพทุธชาติ นาวารี โรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82007. นางชวนชิด ศรีถาวรณแ โรงเรียนเทศบาลวดับรูพาภริาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82008. นางลัดดาวรรณ ชัยทองดี โรงเรียนเทศบาลวดับรูพาภริาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82009. นางดวงพร บรุะพวง โรงเรียนเทศบาลวดัปาุเรไร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82010. นางสาวสมจิต แสนศรี โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรอุทศิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82011. นายทศพล คําดํา โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรอุทศิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82012. นางเบญจรัตนแ รุจิเวชวงษแ โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82013. นางสมมะณี หสัสะครบรีุ โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82014. นางสาวนิสารัตนแ รอดปรุง โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82015. นายขวญัประชา พลพทุธา โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82016. นายพรีะพงษแ ธรีะเผาพงษแ โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82017. นายไพฑูรยแ มานะดี โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82018. นางพชัรา โพธิพ์นัธุแ โรงเรียนเทศบาลวดัเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82019. นางวภิาภรณแ สุขเพสนแ โรงเรียนเทศบาลวดัเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82020. นางสาวพรทภิา เวยีงสมุทร โรงเรียนเทศบาลวดัเหนือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82021. นางกงหนั แสงจันทรแ โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82022. นางบญุรัตนแ นันทะเสนา โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82023. นางเพช็รอร ออนประทมุ โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82024. นางสาวพิมพาพร อุตรมาตยแ โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82025. นางสุภาพ จันทรแคําจร โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82026. นายประจักษแ ชุมพล โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82027. นายรังสรรคแ พรสิงหแ โรงเรียนโพธิท์องพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82028. วาที่รอยตรีมานะ สมบรูณแ โรงเรียนโพธิท์องพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82029. นางจงกล โพธิแ์กว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82030. นางชญานิศา ประชาโชติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82031. นางเพญ็ศรี ไชยยศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82032. นางยุพาวดี ญาณสาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82033. นางรัชนียแ บวันิล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัรอยเอ็ด

82034. นางเสาวณียแ ขอเงิน โรงเรียนเทศบาลบานเขานิเวศนแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82035. นางกรฎา โถวสกุล โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82036. นางปาริฉัตร ต้ังจิตตแ โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82037. นางวนิตา ประเสริฐผล โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82038. นางสาวจันตนา เพยีรทอง โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82039. นางสาวฉววีรรณ ตาลสุก โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82040. นางสาวชนัดดา จันทรแคอม โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82041. นางสาวธนธรณแ ยงชัยยุทธ โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง
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82042. นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82043. นางสุพชัริดา ดีดวงพนัธแ โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82044. นางอังคณา แซตัน โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82045. นายณรัฎฐพงษแ เนตรแสงสี โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82046. นายอนิวตัตแ ต้ังธรีโชติกุล โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82047. สิบโทหญิงพฒันแนรี วชิระ โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัระนอง

82048. นางประเทอืง เนื่องจํานงคแ โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82049. นางพรเพญ็ วงษแสูง โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82050. นางสาวสมพศิ ชื่นชิด โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82051. นางทองสุข พราหมเภทยแ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82052. นางนัฏกนก วรีะไพบลูยแ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82053. นางนิตยา กลาหาญ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82054. นางปใทมา จําเนียรแพทยแ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82055. นางพลัลภา แกวประดับ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82056. นางไพทพิยแ บวัหอม โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82057. นางวรวรรณ สมานสินธุแ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82058. นางสาวติดตาม ถาวงศแ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82059. นางสาวธนาวรรณ สวยรูป โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82060. นางสาวปทมุา ประทมุยศ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82061. นางสาวอําพรรัตนแ กุราช โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82062. นางสิริณัฏฐแ ทมุประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทมิทาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82063. นางสาวศิศิธร พรหมประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ํา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82064. นางสาวสวนียแ สุขเจริญ โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ํา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82065. นางสุนีรัตนแ อภวิฒันานนทแ โรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ํา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82066. นางนิ่มนวล สุขเจริญ โรงเรียนเทศบาลวดัลุมมหาชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82067. นางผาณิตา ไพทกัษแศรี โรงเรียนเทศบาลวดัลุมมหาชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82068. นางยุพาวดี วรวบิลูยแสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัลุมมหาชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82069. นางศิริวรรณ เหมะศิวะ โรงเรียนเทศบาลวดัลุมมหาชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82070. นางสมคิด ทบัทมิ โรงเรียนเทศบาลวดัลุมมหาชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82071. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ โรงเรียนนครระยองวทิยาคม (วดัโขดใต) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82072. นางอรทยั สนขุนทด โรงเรียนนครระยองวทิยาคม (วดัโขดใต) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82073. นางบณัฑิตา ฉิมพลี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82074. นางปาลีรัฐ มานะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82075. นางสาวอรุณี ชั้งต้ังเติมพงษแ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82076. นางเคียงเดือน คชสาร โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82077. นางนพวรรณ ประสิทธิเวชานนทแ โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82078. นางนิชาภา บญุเจริญ โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง
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82079. นางพรทพิยแ เวชกามา โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82080. นางรัญจวน รัตพลแสน โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82081. นางสาวพมิรดา เพง็กลัด โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82082. นางอารียแ แสงวฒันากุล โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82083. นายศิริชัย อาจทวกีุล โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง (วดัตรีรัตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82084. นางปภากร สุขเกษตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วดัหวายกรอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82085. นางสาวจรีาภรณแ กิมเยื้อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วดัหวายกรอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82086. นางสาวสุปราณี เสาวคนธแ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วดัหวายกรอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82087. นางอุไร ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วดัหวายกรอง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัระยอง

82088. นางพรทพิยแ สาคร โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82089. นางสุนันทา กุลพงศแพชระ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82090. นางจินตนา เพยีรเปๅนนิตยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82091. นางพนิเสนาะ เข็มทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82092. นางสาวสุกัญญา ราชสิงโห โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82093. นางสาวสุจินดา อยูดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82094. นางสุวรรณา เมฆสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82095. นายกฤติน แนมพลกรัง โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82096. นางคมเนตร เรืองวริิยะชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82097. นางจีรวฒันแ อาจจินดา โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82098. นางพชัรี ชมหอม โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82099. นางยุพา ธนะพรสุขสันตแ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82100. นางรุงเรือง ไชยสุริยานุฑิต โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82101. นางสาวจริยา เจริญยศ โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82102. นางสาวนพวรรณ ทรัพยแสิน โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82103. นางสาววงเดือน แกวตา โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82104. นางสาวสุภาพร อภรัิกษแสืบสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82105. นายณัฐวฒิุ มุงเสรี โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82106. นางกาญจนา อําไพพศิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชองลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82107. นางจรียา ฟใกออน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชองลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82108. นางสาวปราณี เชยหอม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชองลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82109. นางสาวพรศิวภสัสรแ สมัยสมภพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชองลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82110. นางสาววภิาดา เรืองเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชองลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82111. นางสาวอรวรรณ ผลวฒันะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชองลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82112. นางสุชาดา สีลาเขต โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชองลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82113. นางจรรยา ใจอารียแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วนับานโปงุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82114. นางจุฑามาศ ศรีชวยชนมแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วนับานโปงุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82115. นางนิตยาภรณแ พรหมขาว โรงเรียนเทศบาล ๒ วนับานโปงุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี
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82116. นางสุวดี เขียวไพฑูรยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วนับานโปงุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82117. นางอรวรรณ ธติิพงศา โรงเรียนเทศบาล ๒ วนับานโปงุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82118. นางนุชนารถ จงจุนกลาง โรงเรียนเทศบาล ๓  ประชายินดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82119. นางนุญาติ ศรีดวง โรงเรียนเทศบาล ๓  ประชายินดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82120. นางยุพาพร ผลทาน โรงเรียนเทศบาล ๓  ประชายินดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82121. นางสาววนัเพญ็ บญุออน โรงเรียนเทศบาล ๓  ประชายินดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82122. นางอําไพ กฤตโยภาส โรงเรียนเทศบาล ๓  ประชายินดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82123. นายไพบลูยแ สวสัด์ิรักษแกุล โรงเรียนเทศบาล ๓  ประชายินดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82124. นางกนกกร เกษมสุขจรัสแสง โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะหแ)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82125. นางกีรติกานตแ ไกรพณิดากุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะหแ)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82126. นางสาวกิติยา ศิลาวรรณา โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะหแ)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82127. นางสาวชุลี พทุธประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะหแ)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82128. นางสาวนงลักษณแ ยกกล่ิน โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะหแ)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82129. นางสาวปณิชา ชาติคมขํา โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะหแ)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82130. นางสุรางคแ จันชนะ โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะหแ)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82131. นางโสภี ปาูนสกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะหแ)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82132. นางลําเพย ฟใกเขียว โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82133. นางสาวจันทนา เกิดจันทรแตรง โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82134. นางสาวชนิตาภา ทองประทปี โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82135. นางสาวณัชสุภา ดวงเนตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82136. นางสาวสุขจิตตแ โชติศิริคุณวฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82137. นางสาวโสจาริน เกษณียบตุร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82138. นายทนง คชรักษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82139. นายอุดม ศรีสุขวฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82140. นางจันทรแฉาย แกวสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82141. นางดวงทพิยแ อักษร โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82142. นางน้ําทพิยแ ณ วงัขนาย โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82143. นางนิตยา วรวงษแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82144. นางประสงคแ บญุหลํ่า โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82145. นางปใทมา สัมฤทธิเ์ดชขจร โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82146. นางพมิลมาลยแ บญุรติวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82147. นางสาวณัฐธยานแ วฒันา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82148. นางสาวรัชดาวดี ปใญญาธรีะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82149. นางสาวศรีแพร ภูพวง โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82150. นางสาวสาคร วงคแศรี โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82151. นางสิตรักษแ แสงฉัตรากร โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82152. นายศักด์ิสิทธิ์ เปรมกมล โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภักดี)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี
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82153. นางยุพา เลิศวริิยะพงศแ โรงเรียนเทศบาล ๑  ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82154. นางสาวณัฏฐิกา จําปาแกว โรงเรียนเทศบาล ๑  ทรงพลวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82155. นางเตือนใจ อังกูรเกียรติ โรงเรียนเทศบาล ๓ ประชายินดี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82156. นายวนิัย บญุยืน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82157. นางสาวจริยาภรณแ คําศรี โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธนิรามินทรภกัดี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82158. นางนฤมล แปนูกลัด โรงเรียนเทศบาลวดัโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82159. นางพชัรา อุบลแยม โรงเรียนเทศบาลวดัโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82160. นางไพรินทรแ สุขโข โรงเรียนเทศบาลวดัโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82161. นายตอศักด์ิ ศิวลัิย โรงเรียนเทศบาลวดัโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ)  สังกดัเทศบาลเมืองโพธาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82162. นายประมวล พฤฑฒิกุล โรงเรียนเทศบาลวดัโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82163. นายวสันตแ แสงรัตนกูล โรงเรียนเทศบาลวดัโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82164. นายสุวทิยแ บญุสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82165. นางจิตรา วไิล โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82166. นางจินตนา ลาถเจริญเลิศศักด์ิ โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82167. นางนวรัตนแ ทรัพยแเพิ่ม โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82168. นางนัยนา เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82169. นางปราณี โมกแกว โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82170. นางมธรุดา ศูนยแกลาง โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82171. นางลักขณา สุทธางกูร โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82172. นางสาวกัลยา โพธิพ์ฒันชัย โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82173. นางสาวโสรัตยา สังขแทอง โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82174. นายชัยวฒันแ โพธาคณาพงศแ โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82175. นายไพศาล บรูณสัจจะ โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82176. นายสุทนิ จตุปาริสุทธศีิล โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารีรักษแ (มณีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82177. นางเบญจวรรณ เชิดศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเขางู  สังกดัเทศบาลตําบลเขางู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82178. นางสาวน้ําฝน บญุเกษม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเขางู  สังกดัเทศบาลตําบลเขางู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัราชบุรี

82179. นางธติิมา ศรีหมุน โรงเรียนเขาสามยอดวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82180. นางสาววารินาถ จีนยี่ โรงเรียนเขาสามยอดวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82181. นางสุวมิล จูฑะสุวรรณแ โรงเรียนเขาสามยอดวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82182. นางเยาวลักษณแ สังขแทองรัมยแ โรงเรียนเทศบาล  ๒  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82183. วาที่ ร.ต.จํานันทแ เสาศิริ โรงเรียนเทศบาล  ๒  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82184. นางชนิดา พมิพแทนตแ โรงเรียนเทศบาล  ๑  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82185. นางรัตนา แสงเศวต โรงเรียนเทศบาล  ๑  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82186. นางสาวสุพรรณี สุขแสง โรงเรียนเทศบาล  ๑  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82187. นางสุภาพร เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล  ๑  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82188. นางเสาวนียแ เจริญวารี โรงเรียนเทศบาล  ๑  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82189. นางกรชนก พระไตรยะ โรงเรียนเทศบาล  ๒  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี
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82190. นางนันทยิา ตันติเวสส โรงเรียนเทศบาล  ๒  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82191. นางพรทพิยแ บวัพา โรงเรียนเทศบาล  ๒  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82192. นางวณีา เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล  ๒  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82193. นายพฒันา นอยอาง โรงเรียนเทศบาล  ๒  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82194. นางนพวรรณ ปาลวฒันแ โรงเรียนเทศบาล  ๓  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82195. นางพรพรรณ พวกเชียงชา โรงเรียนเทศบาล  ๓  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82196. นางเรวดี มัธยม โรงเรียนเทศบาล  ๓  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82197. นางสาวจินตนา ยิ้มแยม โรงเรียนเทศบาล  ๓  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82198. นางสาวธาริณี คานสกุล โรงเรียนเทศบาล  ๓  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82199. นางสาวรัชนี คําทอง โรงเรียนเทศบาล  ๓  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82200. นางสุจิตรา โพธจิิตติ โรงเรียนเทศบาล  ๓  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82201. นายกฤษชัย วงษแสังขแ โรงเรียนเทศบาล  ๓  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82202. นายธงชัย คนมั่น โรงเรียนเทศบาล  ๓  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82203. นางจริยา ทั่งทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ บานโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82204. นางสมสวน นิสัยจริยคุณ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82205. นางสลิตตา บํารุงวฒิุ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82206. นางสาวเยาวลักษณแ คงสอน โรงเรียนเทศบาล ๑ บานโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82207. นางสําอางคแ ฉัตรวไิล โรงเรียนเทศบาล ๑ บานโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82208. นางสุขภาวดี อัมพรรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๑ บานโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82209. นางอังคนา สีเหนี่ยง โรงเรียนเทศบาล ๑ บานโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82210. นายชัชวาล อิสราพร โรงเรียนเทศบาล ๑ บานโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82211. นางสาวจริาภรณแ สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัแกวจันทราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82212. นางสาวบงัอร คลอยตาม โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัแกวจันทราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82213. นางอนงคแนาฎ พลพมิพแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัแกวจันทราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82214. นางอมรรัตนแ อิงคนินันทแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัแกวจันทราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82215. นายกอเกียรติ พฒุหอม โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัแกวจันทราราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82216. นางจิตติมา กิตติสุวรางกูล โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82217. นางณัฐพมิล นาคนวม โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82218. นางดวงนภา พสุพงศแธร โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82219. นางนันทวนั ทองบริบรูณแ โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82220. นางพนมรุง ปิๆนชัชวาลยแ โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82221. นางเพญ็ศรี ทรงวาส โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82222. นางมาลัย กลิน ณ ศักด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82223. นางรัติยา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82224. นางวชัรี ขันเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82225. นางวาสนา เครือหอม โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82226. นางสุจิตรา นิชเปีๆยม โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี
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82227. นางสุภาภรณแ คําวอน โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82228. นางสุรัสวดี คําอั้น โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82229. นางสุริยา ใจเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82230. นายณัฐวฒิุ ออนสลุง โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82231. นายเมธี ศรีคราม โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82232. นายสมชาย เนียมพงษแ โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82233. นายสหพล นุมพนิิจ โรงเรียนเทศบาล ๔  ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82234. นางชุติมา แกวศรีงาม โรงเรียนเทศบาลบานหมี่ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82235. นางสาวจินตนา จีนทวงษแ โรงเรียนเทศบาลบานหมี่ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82236. นางสาวธนรัฐ สุวรรณการ โรงเรียนเทศบาลบานหมี่ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82237. นายเชาวแ มีคุณ โรงเรียนเทศบาลบานหมี่ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82238. นางจีรนันทแ รัชณณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82239. นางรัตนา สิงหพงษแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82240. นางสาวเครือวัลยแ แซเจี้ย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82241. นางสาวติรี แพงเกษร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโคกสําโรง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลพบุรี

82242. นางเพญ็นภา แดนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานแสนเมืองมูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82243. นางศิริวลัยแ ธนาพฒิุกร โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานแสนเมืองมูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82244. นายสมศักด์ิ มะทะโจทยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานแสนเมืองมูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82245. นายอุดม บญุศรีตัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานแสนเมืองมูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82246. นางกนิษฐา ชุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บญุทวงศแอนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82247. นางเพญ็ศรี เถาแปง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บญุทวงศแอนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82248. นางวลาวลัยแ ยอดคํา โรงเรียนเทศบาล ๓ (บญุทวงศแอนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82249. นายยงยุทธ กิ่งก้ํา โรงเรียนเทศบาล ๓ (บญุทวงศแอนุกูล) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82250. นางกนกลักษณแ ลาภจรัสแสงโรจนแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82251. นางจงวรรณ รายณสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82252. นางพศิมัย รัตนรังสรรคแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82253. นางยุพดี โสภี โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82254. นางยุพาพร ใจมล โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82255. นางรัตนาทพิยแ บวัขาว โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82256. นางสมบรูณแ กล่ินษร โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82257. นางสาวกชพร รัตนวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82258. นางสาวพนัทอง ปงิยศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82259. นางสาวศิวไิลซแ ฉกรรจแแดง โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82260. นายประเสริฐ ตนโนนเชียง โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82261. นายวรวทิยแ สุขขี โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82262. นายอุทยั โสรสิงหแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานเชียงราย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82263. นางจันทนา ภมูิพพิฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานศรีบญุเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง
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82264. นางลินนา ออนมั่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานศรีบญุเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82265. นางสมพร ปวนะฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานศรีบญุเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82266. นางสายสวาท ศิริวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานศรีบญุเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82267. นางสาวกนกพร เมฆศิริ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานศรีบญุเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82268. นางสาวกรุณา จันทรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานศรีบญุเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82269. นางอุไรพรรณ ตาคํา โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานศรีบญุเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82270. นายมานพ ขําทพั โรงเรียนเทศบาล ๕ (บานศรีบญุเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82271. นางราวลัยแ ชูชาติวรรณกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัปาุรวก) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82272. นายสุรินทรแ จิตรกลา โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัปาุรวก) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82273. นางจิราภรณแ พทุธวงคแ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวนิวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82274. นางชไมพร อนุวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวนิวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82275. นางเปมิกา แกวมา โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวนิวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82276. นางสาวบุญเต่ียม จันทรแทพิยแ โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวนิวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82277. นางสุวรรณี พรมเสน โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวนิวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82278. นางอรวรรณ เครือใหม โรงเรียนเทศบาล ๗ (ศิรินาวนิวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82279. นายวเิชษฐแ ลังกากาศ โรงเรียนเทศบาลปาุตันนาครัว สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82280. นางอนงคแ สมหวงั โรงเรียนวอแกววทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82281. นายดําเกิง แกวเมือง โรงเรียนวอแกววทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82282. นายสิทธพิงศแ คําบญุชู โรงเรียนวอแกววทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัลําปาง

82283. นางแกวตา สิงหแลอ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82284. นางจุฑามาศ จริยาวฒันะ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82285. นางวภิา บญุสง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82286. นางกมลฉัตร โสภาศรี โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี สังกดัเทศบาลเมอืงลําพนู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82287. นางจันทรแจิรา องคแคุณา โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี สังกดัเทศบาลเมอืงลําพนู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82288. นางนิลุบล สินธปุใน โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี สังกดัเทศบาลเมอืงลําพนู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82289. นางประไพ สุรินธรรม โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี สังกดัเทศบาลเมอืงลําพนู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82290. นางพชัรินทรแ พลอยทบัทมิ โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี สังกดัเทศบาลเมอืงลําพนู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82291. นางศิริพนัธุแ อิ่มมาก โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี สังกดัเทศบาลเมอืงลําพนู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82292. นางสาวณัฐณี ศรีคํา โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี สังกดัเทศบาลเมอืงลําพนู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82293. นางสาวปรานอม บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี สังกดัเทศบาลเมอืงลําพนู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82294. นางสาววาสนา ถาวโิร โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี สังกดัเทศบาลเมอืงลําพนู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82295. นางนันทนา จิตรพล โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหนอม สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82296. นางสาวอรพรรณ อภวิงคแ โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหนอม สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82297. นางสุดาวรรณ ฟองอินทรแ โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหนอม สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82298. นางอําพรรณ สีวจิี๋ โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหนอม สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82299. นางอําไพ แดงอาษา โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหนอม สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82300. นายโยธนิ อินทววิฒันแ โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหนอม สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน
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82301. นางทพิยแสุนียแ อินทววิฒันแ โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหลวง สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82302. นางบญุทวี วงศแวาร โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหลวง สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82303. นางสาวศรีพร ต฿ะแดง โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหลวง สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82304. นายเอกรักษแ ชัยวงคแ โรงเรียนเทศบาลสันปุายางหลวง สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82305. นางสาวดรุณี ศิริต฿ะ โรงเรียนเทศบาลอุโมงคแ ๑ สังกัดเทศบาลตําบลอุโมงคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82306. นางศศิพร บญุจูบตุร โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82307. นางสาววรัญญา ปอูมฝใ็น โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวัดลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82308. นางบษุบา ชื่นชม โรงเรียนบานกลางวทิยานุกูล สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82309. นางภณิตา พรมเหลา โรงเรียนบานกลางวทิยานุกูล สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82310. นางรุงนภา มิ่งขวญัใจ โรงเรียนบานกลางวทิยานุกูล สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82311. นางสาวอรนลฤณรแ ปาลี โรงเรียนบานกลางวทิยานุกูล สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82312. นายเกื้อกลู แกวจันทรแ โรงเรียนบานกลางวทิยานุกูล สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82313. นายเทพทตั ศรีสุตา โรงเรียนบานกลางวทิยานุกูล สังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82314. นายภาดล อุสานแใจ โรงเรียนบานปุาแป สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดัลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82315. นางสาวณัฏฐนิช ออสุข วทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการ สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวดัลําพูน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัลําพูน

82316. นางกวสิรา บญุอินทรแ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82317. นางพรทพิยแ จันทะภา โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82318. นางเพญ็พยม วชิรเกยูร โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82319. นางวรัิลพชัร ปใดถม โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82320. นางสมพร กองฉันทะ โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82321. นางสาวสุภาภรณแ เขื่อนแกว โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82322. นายคงศักด์ิ อุดแกว โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82323. นางสุภาพ หอมดี โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบญุเรือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82324. นายพนมไพร พมิพแที โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบญุเรือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82325. นายสุพล รุงสันเทยีะ โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบญุเรือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82326. นายสุรพงษแ จันทหิลา โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบญุเรือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82327. นางนิศากร ภศูรีฐาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสวาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82328. นางปริฉัตร ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสวาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82329. นางวรรณรวี บตุรเต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสวาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82330. นางสาวศิริวรรณ ศรีไชยะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสวาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82331. นางสุกานดา แกวมณีวฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสวาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82332. นายศรายุทธ ดีจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสวาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82333. นายสมพงษแ บตุรศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสวาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82334. นางคําพร รสทองคํา โรงเรียนเทศบาล ๔ ภบูอบดิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82335. นางราณี โลไทยสงคแ โรงเรียนเทศบาล ๔ ภบูอบดิ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82336. นางจิรัชญา พาณิชยแ โรงเรียนเทศบาล ๕ บานหนองผักกาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82337. นางณัฐรดา เสติ โรงเรียนเทศบาล ๕ บานหนองผักกาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย
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82338. นางสุปราณี พมิพแพฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๕ บานหนองผักกาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82339. นายเคนสันตแ ศรีลา โรงเรียนเทศบาล ๕ บานหนองผักกาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82340. นางกาญจนแสุดา นิลสาคู โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82341. นางปทติตา พลซา โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82342. นางพไิลพร มานัส โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82343. นางสาวธนัยพร บญุรักษา โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82344. นายครรชิต จันทรบบุผา โรงเรียนเทศบาลวงัสะพงุ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82345. นางขนิษฐา จันทรศรี โรงเรียนบานขอนแดง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82346. นางวราพร ศรีทารัง โรงเรียนบานขอนแดง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82347. นางสาวนิลมณี บวัระภา โรงเรียนบานขอนแดง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82348. นางเบญจมาศ วงศแสมบติั โรงเรียนเหมืองแบงวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82349. นางเมธาวี พามี โรงเรียนเหมืองแบงวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82350. นางสาวปราณี ยายืน โรงเรียนเหมืองแบงวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82351. นางสาวอมรรัตนแ สุวรรณศรี โรงเรียนเหมืองแบงวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82352. นายเกรียงศักด์ิ สุขใส โรงเรียนเหมืองแบงวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82353. นายประณีต สุมมาตยแ โรงเรียนเหมืองแบงวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัเลย

82354. นายเดชา วงศแเจริญ โรงรียนกระดุมทองวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82355. นายบญุกอง นิลเพชร โรงรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82356. นางสาวจิราพร สิมณี โรงเรียนกระดุมทองวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82357. นางสาวอรไพลิน กันภยั โรงเรียนกระดุมทองวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82358. นางสาวลัดดา เลิศศรี โรงเรียนกันทรอมวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82359. นางบวัตูม เลิศศรี โรงเรียนกันทรอมวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82360. นางพมิพแลภสั วงศแวนิัย โรงเรียนกันทรอมวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82361. นางมะลิน โกสันตแ โรงเรียนกันทรอมวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82362. นายวชัรินทรแ ศรีวงศแ โรงเรียนกันทรอมวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82363. นายสราวธุ สมรัตนแ โรงเรียนกันทรอมวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82364. นายอโนทยั ศรีภกัด์ิ โรงเรียนกันทรอมวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82365. นางปใญญแญาภา แกวกัณหา โรงเรียนกุญชรศิรวทิยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82366. นางยุพนิ บตุรงาม โรงเรียนกุดเสลาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82367. นางสาวภษูณิศา บวัหลาย โรงเรียนกุดเสลาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82368. นายกูเกียรติ เลขาตระกูล โรงเรียนกุดเสลาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82369. นายบญุชวย ดวงเพง็ โรงเรียนกุดเสลาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82370. นายสนใจ พละศักด์ิ โรงเรียนกุดเสลาวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82371. นางกรกช แสงโพธิแ์กว โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82372. นางเกิดศิริ ทองนวล โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82373. นางนิภา พรหมภา โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82374. นางประดับ โคลฟทแ โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ



2228

82375. นางยุพา ไชยชนะ โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82376. นางวนิดา ศรีสุพฒันะกุล โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82377. นางสาวโคมเพชร ธรรมโกศล โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82378. นางสาวจนัทรแสุมาลี วนัทะวงษแ โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82379. นางสาวธนัรแญพรนแ ไชยพรรค โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82380. นางสาวสัญต์ิญา แกวกัณหา โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82381. นางสาวไสว อุนแกว โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82382. นางโสลันดา แสวงสุข โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82383. นางอรพนิทแ นุเรศรัมยแ โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82384. นางอุบล จํานงคแ โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82385. นายธนวรรธนแ พรหมภา โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82386. นายธวชัชัย ดาวงษแ โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82387. นายบญุถม จันทบตุร โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82388. นายประวทิยแ เอาทวรัีชตแ โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82389. นายพนิิจ ทนทาน โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82390. นายภาสกร แสงโพธิแ์กว โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82391. นายลักณแษนนทแ บงบตุร โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82392. นายสุทศิ สุธญัญรัตนแ โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82393. นางนงคแรักษแ บญุศักด์ิ โรงเรียนโคกสะอาดวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82394. นางสกุลรัตนแ เทนโสภา โรงเรียนโคกสะอาดวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82395. นายกมล สาลีวงศแ โรงเรียนโคกสะอาดวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82396. นายสุพดั หาไชย โรงเรียนโคกสะอาดวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82397. นายสุริยนตแ จันทรแแจม โรงเรียนโคกสะอาดวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82398. นางพสิมัย ยอดสงา โรงเรียนจิกสังขแทองวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82399. นายชนะ กิตติพนัธแ โรงเรียนจิกสังขแทองวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82400. นางสาวสุรียแพร กันเทพา โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82401. นางโสภา นิตอินทรแ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82402. นายพทิกัษแชัย ผายบงึแกว โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82403. นายสมอง กันเทพา โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82404. นางจันทรแจิรา ปิๆนทอง โรงเรียนไตรมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82405. นางธรีวรรณ ทองบอ โรงเรียนไตรมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82406. นางสัญญานนทแ บญุรินทรแ โรงเรียนไตรมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82407. นายบณุยากร แกนจักร โรงเรียนไตรมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82408. นายประยงคแ แกววงษแ โรงเรียนไตรมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82409. นายไพโรจนแ ขุนพนัธแ โรงเรียนไตรมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82410. นายสมบรูณแ พลิาวนั โรงเรียนไตรมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82411. นางกรรณิกา พทุธพรหม โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัเจียงอ)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ
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82412. นางภทัรา ปล้ืมชิงชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัเจียงอ)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82413. นางสาวดลหทยั เกษชุมพล โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัเจียงอ)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82414. นางสาวมณิภา เรืองสินชัยวานิช โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัเจียงอ)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82415. นางสาววยิะดา สีหะวงษแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัเจียงอ)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82416. นางสุมานิตยแ เจรจา โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัเจียงอ)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82417. นายจอมภพ ค้ิวแดง โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัเจียงอ)ี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82418. นางสาวจุฑามาศ บวัพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองสิมใหญ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82419. นางสาวประสาทพร อุนคํา โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองสิมใหญ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82420. นางพรรณี โคตรพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82421. นางสาวราตรี แสงงาม โรงเรียนเทศบาล ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82422. นางสุพตัรา หทัยา โรงเรียนเทศบาล ๒ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82423. นางสาวราวลัยแ หวายเค โรงเรียนเทศบาล ๒ "รัชมังคลานุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82424. นางสุดใจ เสนาะ โรงเรียนเทศบาล ๒"รัชมังคลานุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82425. นางบญุมี เพิ่มบญุ โรงเรียนเทศบาล ๓(เฉลิมพระเกยีรติ ๗๒ พรรษา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82426. นางสุกัญญา แซจึง โรงเรียนเทศบาล ๓(เฉลิมพระเกยีรติ ๗๒ พรรษา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82427. นางนวลนอย ทพิยรักษแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานโนนสํานักมิตรภาพที่ ๑๒๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82428. นางละเอียด บญุเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (ชุมชนหนองยางหนองมวง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82429. นายสมบรูณแ นีระมนตแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (ชุมชนหนองยางหนองมวง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82430. นายฉัตรชัย บญุเอก โรงเรียนเทศบาล ๗ (บานหนองตะมะพันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพฯ ๒) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82431. นางจิตราพร แสงเนตร โรงเรียนนาแกววทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82432. นางอุรักษแ สุระชาติ โรงเรียนนาแกววทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82433. นางสาวธดิารัตนแ เจตินัย โรงเรียนโนนปนูวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82434. นายสุพจนแ ดําริหแ โรงเรียนโนนปนูวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82435. นางวไิลวรรณ ทรงกลด โรงเรียนบกวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82436. นายพฒันพงษแ เพชราเวช โรงเรียนบกวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82437. นางนวพร บญุสนอง โรงเรียนบานปราสาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82438. นางวราภรณแ ใจเปๅน โรงเรียนบานปราสาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82439. นายไพศาล เปงุทอง โรงเรียนบานปราสาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82440. นางภทัริน บญุเสริม โรงเรียนบานเปอืยนาสูง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82441. นายอภลัิกษณแ ศรีภา โรงเรียนบานเปอืยนาสูง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82442. นางตระกูล แสงลับ โรงเรียนบานเพยีนาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82443. นางธรีนันทแ อภชิาติเสนียแ โรงเรียนบานเพยีนาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82444. นางกรนันทแ แสนทวสุีข โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82445. นางจารุวรรณ ใจมล โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82446. นางสาวดาวเรือง ครองเชื้อ โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82447. นางสาวยุวรี แกวคําไสยแ โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82448. นางสาวรจนา ไชยโกฏิ โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ
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82449. นางสาวรัตนแติยาพร ทพิวารี โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82450. นายจักรกฤช สะตะ โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82451. นายอลงกรณแ บญุเลิศ โรงเรียนบานสิริขุนหาญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82452. นางณัฎฐกานตแ ไชยพมิพแ โรงเรียนประชาพฒันศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82453. นายสาคร สุแกว โรงเรียนประชาพฒันศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82454. นางสาวนันทนแธิชา โยธกิา โรงเรียนปรือใหญวทิยบญัลังกแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82455. นายสุพชิ โสดา โรงเรียนปรือใหญวทิยบญัลังกแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82456. นางรุจิรา พนัธแดี โรงเรียนพรานวบิลูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82457. นางสาวนารี อุดมแกว โรงเรียนพรานวบิลูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82458. นางสาวลัญทม รุงคํา โรงเรียนพรานวบิลูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82459. นางสาวอารีรัตนแ แสนปร้ืม โรงเรียนพรานวบิลูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82460. นางอมราภรณแ มณีวงษแ โรงเรียนพรานวบิลูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82461. นายศศิพณ สมจันทรแ โรงเรียนพรานวบิลูวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82462. นางพนิดา ทมุตา โรงเรียนโพธิศ์รีสุวรรณวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82463. นายณรงคแฤทธิ์ แขมคํา โรงเรียนโพธิศ์รีสุวรรณวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82464. นายประสิทธิ์ ศรีพร โรงเรียนโพธิศ์รีสุวรรณวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82465. นายสมชาย กิ่งแกว โรงเรียนโพธิศ์รีสุวรรณวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82466. นางนวพรรณ มะลิรักษแ โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82467. นางนิตนาท ศรีราตรี โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82468. นางรัตนา ประสงคแทรัพยแ โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82469. นางเรณู พนัรอบ โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82470. นางสาวประสานศรี ดวงแกว โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82471. นางสาวสุพดั ออนทรวง โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82472. นางสุพี เรืองศรี โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82473. นางอารี โพธสิาร โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82474. นายกิตตินันทแ โพธสิาร โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82475. นายถวลิ กลาเกิด โรงเรียนไพรธรรมคุณวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82476. นางญาณิศา คูณวงษแ โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82477. นางวรารัตนแ สุคันธชาติ โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82478. นางสมทรง ภมูิพนัธแ โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82479. นางสาวเยาวภา วรครุธ โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82480. นางสาวรจเรศ สิทธไิชยากุล โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82481. นางสาวแสงเดือน ธรรมวเิศษ โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82482. นางสาวอุทยั จรรยา โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82483. นางอรชร โคตพนัธแ โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82484. นายกฤตชัย แปนูโสม โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82485. นายฐิติววิฒันแ เดชกุญชร โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ
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82486. นายรัชชานนทแ บญุเฮา โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82487. นายไพฑูรยแ ประสมศรี โรงเรียนเมืองแคนวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82488. นางเขมิสรา ขันติวงษแ โรงเรียนเมืองจันทรแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82489. นางถนอม ไชยปใญญา โรงเรียนเมืองจันทรแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82490. นางนงลักษณแ ฤทธแิสง โรงเรียนเมืองจันทรแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82491. นางพรรณพไิล เมืองจันทรแ โรงเรียนเมืองจันทรแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82492. นางสาวจันฉาย ถาวร โรงเรียนเมืองจันทรแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82493. นางสําเนียง นามปใญญา โรงเรียนเมืองจันทรแวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82494. นางจุฑารัตนแ สุระโคตร โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82495. นางทพิยแสุดา ไกรเกตุ โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82496. นางบงัอร นาหอม โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82497. นางปราณี สีดา โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82498. นางภานิชา โชคอนุวฒันแ โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82499. นางวมิลพรรณ ไชยยงยศ โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82500. นางวลิาวณัยแ นึกชอบ โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82501. นางสาวณัฏฐพชัร ธนาเพง็จันทรแ โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82502. นางสาวปณุยวรีแ จิรวริิยพงษแ โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82503. นางสาวมนัสวี สุระบตุร โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82504. นางสาวระววีรรณ ธนาเพง็จันทรแ โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82505. นางอุบลรัตนแ วรรณวงษแ โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82506. นายสมชาย คําปลิว โรงเรียนราษไีศล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82507. นางนันทนา นนทแตา โรงเรียนศรีแกวพทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82508. นางสาวเทพนารี สุภาพ โรงเรียนศรีแกวพทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82509. นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตนแ โรงเรียนศรีแกวพทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82510. นางจิราธร สอนพดู โรงเรียนศิลาลาดวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82511. นายสิทธิ์ สุระโคตร โรงเรียนศิลาลาดวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82512. นางบญุฉลอง ศรีภกัดี โรงเรียนสายธารวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82513. นางอรุณรัตนแ นุชใหม โรงเรียนสายธารวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82514. นายสํานวน ทองหลอ โรงเรียนสายธารวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82515. นายอําพร สิมณี โรงเรียนหนองถมวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82516. นางกนิษฐา วงัสําเภา โรงเรียนหนองทุมศรีสําราญวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82517. นางกิตติยาภรณแ สําเภา โรงเรียนหนองทุมศรีสําราญวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82518. นายเดน ชนะชัย โรงเรียนหนองทุมศรีสําราญวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82519. นายพสิิษฐแ ศรีกุล โรงเรียนหนองทุมศรีสําราญวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82520. นางอรุณรัตนแ เนื่องไชยยศ โรงเรียนหนองหวาประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82521. นายชัยวฒันแ พนัธโคตรแ โรงเรียนหนองหวาประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82522. นายธาดาวฒันแ สีตะวนั โรงเรียนหนองหวาประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ
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82523. นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง องคแการบริหารสวนจังหวดัศรีสะเกษ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัศรีสะเกษ

82524. นายกําแพง ไชยมาตยแ กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม องคแการบริหารสวนจังหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82525. นายจิรพงษแ ยุระพนัธแ โรงเรียนคํายางพิทยาคม สังกดักองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคแการบริหารสวนจงัหวัดสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82526. นายสิริวฒันแ พงษแสระพงั โรงเรียนคํายางพิทยาคม สังกดักองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคแการบริหารสวนจงัหวัดสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82527. วาที่ ร.ต.อานนทแ กระบอกโท โรงเรียนคํายางพิทยาคม สังกดักองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคแการบริหารสวนจงัหวัดสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82528. นางสาวลําพนู อาแพงพนัธแ โรงเรียนเด่ือศรีไพรวลัยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82529. นางสาวอัจฉรา นาคโคตร โรงเรียนเด่ือศรีไพรวลัยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82530. นายอภศัิกด์ิ นามเสารแ โรงเรียนเด่ือศรีไพรวลัยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82531. นางวรรณี ตันวาณิชกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" สังกดัเทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82532. นางศิริลักษณแ พลมาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" สังกดัเทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82533. นางสาวนิภา วรฉันทแ โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" สังกดัเทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82534. นางสุภาภรณแ กองโพธิช์ัย โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" สังกดัเทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82535. นายชัยยา โคตรวชิา โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" สังกดัเทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82536. นายยศ ไชยนา โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" สังกดัเทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82537. นางวารุณี ศิริมาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะหแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82538. นางสาววชิชุตา ดาคํา โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะหแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82539. นางธนิชา โกษาแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82540. นางนงนุช สมพงษแ โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82541. นางบษุบา แกวตา โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82542. นางปณิธาร บญุใบ โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82543. นายกฤตพล ตรีนารถ โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82544. นายชลวฒันแ พลมาศ โรงเรียนเทศบาล ๑ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82545. นางดุษฎี ทอนฮามแกว โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกลู"   สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82546. นางปาริชาติ อําพล โรงเรียนเทศบาล ๒  "เชืีงชุมอนุชนวทิยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82547. นางพจวรรณ คูณทวลีาภผล โรงเรียนเทศบาล ๒  "เชืีงชุมอนุชนวทิยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82548. นางระเบยีบ จามนอยพรหม โรงเรียนเทศบาล ๒  "เชืีงชุมอนุชนวทิยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82549. นางอนัญญา พวงเงิน โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภแ)  สังกัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82550. นายเริงฤทธิ์ ง้ิวโสม โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย (ชุมชนอุปถัมภแ)  สังกัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82551. นางสาวณัฐฌา ไกยะฝุาย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยติุธรรมวิทยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82552. นายเจนเชิง สารจิต โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยติุธรรมวิทยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82553. นายนฤชิต ไชยพมิพแ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยติุธรรมวิทยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82554. นายพรสวรรคแ วงศแกาฬสินธุแ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยติุธรรมวิทยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82555. นายสมศักด์ิ อุนบญุเรือง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยติุธรรมวิทยา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82556. นางศศิภสัสร ศรีวชิา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา" สังกดัเทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82557. นางสาวเยาวเรศ รัตนา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา" สังกดัเทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82558. นางสาวศศินันทแ จันทรแดี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓ "ยุติธรรมวิทยา" สังกดัเทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82559. นางจีรนุช หนัจางสิทธิ์ โรงเรียนรมไทรวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร
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82560. นางละอองดาว พงษแมณีศิลป โรงเรียนรมไทรวิทยา  สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82561. นางจันทรแเพญ็ วรรณทพิยแ โรงเรียนสกลทวาปี  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82562. นางพกิุลทอง กุลชาติ โรงเรียนสกลทวาปี  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82563. นางวกิานดา ทอนฮามแกว โรงเรียนสกลทวาปี  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82564. นางสุดสวาท งอยแพง โรงเรียนสกลทวาปี  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82565. นายนพดล พรหมพนัหาว โรงเรียนสกลทวาปี  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82566. นายนิระพล กงลีมา โรงเรียนสกลทวาปี  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82567. นายสุพล สมปติะ โรงเรียนสกลทวาปี  สังกดัองคแการบริหารสวนจงัหวดัสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82568. นายสมัย วงศแษาพาน สํานักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82569. นายพพิฒันแ กางทอง โโรงเรียนภดิูนแดงวิทยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82570. นายพมิล พกัตะไชย โโรงเรียนภดิูนแดงวิทยา  สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวัดสกลนคร

82571. นางกนกกาญจนแ แซต่ัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82572. นางกนกพร ชูขํา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82573. นางกฤษณา สวสัดิรักษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82574. นางจารุวรรณ มิลําเอียง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82575. นางพชัรพร มูลสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82576. นางสมพกิุล กาฬพนัธุแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82577. นางสาววไิลรัตนแ เมืองศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82578. นางสุนิษา เรืองรอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82579. นางอมรา สภาพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82580. นายธราดล มิลําเอียง โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82581. นางสาวฐิติมา แสงจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเขาแกว) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองเขารูปชาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82582. นางกัญญา ธรรมโม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82583. นางจุไรพร สองศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82584. นางธญัลักษณแ เทยีบประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82585. นางพรรณอร คงวดัใหม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82586. นางรัตนา รัตนานุภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82587. นางสาวญาณิศา สังขแทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82588. นางสาวพุทธชาติ ละอองมณี โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82589. นางสาวอุไรวรรณ สิทธไิชย โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82590. นางสุปราณี หนูเสน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82591. นางสุรียแพร สุขจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82592. นางอนงนุช ฉุนประดับ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82593. นางอารินี เพช็รเอียด โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82594. นางดวงแข แซล่ิม โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานอุดมทอง) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลตําบลพะตง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82595. นางศรัญญา สืบวงศแพฤกษแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานอุดมทอง) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลตําบลพะตง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82596. นางสาวอังคณา เบญ็โส฿ะ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานอุดมทอง) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลตําบลพะตง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา
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82597. นางอัญชลี เดชะพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานอุดมทอง) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลตําบลพะตง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82598. นางกนิษฐา ศรีอาหมัด โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82599. นางธญัลักษณแ มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82600. นางนูรัยนา หรีมโต฿ะสัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82601. นางปรีดา ชวยสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82602. นางผจงจินตแ แกวเกาะสะบา โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82603. นางวจิิตรา สมทรัพยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82604. นางศศิธร ระเบยีบพล โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82605. นางสอฝีหย฿ะ หมัดอะด้ัม โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82606. นางสาวจันทมิา ไฉไล บญุสนอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82607. นางสาวจารินี มณีแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82608. นางสาวทศันียแ สุพฒันกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82609. นางสาวนารีรัตนแ ภูกัน โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82610. นางสาววนิดา ตันสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82611. นางสิริรัตนแ บญุสราง โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82612. นางสุจิรา ธรรมชีวทศันแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82613. นางสุนันทา ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82614. นางโสภา ยังรอด โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82615. นางหทยัรัตนแ ศรีสุวรรณวเิชียร โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82616. นางอรวรรณ สุวรรณดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82617. นางไอยเรศ เหลาแกว โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82618. นายพชิาญ รัตนวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82619. นายวฒิุศักด์ิ เกิดเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอง็เสียงสามัคคี) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82620. นางกนกทพิยแ อนันตพรรค โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82621. นางดุษฎี ปาณศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82622. นางภาสินี สุวรรณรักษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82623. นางสาวสุไบด฿ะ เหล็มโส฿ะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82624. นางอภญิญา ดิษสุวรรณแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82625. นายวชิัย ดิษสุวรรณแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานสะเดา) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82626. นางกาญจนา นวลแกว โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82627. นางนุชรินทรแ วองวชิราพาณิชยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82628. นางวาสนา แกวแสงทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82629. นางศันสุณีพร นิยมวาส โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82630. นางศิรินาถ ศิริโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82631. นางศิริรัตนแ เต็มรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82632. นางสาวนาตยา โปติละ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82633. นางสาวสุธดิา แยงคุณเชาวแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา
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82634. นางสุทธรัิตนแ คลองร้ัว โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82635. นางสุภาวดี ต้ินสกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82636. นางโสภดิา ภูเลิศตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82637. นางอมรรัตนแ คําวอน โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82638. นายกิตติ พลูแกว โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82639. นายเอกศักด์ิ คลองร้ัว โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82640. นางสาวทพิาพรรณ สาครไพบลูยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ออนอทิุศ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82641. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล ๒ (ออนอทิุศ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82642. นางสาวสุชัญญา คงเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ออนอทิุศ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82643. นางสุกัญญา นัคเร โรงเรียนเทศบาล ๒ (ออนอทิุศ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82644. นางสุคนธแ พรอมมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (ออนอทิุศ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82645. นางสุภาพร เมืองจันทบรีุ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ออนอทิุศ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82646. นางอุบล นันทวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ออนอทิุศ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82647. นางเยาวเรศ หมัดโส฿ะ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชุมชนหมูบานตัวอยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82648. นางสาวปาริชาติ สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชุมชนหมูบานตัวอยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82649. นายชันษา สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชุมชนหมูบานตัวอยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82650. นายเสถียรชัย ไชยนอก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชุมชนหมูบานตัวอยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสะเดา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82651. นางกาญจนา สุวรรณละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82652. นางกาญจนา รุลปใกษแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82653. นางจิดาภา เพชรแกว โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82654. นางฉววีรรณ เพชรคง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82655. นางวชิรญาณแ แจมเพช็รรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82656. นางสลักจิต พฒุนอย โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82657. นางสาวขวญัตา สุขพงษแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82658. นางสาววารุณี ไหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82659. นายณัฐกานตแ เตชะวรรณโต โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82660. นายณัฐพงศแ มณีนวล โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82661. นายปลายฟาู จันทรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82662. นายสมเกียรติ โอทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82663. นายสําเนาวแ รักษแทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82664. นางกาญจนา จันทวาศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82665. นางนภาพร ทองนวล โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82666. นางปรางทพิยแ อินทเุศรษฐ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82667. นางเรขา ละมายพนัธุแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82668. นางวจิิตรา บญุศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82669. นางสาวจงศิริ อนุกูล โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82670. นางสาวนาตยา รักษาพล โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา
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82671. นางสาวพัชรินทรแ ชุมชาติ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82672. นางสาวรัล นุชประหาร โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82673. นางสาวอภริดี สินจรูญศักด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82674. นายจิรวฒิุ อินทเุศรษฐ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82675. นายวโิรจนแ พรมประถม โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณแ) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82676. นางฉัตรเกลา งามพรีะพงศแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82677. นางนฐกช ทามประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82678. นางมธรุสฌรี พรอมมูล โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82679. นางมลินียแ จันพุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82680. นางสรัสวดี ปานสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82681. นางสาวพรเพญ็ กุมมาระกะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82682. นางอมรา บญุสนอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82683. นางอาภรณแ แซเฮง โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82684. นางอารมณแ ยกรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82685. นายธงชัย โขยวัน่เซง โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82686. นายปกรณแ พบิลูยแผล โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82687. นางชุมกมล ทองคง โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82688. นางนาฏอนงคแ จันทรแเพลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82689. นางนิรมล รักษแนิลวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82690. นางเพญ็นภา ไพชํานาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82691. นางมยุรี สวาทะสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82692. นางสาวจารุวรรณ เพชรยอย โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82693. นางสาวบญุญา ทองแท โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82694. นางสาวสุทศันา นาคะพรหม โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82695. นายจิรันดร กลับกลาย โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82696. นายณรงคแ ชาติดํา โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82697. นายบรรจบ ศรีรักษแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82698. นายปราโมทยแ ทองคง โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82699. นายเอก ชโนวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัคลองเรียน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82700. นางบําเพญ็ ขวญัเพช็ร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82701. นางพนิดา หดัประสม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82702. นางสนธยา สงศรี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82703. นางสาวนงคแนุช ศิริสมบติั โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82704. นางสาววรารัตนแ ปิๆนทองพนัธุแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82705. นางสาววนัวสิาขแ เทพรักษแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82706. นางสุรียแพร สงคแประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82707. นางอุทศิ ประยูรทรัพยแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา
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82708. นายกิตติพงษแ ศิริพนัธุแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82709. นายธรรมรงคแ จองเจริญผล โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82710. นายววิฒันแ เชื้อแหลม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82711. นายสิทธชิัย แกวคํา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82712. นายสุริยันตแ ดําแปนู โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปูอมนอก) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82713. นางจุไรรัตนแ รัฐภมูิภกัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหาดใหญ) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82714. นางณิชาภา ลีธนันชัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหาดใหญ) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82715. นางนราทพิยแ มากจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหาดใหญ) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82716. นางบญุเรือน ฤทธริงคแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหาดใหญ) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82717. นางสาวกมลวดี จางบวั โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหาดใหญ) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82718. นางสาวจติติรัตนแ มงคลสินธุแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหาดใหญ) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82719. นางสุวดี สุขสวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหาดใหญ) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82720. นายดลยแเหลาะ เหล็มหมาด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหาดใหญ) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82721. นางกัญญแนัชชา พลากร โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝใน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82722. นางพจนี มุสิกะศิริ โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝใน) สังกดัสํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82723. นางวชัจิรา ชูสิน สํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสงขลา

82724. นางสาวเบญจวรรณ จินา โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัสตูลสันตยาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82725. นางสาวสุธาทพิยแ ขาวทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัสตูลสันตยาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82726. นายขวญัชัย แกวอัมพร โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัสตูลสันตยาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82727. นายสมชาย บวัเนี่ยว โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัสตูลสันตยาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82728. นางกาญจนา บวัเนี่ยว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชนาธปิเฉลิม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82729. นางดวงกมล โปดํา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชนาธปิเฉลิม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82730. นางปญุชรัสมิ์ สมปอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชนาธปิเฉลิม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82731. นางศิรินรัตนแ จันทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชนาธปิเฉลิม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82732. นางสาวรัตนา รองเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชนาธปิเฉลิม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82733. นางสาวสุชาดา ชวยเมือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชนาธปิเฉลิม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82734. นางสุกัลยา ไฝนุย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชนาธปิเฉลิม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82735. นางอารุณี เหลทองคํา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชนาธปิเฉลิม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82736. นายอาชา และเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัชนาธปิเฉลิม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82737. นายณรงคแศักด์ิ รินรส โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานศาลากันตง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82738. นางผิวพรรณ บวังาม โรงเรียนนิคมพฒันาผัง ๖ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82739. นางอรุณรัศมี จิตประพนัธแ โรงเรียนนิคมพฒันาผัง ๖ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวดัสตูล

82740. นางนัยรัตนแ ธนัตยแจิระพร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัใน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82741. นางพรรณนิภา ภทัรกรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัใน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82742. นางวรรณา ชูเกล้ียง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัใน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82743. นางศิริพร เสือทองคํา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัใน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82744. นางสาวเพยีงใจ มูณีผล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัใน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ
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82745. นางอุบล ชุมนิตยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัใน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82746. นางเนาวรัตนแ ประดิษฐศิลป โรงเรียนเทศบาล ๓ (คลองตาเค็ด) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82747. นางพงึใจ บญุสนอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (คลองตาเค็ด) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82748. นางวมิล สมจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ (คลองตาเค็ด) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82749. นางชลิดา รอนยุทธ โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธไิชยอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82750. นางพชัรี สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธไิชยอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82751. นางสาวบุศรินทรแ จันทรแประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธไิชยอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82752. นางสาวพศิมัย แซโฮว โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธไิชยอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82753. นางสาวสัจจา ภนูุช โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธไิชยอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82754. นางเสาวลักษณแ สงวนไทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธไิชยอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82755. นางอมรศรี มณีแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธไิชยอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82756. นางอรัญญา พสุิทธากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (สิทธไิชยอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82757. นางพชัราภรณแ คลองแคลว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดักลางวรวหิาร ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82758. นางละมัย ทองเหม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดักลางวรวหิาร ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82759. นางสาวจันทมิา จิรบณุยพฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดักลางวรวหิาร ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82760. นางสาวทศันียา โสภา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดักลางวรวหิาร ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82761. นางสาวสุธาสินี เสนียแศรีสันติ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดักลางวรวหิาร ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82762. นางคณิศร เอมทพิยแ โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82763. นางนงนุช อื้อเพชรพงษแ โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82764. นางน้ําฝน พนัภู โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82765. นางรัสรินทรแ ภดิูศจุลเศรษฐแ โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82766. นางศิริกันยา บณัฑิตยศสกุล โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82767. นางสัตยาภรณแ ชวยอักษร โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82768. นางสาวจิรนันทแ ปใญญพมิพแ โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82769. นางสาวภทัรา บญุเรือง โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82770. นางสาวมนัสนันทแ เจริญ โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82771. นางสาวรุงทพิยแ กอนแกว โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82772. นางสาวศรินธราทิพยแ ชื่นอยู โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82773. นางสาวอภริดี มาพร โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82774. นางอรนิษฐแ สมใจ โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82775. นายสุทธพิล อื้อเพชรพงษแ โรงเรียนเทศบาล๑(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82776. นางกาญจนา ทาวรรณ โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82777. นางกิตติยา ถาวร โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82778. นางกูรอสด฿ะ ภมรพล โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82779. นางตรีชณา สารโท โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82780. นางทพิวรรณ ผาสุข โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82781. นางรัชดา ภูภกัดี โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ
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82782. นางสาวจิรัชยา โบกพดั โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82783. นางสาวเตรียมรุง บญุเลิศ โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82784. นางสาวปติิพร เซงส้ิม โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82785. นางสาวอัปษร พทุธริยา โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82786. นางสาวเอื้อมพร เกษมสําราญ โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82787. นางอรอนงคแ โชติไพรัตนแ โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82788. นายวรีะวฒันแ นารี โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82789. นายศุภชัย บญุยัง โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82790. นายอภริมยแ ดอกเด่ือ โรงเรียนเทศบาลปอูมแผลงไฟฟาู สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82791. นางสาวนิรวรรณ มูลวงษแ โรงเรียนเทศบาลวดัแค สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82792. นายกลวชัร สุขศรีใส โรงเรียนเทศบาลวดัแค สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82793. นางจิระวรรณ เส็งชุนวรพงคแ โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82794. นางยุพนิธแ เทยีงคํา โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82795. นางวฒันา เกิดบญุ โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82796. นางสาววราภรณแ พรเจริญ โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82797. นางสาววารี บอพชืนแ โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82798. นางสาวออมสรอย ทพิยแลุย โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82799. นางหนึ่งฤทยั จันทรแมาลา โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82800. นายอดิศัย นอยวลัิย โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82801. นางอารีวรรณ เติมสายทอง โรงเรียนเทศบาล๑(บางครุอุปการราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรปราการ

82802. นางทองพนู ดํารงพาณิชยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง (สหราษฎรแอุทิศ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82803. นางนวนหงษแ ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง (สหราษฎรแอุทิศ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82804. นางสมพรฐกมล รุงจรูญกัลปะเวท โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัอัมพวนัเจติยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82805. นางสาวเบญจา พงษแพทิกัษแ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัอัมพวนัเจติยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82806. นางกฤดาภทัร มาระเพญ็ โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82807. นางบญุชวย สุขโข โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82808. นางพชัราภรณแ ครองพล โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82809. นางศศิธร โพธิง์าม โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82810. นางสาวชลิดา เชี่ยวไลกุล โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82811. นางสาวบญุยิ่ง แกวทบัทมิ โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82812. นางสาวพรทพิยแ สุโพธณิะ โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82813. นางสาวมณีรัตนแ บญุเจริญ โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82814. นางสาวมาลัย สุดนิมิตร โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82815. นางสาวเยาวลักษแ นราศรี โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82816. นางสําเนียง วชิรสกุลเกียรติ โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82817. นางอุบล ออนนอม โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82818. นายจิรศักด์ิ ธรรมสุจริต โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม
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82819. นายไพศาล งามโสภา โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส (นิพทัธแหริณสูตรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82820. นางนภสัรพี โชตวนิน โรงเรียนเทศบาลวดัปูอมแกว (อัครพงศแชนูปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82821. นางพรนิภา คงอุดมสิน โรงเรียนเทศบาลวดัปูอมแกว (อัครพงศแชนูปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82822. นางเพลินพร รุงสาง โรงเรียนเทศบาลวดัปูอมแกว (อัครพงศแชนูปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82823. นางสาวจนัทรแสุนี วรีาภรณแกุล โรงเรียนเทศบาลวดัปูอมแกว (อัครพงศแชนูปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82824. นางสาววบิลูยแศรี อินทรสุนทร โรงเรียนเทศบาลวดัปูอมแกว (อัครพงศแชนูปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82825. นายอํานาจ แสงภู โรงเรียนเทศบาลวดัปูอมแกว (อัครพงศแชนูปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82826. นางประภา เงาแสงธรรม โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82827. นางอโณชา แกวมรกต โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม

82828. นางจีราภรณแ เล้ียงตระกูลงาม เทศบาลนครออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82829. นางแกวตา วญิโูหตัถกิจ โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82830. นางนัยนา ปิๆนสุภา โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82831. นางนิทรา สมภกัดี โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82832. นางนิศากร โลมากูล โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82833. นางประไพ จันทรแหอม โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82834. นางสาววลัยพร อิงปใญจลาภ โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82835. นางสาวศิริวรรณ นวมนวล โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82836. นางสาวอนิลพร รอดวรรณะ โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82837. นางสุปราณี อินต฿ะขันทแ โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82838. นางอรพนิ เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82839. นายสุธี ชํานาญสุธา โรงเรียนเทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎรแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82840. นางกาบแกว แสนออน โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82841. นางพยอม ก๋ํารามัญ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82842. นางวรุณ โคกเล่ียม โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82843. นางสาวชัญญารินทรแ เยาวโรจนแ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82844. นางสาวสุประวีณแ จันทรแจริง โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82845. นางสุภาพร ทพัสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82846. นางอัมพร พุมเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82847. นายจุมพล เทยีนไพบลูยแศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82848. นายทศพร บรูณแเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82849. นายประกิต จันทรแสง โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82850. นายสวาง วาทนีุกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82851. นางสาวกฤษฎาพร พรหมจักร โรงเรียนเทศบาลวดัชองลม (เปีๆยมวทิยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82852. นางสาวจนัทรแพร ชัยสมุทร โรงเรียนเทศบาลวดัชองลม (เปีๆยมวทิยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82853. นางสาวทิพวรมยแ กิจสกุลทพิยแ โรงเรียนเทศบาลวดัชองลม (เปีๆยมวทิยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82854. นางสาวพรทพิยแ กําจรเกียรติกุล โรงเรียนเทศบาลวดัชองลม (เปีๆยมวทิยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82855. นางสาวสุธาสินียแ คุมยงคแ โรงเรียนเทศบาลวดัชองลม (เปีๆยมวทิยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร
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82856. นางสิรินทร สุโภภาค โรงเรียนเทศบาลวดัชองลม (เปีๆยมวทิยาคม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82857. นางชญานิศ คงดารา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82858. นางฐิติรัตนแ ไพศาล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82859. นางนันทวรรณ อวมเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82860. นางนิ่มอนงคแ อยูทรง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82861. นางเพชรไพรินทรแ สมไพบลูยแ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82862. นางเพญ็นภา เปาทอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82863. นางรัชนี ปยิางสุ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82864. นางสาวกัญญารัตนแ ทพัไทย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82865. นางสาวศศิมา รุงสินวนิช โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82866. นางสาวสายหยุด เลาหบตุร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82867. นายธวชัชัย สกลเกียรติ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี(สังวรจันทรสรราษฎรวิทยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82868. นางจารุวรรณ ศิริพรกิตติ โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82869. นางชวลี หตัถภมูิเกษตร โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82870. นางนีวารัตนแ เทพากร โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82871. นางพจณียแ หลิมไทยงาม โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82872. นางมลฑา อดิศักด์ิอัญชลี โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82873. นางสาวชนัญธร เขียวอุดมทรัพยแ โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82874. นางสาวฐิตารียแ เทยีมรักษแ โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82875. นางสิรินดา ดําเพร โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82876. นางสุริเยศ แกนจําปา โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82877. นางสุวมิล พงษแพนัธแ โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82878. นางถาวร เทยีนไพบลูยแศิริ โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82879. นางทองแท จุยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82880. นางสาวชอเพชร เหลืองเลิศวนัชัย โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82881. นางสาวนภสัชนนัทแพร สันติวสุธา โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82882. นางสาวมยุรี สําเภาทพิยแ โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82883. นางสาวศศิลักษณาพร วงคแฟใกคุณาการ โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82884. นางสุกัญญา คัสกุล โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82885. นายนิธโิรจนแ เกษมีฤทธิข์จร โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82886. นางดวงกมล แสงตะกัน โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82887. นางสาวพวงแกว โคจรานนทแ โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82888. นางสาวภาวนา วมิุกตะลพ โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82889. นางกนกพร เกิดพดุซา โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82890. นางตวงรัตนแ แกวประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82891. นางถนอมรัตนแ สิทธเิสนี โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82892. นางพรทพิยแ มวนออม โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร
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82893. นางศิริพร ไลเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82894. นางสงคแคิด มุณณียแ โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82895. นางสาวทองใหม เกษแกว โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82896. นางสาวพชัรี สมภาค โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82897. นางสาวสําเนียง ยอดจันทรแ โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82898. นายสัจจะ แสงตะกัน โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82899. นายสุพร แกวกลํ่า โรงเรียนเทศบาลศรีบณุยานุสสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82900. นางบษุบา อํานาจ โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82901. นางศลิษา จินดาวงษแ โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82902. นางสาวดาว หงษแเวยีงจันทรแ โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82903. นางสาวธนิฏฐา ซาเสน โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82904. นางสาวพรทพิยแ ทองดี โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82905. นางสาวพรรณี ปิๆนประดับ โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82906. นางสาวภาวนา ทองใหม โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82907. นางสาววาสนา วสัินเทยีะ โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82908. นางสาวสุวรรณี ธรรมอุปถัมภแ โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82909. นางสาวอารียแ ทองมา โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82910. วาที่รอยตรีธานี เพง็ธรรมมา โรงเรียนเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82911. นางสาวบษุยา ล้ิมประเสริฐ โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82912. นางสาวรัชรี กึนพนัธแ โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82913. นางสาวรัตนแตัญโู ประกอบผล โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82914. นายณัฐวฒิุ จันละมุด โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82915. นายนิรุตต์ิ หลงสมบญุ โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82916. นายวงษแเทพ ฉัตรสุริยวงศแ โรงเรียนบานปลองเหล่ียม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82917. นางพรรณนภา อิงพงษแพนัธแ โรงเรียนวดัหลักส่ีราษฎรแสโมสร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82918. นางมารศรี นุชดอนไผ โรงเรียนวดัหลักส่ีราษฎรแสโมสร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82919. นางสุทสิา ลบเลิศ โรงเรียนวดัหลักส่ีราษฎรแสโมสร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82920. นายเฉลิม ฮะเจริญ โรงเรียนวดัหลักส่ีราษฎรแสโมสร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82921. นายศักด์ิณรงคแ บญุเรือง โรงเรียนวดัหลักส่ีราษฎรแสโมสร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82922. นางกัญจนี ชนะวงศแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82923. นางวรลักษณแ จาตุรพนัธแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82924. นางสาวบุญญาพร ปิๆนรักษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82925. นางสาวบษุยา นิลเพช็ร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลออมนอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร

82926. นางฐิตารียแ บญุแจง เขาฉกรรจแวทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82927. นางวาสนา ชมภโูคตร เขาฉกรรจแวทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82928. นางวไิลวรรณ นวลเลิศ เขาฉกรรจแวทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82929. นางอรนุช แสงชยาภา เขาฉกรรจแวทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว
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82930. นางสาวสุนิษา สาลีพวง ซับนกแกววทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82931. นายนิมิต เจียมตน ซับนกแกววทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82932. นายวฒันา ธมิาศ ซับนกแกววทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82933. นางนงนุช พงษแนาค เทศบาล ๑ (หนองกะพออนุสรณแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82934. นางสมใจ ทางคะพษิ เทศบาล ๑ (หนองกะพออนุสรณแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82935. นางสาวสมหญิง ชุมสุข เทศบาล ๑ (หนองกะพออนุสรณแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82936. นายวเิชนทรแ ยกต๊ิด เทศบาล ๑ (หนองกะพออนุสรณแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82937. นางปใทมา จารุจุณาวงศแ เทศบาล ๒ (บานลัดกะสัง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82938. นางศิริรัตนแ ญาณรัตนแ เทศบาล ๒ (บานลัดกะสัง) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82939. นางสุทธารัตนแ นิ่มนวล เทศบาล ๑ (หนองกะพออนุสรณแ) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82940. นางแกวกัลยา โพนทอง เทศบาลชนะชัยศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82941. นางแกวตา แนวปราณีต เทศบาลชนะชัยศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82942. นางวาสนา บญุผาสุข เทศบาลชนะชัยศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82943. นางสาวนิตยา ออนสวาง เทศบาลชนะชัยศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82944. นางอรุณี นวมมณีรัตนแ เทศบาลชนะชัยศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82945. นายธรรมรงคแศักด์ิ ไทรฟใก เทศบาลชนะชัยศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82946. นายบณัฑิต ศิลประเสริฐ เทศบาลชนะชัยศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82947. นายพรชัย บวัเรือง เทศบาลชนะชัยศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82948. นางธนวรรณ โชติสวสัด์ิ เทศบาลบานกิโลสอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82949. นางนลินรัตนแ กรุยรุงโรจนแ เทศบาลบานกิโลสอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82950. นางบงัอร บญุอ่ํา เทศบาลบานกิโลสอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82951. นางสาวกรรณิการแ จันดา เทศบาลบานกิโลสอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82952. นางสาวนงคราญ อดทน เทศบาลบานกิโลสอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82953. นางอําไพ ชาวโยธา เทศบาลบานกิโลสอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82954. นางกนกพร ออนสงคแ เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82955. นางณิชากุล งามนิสัย เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82956. นางผุสดี โสรัตนแ เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82957. นางสาวกรรธศร นอยนันตา เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82958. นางสาวพัชรินทรแ เครือนอก เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82959. นางสาวมาลัย ไกรวงษแ เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82960. นางสาวรัตนาภรณแ ดาวเรือง เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82961. นางสาวสุนียแ พลแกว เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82962. นางสํารวย บญุเพง็ เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82963. นายเกรียงไกร ปริธรรมมัง เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82964. นายบญุสง กิ่งเงิน เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82965. นายวทิยา บวัคํา เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82966. นายศุภโชค นันตา เทศบาลมิตรสัมพนัธแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว
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82967. นางกัลยวรรธณแ ใจประเสริจ บานกิโลสอง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82968. นางสาวจิตราพร ยอดบนุอก บานแกงวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82969. นางสาวนิตรา โภคมูลผล บานแกงวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82970. นางสาวสุนันทา ศรีโสภา บานแกงวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82971. นางสาวอภสิรา คนดี บานแกงวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82972. นางสุพตัรา พรมภกัดี บานแกงวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82973. นายภวูทิยแ กนกฤทธไิกวลั บานแกงวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82974. นายวชิิต ลือพชื โรงเรียนซับนกแกววทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82975. นางแวนคํา ขยันสการ สิริราชอนุสรณแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82976. นางสาวธษิารัตนแ นันทะธรรม สิริราชอนุสรณแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82977. นางสาวปิลันธนา ลักษณะหตุ สิริราชอนุสรณแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82978. นายจิรศักด์ิ ศรีทองคํา สิริราชอนุสรณแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82979. นายสุธวชั ศรีอินทรแ สิริราชอนุสรณแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสระแกว

82980. นางอังคณา ตุงประโคน เทศบาลเมืองแกงคอย โรงเรียนเทศบาลบานมวง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82981. ศศิรแอร สาระกุล เทศบาลเมืองแกงคอย โรงเรียนเทศบาลบานมวง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82982. นางนงนุช เสมาขันธแ โรงเรียนเทศบาบ ๑ นาเร่ิงราษฎรแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82983. นางรัตนา เนียววรีะ โรงเรียนเทศบาบ ๑ นาเร่ิงราษฎรแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82984. นางสาวพัทธนันทแ ปรีชาพรประเสริฐ โรงเรียนเทศบาบ ๑ นาเร่ิงราษฎรแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82985. นางสาวสิริลักษณแ ศรีสวาง โรงเรียนเทศบาบ ๑ นาเร่ิงราษฎรแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82986. นางดวงกมล ลิมังกูร โรงเรียนเทศบาบ ๙ (วดัเขาคูบา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82987. นางอมรรัตนแ แซดาน โรงเรียนเทศบาบ ๙ (วดัเขาคูบา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82988. นางบญุถม ศรีแกว โรงเรียนเทศบาล ๒วดัเสนานฤมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82989. นางรัศมี ชื่นงาม โรงเรียนเทศบาล ๒วดัเสนานฤมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82990. นางนันทแนภสั สิงหแวรทตั โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัสหมิตรมงคล  ต้ังตรงจิตร ๖ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82991. นางเปรมจิตร ฟุูงเฟืๆอง โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัสหมิตรมงคล  ต้ังตรงจิตร ๖ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82992. นางมัลลิกา โนราช โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัสหมิตรมงคล  ต้ังตรงจิตร ๖ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82993. นางสาวดารารัตนแ คําอวม โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัสหมิตรมงคล  ต้ังตรงจิตร ๖ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82994. นายศิวภาคยแ กองยอด โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัสหมิตรมงคล  ต้ังตรงจิตร ๖ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82995. นายสมชาย แยมเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัสหมิตรมงคล  ต้ังตรงจิตร ๖ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82996. นางจันทรแเพญ็ แกวโมรา โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82997. นางธารินี บญุเกื้อ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82998. นางนิตยา ปิๆนทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

82999. นางสาวคมคาย คชวราฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83000. นางสาวทรรศณียแ ตันฑแณรงคแ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83001. นางสาวสมบติั ระยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83002. นางสุกัญญา มีแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83003. นางสุคลทพิยแ ยิ่งยวด โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี
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83004. นางสุมิตรา โสรีกุน โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83005. นางสุวชัรี เลิศหลา โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83006. นางโสภา มะลิพวง โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83007. นายศตวรรษ เอี่ยมสําอางคแ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83008. นางนัจฐิสา เสง่ียมศรี โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัเกาะกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83009. นางสาวธรีาพร จึงรัศมีพานิช โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัเกาะกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83010. นางสาวอุษา สุขโชติ โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัเกาะกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83011. นายเฉลิมชัย พงษแไพโรจนแ โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัเกาะกลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83012. นางบบุผา แทนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๗ (วดัแกงขนุน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83013. นางสาวนิตยา อินทสร โรงเรียนเทศบาล ๗ (วดัแกงขนุน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83014. นางสาวนิภาพร ตีตอ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดัทองพุมพวง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83015. นางเฉลิมศรี สุทธสิวสัด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุมพวง)  สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83016. นางนราธปิ ยุรวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุมพวง)  สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83017. นางนิฤมน งามจตุรวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุมพวง)  สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83018. นางบงัอร นาคินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุมพวง)  สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83019. นางสาวณัฐธกาณฑแ กิริยา โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุมพวง)  สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83020. นางสําอางคแ มานุช โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุมพวง)  สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบรีุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83021. นายปราโมทยแ ลือสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83022. นางธนพรรณ พทิกัษแอุปถัมภแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัศรีบรีุรตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83023. นางนวพร หลายพฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัศรีบรีุรตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83024. นางบศุนียแ ชัยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัศรีบรีุรตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83025. นางสมลักษณแ สังคสิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัศรีบรีุรตนาราม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83026. นางสมพร ประทมุมาลยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัเสนานฤมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83027. นางสาวทศันวดี คูณเที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัเสนานฤมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83028. นายสุธรรม วงัศิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัเสนานฤมิตร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83029. นางสาวปใทมาวดี เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ( วดับานออย ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83030. นางปริยานุช สุขใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดับํารุงธรรม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83031. นางมนหทยั มาเนตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดับํารุงธรรม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83032. นางสมพร ชาวพรหม โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดับํารุงธรรม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83033. นางสาวศิริรัช บรรจงแจม โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดับํารุงธรรม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83034. นางสาวสุจิตรา คําเนตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดับํารุงธรรม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83035. นางสุฑามาส สุขพอดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดับํารุงธรรม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83036. นายพชัรดนัย หาวหาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดับํารุงธรรม) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83037. นางสุกัญญา ล้ิมเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัดาวเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83038. นางอัจฉรา พนูมา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัดาวเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83039. นางอารี สํารองพนัธุแ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัดาวเรือง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83040. นางอุไร การไทย โรงเรียนเทศบาล ๖ (วดัเชิงเขา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี



2246

83041. นางนารี กองกะมุด โรงเรียนเทศบาล ๗ (วดัแกงขนุน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83042. นางสาวศุภกร นามบญุลา โรงเรียนเทศบาล ๗ (วดัแกงขนุน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83043. นางโสภดิา มาลิการ โรงเรียนเทศบาล๑๐(อนบุาลเทศบาลเมอืงสระบรีุ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83044. นางกําไร รักดานกลาง โรงเรียนเทศบาลบานมวง  เทศบาลเมืองแกงคอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83045. นางจิรวรรณ สังขทมิ โรงเรียนเทศบาลบานมวง  เทศบาลเมืองแกงคอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83046. นางนวลนิด นิธกิุลรัตนา โรงเรียนเทศบาลบานมวง  เทศบาลเมืองแกงคอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83047. นางบบุผา ศรีนคร โรงเรียนเทศบาลบานมวง  เทศบาลเมืองแกงคอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83048. นางวชิยา ยอดปนื โรงเรียนเทศบาลบานมวง  เทศบาลเมืองแกงคอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83049. นางอําพร คําดี โรงเรียนเทศบาลบานมวง  เทศบาลเมืองแกงคอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83050. นางณุรชา เอี่ยมคงสี โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83051. นางสาวจงจิตตแ สุขสดมภแ โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83052. นางสาวทศันี แกวเนตร โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83053. นางสาวนิตยา โสดา โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83054. นางสาวปริญญา พงษแสุชล โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83055. นางสาววริศรินทรแ มีบญุเกิด โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83056. นางสาวสุกัญญา แตงออน โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83057. นางสาวสุวรรณี บญุเทยีบ โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83058. นางสุมาลี แกววงศแพรวน โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83059. นายวนิัย จั่นเงิน โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83060. นายสมควร จันอุด โรงเรียนเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83061. นางเพญ็ศรี สาระเดช โรงเรียนเทศบาลพฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83062. นางสาวสิรินทรแทิพยแ สังขแธปู โรงเรียนเทศบาลพฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83063. นายศิโรรัตนแ ทองจํารูญ โรงเรียนเทศบาลพฒันา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83064. นางจีรนันทแ ทาวดี โรงเรียนเทศบาลวดัแกงคอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83065. นายพภิพ วยันิพลี โรงเรียนเทศบาลวดัแกงคอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83066. นายแสงเทยีน ศิริสลุง โรงเรียนเทศบาลวดัแกงคอย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83067. นางนงคแลักษณแ ผิวผาง โรงเรียนเทศบาล๓(วดับานออย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83068. นางนพวรรณแ เต็มเนื้อทอง โรงเรียนเทศบาล๓(วดับานออย) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83069. นางภทัชรียแ รอดเงิน โรงเรียนเทศบาล๗ (วดัแกงขนุน) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83070. นางเยาวรัตนแ นาคจั่น โรงเรียนหรเทพ(รุงเรืองประชาสามัคคี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83071. นายสุรชาติ นาคจั่น โรงเรียนหรเทพ(รุงเรืองประชาสามัคคี) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83072. นางนวรัตนแ สนมฉ่ํา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83073. นางสาวกาญจนา คอนทรัพยแ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83074. นางสาวลัดดา โตเจริญ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83075. วาที่รอยตรีโกสินทรแ ไทยจํานงคแศิลป วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพทุธบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสระบุรี

83076. นางสาวอัจฉรา โพธิอ์น โรงเรียนเทศบาล ๑ (สหราษฎรแวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83077. นางวรรณา รุงสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัเสฐียรวฒันดิษฐแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี
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83078. นางบญุนํา เชื้อปยุ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษแเมืองสิงหแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83079. นางสาวจันทรแนิภา เจริญพรหม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษแเมืองสิงหแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83080. นางหยาดรุง จงรักพงศแเผา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษแเมืองสิงหแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83081. นางจารุวรรณ ชุนลีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83082. นางจิดาภา ศรีภชุงคแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83083. นางจินตนา ชื่นแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83084. นางพชิญธดิา สมิง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83085. นางสาวปริยากร พนิกฤษณแ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83086. นางสาวพศิมัย เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสิงหแบุรี

83087. นางสาวอรอนงคแ เกียรติขจร โรงเรียนเทศบาลแปงูจันทรแกระจาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83088. นายวฒิุชัย ประชัน โรงเรียนเทศบาลแปงูจันทรแกระจาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83089. นายไพโรจนแ ทรัพยแเจริญ โรงเรียนเทศบาลแปนูจันทรแกระจาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83090. นางจีราพร หลาคําปา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83091. นางชมพนูุท สุดจิตรแ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83092. นางนงนุช เชื้อนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83093. นางปริญญาพร ฉาดฉาน โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83094. นางปยิะนุช เมนเผือก โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83095. นางฤชากร พรรณาศร โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83096. นางลัดดา สุริวงษแ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83097. นางศิริพร อาคารรัตนแวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83098. นางสาวมธรุส ต๊ิบปนิวงศแ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83099. นางสาววจี ศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83100. นางสาววาสิณียแ โพธิท์อง โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83101. นางสาววณีา คงประจักษแ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83102. นางสาวศุภรา ดิสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83103. นางสาวสมศรี หรัิญวทิยแ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83104. นางสุพฒันแตรา พฒันอุตสาหกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83105. นางสุรียแ ออนทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83106. นายธนภฏั รูสมัย โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83107. นายสุวนัตแ ใจชนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83108. นายเสนาะ กมล โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83109. นางสาวนิภาพร พรมมินทรแ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทยั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83110. นางสาววลัยพร พยัคฆบตุร โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทยั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83111. นายคมสัน วงษแประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทยั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83112. นายภคัรภทัร สมบติัโต โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทยั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83113. นางกรรัตนแ ศรีจํารูญ โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83114. นางณัฐจิรา สุขมา โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย
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83115. นางพรทพิยแ จงอัจฉริยกุล โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83116. นางรสสุคนธแ ไชยบตุร โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83117. นางสาวบญุนะ ทฬัหสิรินาถ โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83118. นางสาวสายใจ คงกําจัด โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83119. นางสุมิตรา ตันอุตมแ โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83120. นายเฉลิม สกุลสมาธิ โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83121. นายสังเวยีน สายใหม โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83122. นางพรชนก จันทนจินดา โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ)สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83123. นางศิริภสัสร ภมูิประพทัธแ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ)สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83124. นางสาวกัญริกา โตนดทอง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ)สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83125. นางสาววนัเพญ็ โต฿ะมุข โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ)สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83126. นางสุกัญญา ล้ิมพพิฒันแชัย โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ)สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83127. นายธรีะพงษแ ศรีพงษแสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรคแ)สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83128. นางบษุรา ประพนัธแศิริ โรงเรียนเทศบาลวดัสวรรคาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83129. นางอรพนิทแ โพธิห์ลัง โรงเรียนเทศบาลวดัสวรรคาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83130. นางแสงทอง นึกอนันตแ โรงเรียนเทศบาลวดัสวสัติการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83131. นายนิวตัชัย ภมุมาพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลวดัสวสัติการาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83132. นางชนิสรา ยังวลัิย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83133. นางบญุหยัน หลายศิริกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83134. นางปวณีา คูควร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83135. นางพรทพิยแ ใครกระโทก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83136. นางเรณู พรหมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83137. นางวนัวสิาขแ ชางดําริหแ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83138. นางศิริธร แกวพงคแ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83139. นางสาวทติยา สอนแจม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83140. นางสาวเบญจมาศ ชมชื่น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83141. นางสาวปรียมาศ ศิลปศร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83142. นางสาวสุจิรา สุขภมุรินทรแ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83143. นางสาวสุดารัตนแ นาคถมยา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83144. นางสาวอรพรรณ สุทธหลวง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83145. นางสุนันทแทา มงคลทพิยแ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83146. นายดารากร ตัสมา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83147. นายพงษแศักด์ิ คชาธาร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83148. นายศราวฒิุ ถวนถี่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83149. นายสมานชัย จูทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83150. นายสุเทพ ทวมพทุรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83151. นายสุขเมือง มะโต โรงเรียนบานกระชงคแ(ประชาอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย
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83152. นางอรพนิ ฝางเสน โรงเรียนวดัคลองโปงุ(ธรรมภาณบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83153. นางอรวรรณ บญุเนตร โรงเรียนวดัคลองโปงุ(ธรรมภาณบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83154. นางทพิวรรณ แสนยศักด์ิศรี โรงเรียนวดัดุสิดาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83155. นางอธดิา อินทรสอาด โรงเรียนวดัดุสิดาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83156. นายสงัด เสือกระจาง โรงเรียนวดัดุสิดาราม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83157. นางพชิญแจิรา เปล่ียนสะอาด โรงเรียนวดัวงัสวรรคแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83158. นางเบญจมาภรณแ สิทธิ โรงเรียนวดัวงัสวรรคแ(ประชาบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุโขทัย

83159. นายมานพ ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล  ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83160. นางจรรยา เจริญรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83161. นางบงัอร อาจวชิัย โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83162. นางบงัอร บญุชอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83163. นางลําใย สุทธสิิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83164. นางวนัเพญ็ กล่ินออน โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83165. นางสมพร น้ําววิฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83166. นางสาวน้ําผ้ึง พกิุลทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83167. นางสาววรนุช ภมรพล โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83168. นางสาววริศรา ศรีแสง โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83169. นางสาวสุดารัตนแ รัตนทองคง โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83170. นางสาวอมรา พกิุลแกม โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83171. นายกฤตนัย ปญุญะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางล่ี(พานิชอุทศิ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83172. นางกมลชนก อินสวาง โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83173. นางกฤตลักษณแ อนุมาตยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83174. นางนงลักษณแ วฒันพทิกัษแพงศแ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83175. นางบญุญรัตนแ บญุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83176. นางพชัรี สิริทรัพยแทวี โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83177. นางพทัยา มัจฉาฉ่ํา โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83178. นางวราภรณแ กล่ินศร โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83179. นางวมิลวรรณ พลูกําลัง โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83180. นางสาวนิพทัธา ศรีทองแท โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83181. นายอิทธกิร รักเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัประตูสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83182. นางกําจัด สุดโต โรงเรียนเทศบาล ๒  อํานวยวทิยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83183. นางชุติมณนแ ทบัมี โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83184. นางธนิตา ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83185. นางนุชนาฎ เสนาใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83186. นางบปุผา สิงหแสถิตยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83187. นางประทมุ ปโิย โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83188. นางพรรณมาศ พรมพลิา โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ
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83189. นางวาสนา ชมภพูลอย โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83190. นางสาวฐิติยา โอฬารวฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83191. นางสาวภริมยแ เล็กพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83192. นางสาวสุนันทา เมฆสุทศันแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัปราสาททอง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83193. นางอาภา รมเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ อํานวยวทิยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83194. นางกัญญา ธนะสมบติั โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัไชนาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83195. นางรัตนา ยิ่งสม โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัไชนาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83196. นางสาวจําลองลักษณแ พรอมพมิพแ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัไชนาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83197. นางสาวนภาพร สวางศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัไชนาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83198. นางสาววนีา สุขนวม โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัไชนาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83199. นางสาวสายรุง กิจโชติชวง โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัไชนาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83200. นางสาวสุจิตรา คํานิกร โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัไชนาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83201. นายนิวตันแ สุจิตตารมยแ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัไชนาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83202. นางกรกมล เมธวีรกิจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัศรีบวับาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83203. นางจิราพร ทศันสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัศรีบวับาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83204. นางสาวกิตฏมิา บญุทรัพยแ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัศรีบวับาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83205. นายไพฑูรยแ เล็กพนัธแ ศูนยแพฒันาเด็กเล็กวดัไทรยแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ

83206. นางสุมาลี สิทธสิมบรูณแ โรงเรียนเทศบาล   ๔  (ทุงคาเกรียน)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83207. นายชลอ เพชรมณี โรงเรียนเทศบาล   ๔  (ทุงคาเกรียน)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83208. นายฐมพงษแ ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล  ๑  (แตงออนเผดิมวทิยา)   สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83209. นางสาวพิมพแพิมล สวสัดิเวทนิ โรงเรียนเทศบาล  ๑  (แตงออนเผดิมวทิยา)  สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83210. นางสุรัตนา รัตนานุพงศแ โรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงออนเผดิมวทิยา)     สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83211. นางสาววนิดา รอดเจริญ โรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงออนเผดิมวทิยา)   สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83212. นางอําพร พวงแมกลอง โรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงออนเผดิมวทิยา)   สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83213. วาที่ พ.ต.สมชาย ทองพทิกัษแ โรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงออนเผดิมวทิยา)   สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83214. นางกัลยาณี บญุประภาพทิกัษแ โรงเรียนเทศบาล  ๑ (หวยมุด)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83215. นางจุไรพร โพธิเ์พช็ร โรงเรียนเทศบาล  ๑ (หวยมุด)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83216. นางสุธาทพิยแ บญุกลอม โรงเรียนเทศบาล  ๑ (หวยมุด)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83217. นางจงดี คิวเจริญ โรงเรียนเทศบาล  ๑(แตงออนเผดิมวทิยา)    สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83218. นางสุทธดิา ณ  พทัลุง โรงเรียนเทศบาล  ๑(แตงออนเผดิมวทิยา)    สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83219. นางปยินารถ กลางณรงคแ โรงเรียนเทศบาล  ๒  (บานอูมาด)     สังกดัเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83220. นางจันทณา ล่ิวรุงโรจนแ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (คลองหา-นาเตรียะ)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83221. นางจิราพร แซจอง โรงเรียนเทศบาล  ๓  (คลองหา-นาเตรียะ)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83222. นางเรณู สุรทนิ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (คลองหา-นาเตรียะ)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83223. นางสาวจุรีพร ชูเฟืๆองฟาู โรงเรียนเทศบาล  ๓  (คลองหา-นาเตรียะ)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83224. นางสุนิตา จุลวชิิต โรงเรียนเทศบาล  ๓  (คลองหา-นาเตรียะ)     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83225. นางสาวณัฐภคั สัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล  ๓  (ตลาดลาง)   สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี
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83226. นางจรินทรแ ตาคม โรงเรียนเทศบาล  ๓  (ตลาดลาง)  สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83227. นายชินธรรม พรหมมณี โรงเรียนเทศบาล  ๓  (ตลาดลาง))   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83228. นางจีรพร ไกรสินธุแ โรงเรียนเทศบาล  ๓ (ตลาดลาง)     สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83229. นางเบญ็จวรรณ กางกรณแ โรงเรียนเทศบาล  ๓ (ตลาดลาง)   สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83230. นางจุนิตา รัตนประทปี โรงเรียนเทศบาล  ๓ (บานตลองหา-นาเตรียะ)  สังกดัเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83231. นางสาวศิรพี อานนทกูล โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดโพธาวาส)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83232. นางสาวอนงคแรัตนแ คงจังหวดั โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดโพธาวาส)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83233. นางสาวรัตนา บวัเพชร โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดโพธาวาส)  สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83234. นางมลิวลัยแ ยิ่งเภตรา โรงเรียนเทศบาล  ๔ (บานทุงคาเกรียน)  สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83235. นางเดนดวง ชูลีธรรม โรงเรียนเทศบาล  ๔ (วัดโพธาวาส)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83236. นางดาราพร บญุศรีโรจนแ โรงเรียนเทศบาล  ๔(วัดโพธาวาส)    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83237. นางจุฑารัตนแ โสภา โรงเรียนเทศบาล  ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83238. นางพรศมน อินทรแแกว โรงเรียนเทศบาล  ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83239. นางวณาเพญ็ มัชฌิม โรงเรียนเทศบาล  ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83240. นางสมจิตร เรืองเจริญ โรงเรียนเทศบาล  ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83241. นางสาวนัยเนตร นวลละออง โรงเรียนเทศบาล  ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83242. นางสุธามาศ เพชรแกว โรงเรียนเทศบาล  ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83243. นางอรอุมา เนาวพนัธแ โรงเรียนเทศบาล  ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83244. นายปราชญแวชิญแ ล้ิมฉุน โรงเรียนเทศบาล  ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83245. นายศิริยุทธ แสงทองนอย โรงเรียนเทศบาล  ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83246. นางทศันียา ชีววีวิฒันแวงศแ โรงเรียนเทศบาล  ๕   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83247. นางสาวพชัรี สมปรีดา โรงเรียนเทศบาล  ๕   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83248. นายรณชัย เรืองรักษแ โรงเรียนเทศบาล  ๕   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83249. นางอุทมุพร อนุภกัด์ิ โรงเรียนเทศบาล  ๕  วสุนธราภวิัฒกแ     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83250. นางเอกอนงคแ ชินธเนศ โรงเรียนเทศบาล  ๕  วสุนธราภวิัฒกแ     สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83251. นายปใญญกิจ มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงออนเผดิมวทิยา)   สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83252. นางณิชาภทัร เอียดเกล้ียง โรงเรียนเทศบาล ๑  (แตงออนเผดิมวิทยา)  สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83253. นางกรรณิกา แกวสงคแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงออนเผดิมวิทยา)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83254. นางสาวสุพชิญา เทวราช โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงออนเผดิมวิทยา)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83255. นางพลูศรี ทองพฒันแ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงออนเผดิมวทิยา)  สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83256. นางรติมา เจียวก฿ก โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงออนเผดิมวทิยา)  สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83257. นายสําเนาวแ สมศิลป โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสระเกศ)     สังกดัเทศบาลนครเกาะสมยุ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83258. นางสมบรูณแ ศรีแสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วดัสระเกศ) สังกดัเทศบาลนครเกาะสุมย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83259. นางพศิมัย จตุรทพิประดับ โรงเรียนเทศบาล ๓  (ตลาดลาง)   สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83260. นางดารารัตนแ เหมโลหะ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดลาง)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83261. นางมุขนารินทรแ งามประดิษฐแ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดลาง)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83262. นางสาวกัลยา พนิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดลาง)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี
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83263. นายปยิะพร ล้ิมทองสกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดลาง)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83264. นางเพยีงใจ บญุประสงคแ โรงเรียนเทศบาล ๔  (วัดโพธาวาส)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83265. นางสาวพมิพแใจ อินทรวตัร โรงเรียนเทศบาล ๔  (วัดโพธาวาส)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83266. นางจารี เขาแกว โรงเรียนเทศบาล ๔  (วดัโพธาวาส)  สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83267. นางษมาภรณแ หอมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัโพธาวาส)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83268. นายธรีวฒิุ กางกรณแ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัโพธาวาส)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83269. นายอาคม เชิงสมอ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วดัโพธาวาส)   สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83270. นางจุติพร คงเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83271. นางมนัสชนก กะไรยะ โรงเรียนเทศบาล ๕    สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83272. นายสุรพล พนัธุแทอง โรงเรียนเทศบาล ๕  สังกดัเทศบาลนครสุราษฎรแธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83273. นางสาวเสาวณียแ รักษแทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองทาขาม ๒   สังกดัเทศบาลเมืองทาขาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83274. นางเจียมใจ หนูไกรหงษแ โรงเรียนเทศบาลเมืองทาขาม ๓   สังกดัเทศบาลเมืองทาขาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83275. นางเพญ็โฉม เขียวบม โรงเรียนเทศบาลเมืองทาขาม ๓   สังกดัเทศบาลเมืองทาขาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83276. นางพชัริดา ชูพนม โรงเรียนเทศบาลเมืองทาขาม ๔   สังกดัเทศบาลเมืองทาขาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83277. นางลัดดาวลัยแ สุภะ โรงเรียนเทศบาลเมืองทาขาม ๔   สังกดัเทศบาลเมืองทาขาม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83278. นางเยาวเรศ พริิยสถิต โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83279. นายภานุ อ่ําใหญ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทยแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83280. นางพรศิริ แซวอง โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิยแ) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83281. นางเพยีงพศิ เล็กนอย โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิยแ) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83282. นางสาวอุไร ตอติด โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิยแ) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83283. นางสุชญา เทอืกสุบรรณ โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิยแ) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83284. นางอารัญญา บญุมาก โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิยแ) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83285. นางอุษา ทองแกว โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิยแ) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83286. นายขจร ขาวเผือก โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิยแ) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83287. นายนพสถิตยแ เสงสุย โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิยแ) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83288. นายสมบติั นาคแปนู โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๑ (ดอนสักผดุงวทิยแ) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83289. นางธวลัรัตนแ พรหมนคร โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๒ (บานดอนเกล้ียง) สังกดั อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83290. นางสาวสุจิรา ทรรพคช โรงเรียนองคแการบริหารสวนจงัหวดัสุราษฎรแธานี ๓  (บานนา) สังกัด อบจ.สฎ. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83291. นายปยิพงษแ วองวงศกร วทิยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรแธานี

83292. นายนพเมศฐแ พงศแวเิศษฤทธิ โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวทิยานุสรณแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83293. นายเกษมสินธุแ สอนสุข โรงเรียนเทศบาล๑ " สุรินทรแวทิยาคม" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83294. นางดุษฎี รัตนสมบรูณแ โรงเรียนเทศบาล๑ "สุรินทรแวทิยาคม" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83295. นางสมคิด ทองเถาวแ โรงเรียนเทศบาล๑ "สุรินทรแวทิยาคม" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83296. นายบญุเร่ิม พื้นนวล โรงเรียนเทศบาล๑ "สุรินทรแวทิยาคม" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83297. นายสุดทอง หายทกุขแ โรงเรียนเทศบาล๑ "สุรินทรแวทิยาคม" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83298. นางจิรชยา ไชยผา โรงเรียนเทศบาล๒ "วภิชัศึกษา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83299. นางมะลีรัตนแ งามนุช โรงเรียนเทศบาล๒ "วภิชัศึกษา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ
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83300. นางวรรณกร เล้ียววานิชยแ โรงเรียนเทศบาล๒ "วภิชัศึกษา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83301. นางสุชาดา สิงคเสลิต โรงเรียนเทศบาล๒ "วภิชัศึกษา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83302. นายชาติ ตะเคียนราม โรงเรียนเทศบาล๒ "วภิชัศึกษา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83303. นางประมวล ขอไชย โรงเรียนเทศบาล๒"วภิชัศึกษา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83304. นางวไิลลักษณแ ทางดี โรงเรียนเทศบาล๒"วภิชัศึกษา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83305. นายชวลิต พลประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล๒"วภิชัศึกษา" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83306. นางเกศินี ทองเกล้ียง โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83307. นางจุฑาภรณแ เหมือนเยี่ยง โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83308. นางเพญ็ศรี สํานักนิตยแ โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83309. นางลัดดาวลัยแ สอาดยิ่ง โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83310. นางวริยา นิยมทอง โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83311. นางวาสนา เสริมศิริ โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83312. นางศิริมล สงวนดี โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83313. นางสาวสุชาดา นิลจันทรแ โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83314. นางสาวสุวมิล สวสัดี โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83315. นายยุทธพงษแ วงันุราช โรงเรียนเทศบาล๓ "เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83316. นางสุวรัชตแ สุขพราว โรงเรียนเทศบาล๓ "เทสบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83317. นางสาวมะลิวลัยแ สาแกว โรงเรียนเทศบาล๓"เทศบาลอนุสรณแ" สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัสุรินทรแ

83318. นายคําราณี วงศแนุกูล โรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83319. นางจริยา เครือทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบรูณแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83320. นางสาวทศันียแ อะสุชีวะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบรูณแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83321. นางสาวนิภาพร นครภกัดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบรูณแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83322. นางสาวพรรณรัตนแ สุริยวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบรูณแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83323. นางสาวสุลัดดา ศักด์ิธรรมเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบรูณแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83324. นางสาวอํามรรัตนแ สุขเสริม โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบรูณแบํารุง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83325. นางจงกร รมมูลตรี โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83326. นางนิยดา คําแพงเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83327. นางรัตนากรณแ รูปขันธแ โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83328. นางวารินทร แกววงัสันตแ โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83329. นางวรีญา บตุรจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83330. นางอรทยั ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83331. นางเนตรนภา พสัิยพนัธแ โรงเรียนเทศบาล ๑ สวางวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83332. นางเบญจพร ธรรมศร โรงเรียนเทศบาล ๑ สวางวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83333. นางสาวจิตรกาล อินเสมียน โรงเรียนเทศบาล ๑ สวางวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83334. นางสาวเชาวนแศิริ ธาระรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๑ สวางวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83335. นางสาวธญันันทแ โบราณกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ สวางวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83336. นางสาวภัทรานิษฐแ ศรีปานแกว โรงเรียนเทศบาล ๑ สวางวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย
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83337. นางทพิฌานี ศริกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ ชํานาญอนุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83338. นางวชัรา โกวทิศิริกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ ชํานาญอนุเคราะหแ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83339. นางกาญจนา โปตวฒันแ สํานักงานเทศบาลเมืองหนองคาย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิน่จงัหวดัหนองคาย

83340. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวัดหนองบัวลําภู

83341. นางรัตนาพร ผองหดัไทย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัปาโมกขแ(นรสีหแวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83342. นางสาวสําราญ ผองพฒิุ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัปาโมกขแ(นรสีหแวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83343. นางสาวอุดมพร สุมประเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัปาโมกขแ(นรสีหแวทิยาคาร) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83344. นางชานิกา อินทรแถาวร โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัตนสน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83345. นางสาวศิริรัตนแ ชีระภากร โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัตนสน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83346. นางสาวอัญชลี ต๊ังศรีเมืองทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัตนสน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83347. นายสรรคแชัย อินทรแถาวร โรงเรียนเทศบาล ๑ วดัตนสน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83348. นางจินตแจุฑา บญุศิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัโลสุทธาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83349. นางสาวจริาภรณแ ไทยวร โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัโลสุทธาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83350. นางสาวปใณฑแชนติ จารุเอนก โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัโลสุทธาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83351. นางสาวอรุณรัตนแ วงษแแสงจันทรแ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัโลสุทธาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83352. นายสมยศ กิตติวริิยะ โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัโลสุทธาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83353. นายสุพศิ บญุประชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัโลสุทธาวาส สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83354. นางกาญจนา แกวคราม โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83355. นางจรีรัตนแ แจมวมิล โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83356. นางชุติกา ผดุงชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83357. นางณัฐณิชา แสวงดี โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83358. นางณัฐหทยั จันทรแหงอม โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83359. นางดวงพร กลับหอม โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83360. นางวนิดา เอี่ยมโต โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83361. นางวารินทรแ นักดนตรี โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83362. นางสาวณัฐชนัญ อ.ใบหยกวจิิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83363. นางสาวนพมาศ คงมีสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83364. นางสาวนิภา รวยลาภ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83365. นางสาวอัจฉรา สมขุนทด โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83366. นางอุษา แสงเพง็ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83367. นายกฤตภาส ทบัทมิทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83368. นายธรีะ สุภาวมิล โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83369. นายศุภรักษแ ล้ิมถาวรรักษแ โรงเรียนเทศบาล ๓ วดัชัยมงคล สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83370. นางสมจิตรแ บญุปกครอง โรงเรียนเทศบาล วดัแจง(ราชปริยัติบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83371. นายเดชา มหาวจิิตร โรงเรียนเทศบาล วดัแจง(ราชปริยัติบํารุง) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83372. นางเกษร ญาณสุภาพ โรงเรียนเทศบาล วัดพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทยแอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83373. นางทศันา นกขุนทอง โรงเรียนเทศบาล วัดพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทยแอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง
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83374. นายสุขสันตแ ปากอุตสาหแ โรงเรียนเทศบาล วัดพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทยแอุปถัมภแ) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83375. นายอุดม ดาวดวงนอย โรงเรียนเทศบาลวดัแสนสุข สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83376. นางคนึงนิจ กลีบบวั โรงเรียนเทศบาลวดัอัมพวนั สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดัอางทอง

83377. นางวจิิตรา ทองศรีนอย โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ

83378. นางสาวพรฉวี ดาโรจนแ โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ

83379. นายทรงฤทธิ์ กัลยา โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวทิยา) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ

83380. นางสาวชมาพร ชลการ โรงเรียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ

83381. นายจํารูญ สายโท โรงเรียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ

83382. นายสุธวิฒันแ ต้ังตระกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ

83383. นายเกรียงศักด์ิ เพชรดี โรงเชียงเพง็วทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83384. นายสมภาร นามมะลา โรงเชียงเพง็วทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83385. นางชนิกานตแ พลชา โรงเรียนกุงเจริญพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83386. นางสาวนันทแนภัส วรสาร โรงเรียนกุงเจริญพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83387. นางสาวอุบล ไชยชนะ โรงเรียนกุงเจริญพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83388. นางสุภาพร ถําวาปี โรงเรียนกุงเจริญพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83389. นายกฤษณะ อิ่มเจือ โรงเรียนกุงเจริญพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83390. นายรักสันต์ิ ยางธสิาร โรงเรียนกุงเจริญพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83391. นางประภาภรณแ พทุธสงคแ โรงเรียนชัยนาคําวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83392. นายกันทรากร นาคจันทรแ โรงเรียนชัยนาคําวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83393. นายนิพนธแ ชุมพร โรงเรียนชัยนาคําวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83394. นายสรรชัย ยางชุม โรงเรียนชัยนาคําวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83395. นางสาวรุงรัชนี ศรีหายัติ โรงเรียนเชียงเพง็วทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83396. นางอุไรพร บญุไชย โรงเรียนเชียงเพง็วทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83397. นายประดิษฐ วชิาหาร โรงเรียนเชียงเพง็วทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83398. นายสําราญ ขูลีดี โรงเรียนเชียงเพง็วทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83399. นายอุเทน เชียงไฝ โรงเรียนเชียงเพง็วทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83400. วาทีร่อยตรีสิทธชิัย พื้นชมภู โรงเรียนเชียงเพง็วทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83401. นางผุสดี ขันผนึก โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83402. นางรจนา จันทรแพานิชยแ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83403. นางลําใย ทองธริาช โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83404. นางวาสนา บวัภาเรือง โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83405. นางศศิธร ภสูงัด โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83406. นางศุภกัจิตรา เกษารัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83407. นางสาวพนิดา สงครินทรแ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83408. นางสาววิมลวรรณ เวยีงชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83409. นายสิงปาณี ปใงคะบตุร โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83410. นายอิศราวฒิุ สุวนั โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
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83411. นางนันทาศิริ อธริาช โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83412. นางสาวทาวกิา สรรพโส โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83413. นางโสภติา ภาลีนนทแ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83414. นางจรีรัตนแ อังคแวฒันะ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83415. นางดวงจันทรแ สิงหแไกรหาญ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83416. นางนิตยา ความหมั่น โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83417. นางประกายทอง พรหมศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83418. นางยุภาภรณแ วงศแนะรัตนแ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83419. นางวไิลภรณแ โสรมรรค โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83420. นางศรัญญา ผลไสว โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83421. นางศิรินาถ ศรีวรมยแ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83422. นางสาวน้ําคาง พรมพงิคแ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83423. นางสาวศศิธร ชารีโคตร โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83424. นางสิรินาถ วงัศรีรัง โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83425. นางสุภาพร นาคธน โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83426. นางกรณแรวี จันทะคร โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83427. นางจีรภา พระระฆัง โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83428. นางจุฑามาศ ศรีภมูิสุริยกานตแ โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83429. นางจุฬารัตนแ ฤทธพินัธรักษแ โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83430. นางทพิยแวลัยแ กัลยานาม โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83431. นางระเบยีบ วงศแอนุ โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83432. นางสาวพรทพิยแ วรีะชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83433. นางสาวพรทพิยแ กองทา โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83434. นายพรีพฒันแ บญุหลา โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83435. นางกฤษณา เวยีงแกว โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัโพธวิราราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83436. นางทองออน ไชยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัโพธวิราราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83437. นางศุภาวรรณ ยกบตัร โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัโพธวิราราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83438. นางสาวอรชร ตุงคะเตชะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วดัโพธวิราราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83439. นางนันทนา นาเชียงใต โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83440. นางปริศนา แกวปใญญา โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83441. นางศรีพรรณา หมอดี โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83442. นางสาวชฎาพร รุขเชษฐแ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83443. นางสาวทกัษณิา งามประดับ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83444. นางสาวบณุยานุช คล่ืนแกว โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83445. นางสาวอัญฉรา จันทรเสนา โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83446. นางสุดสวาส ขอรวมกลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83447. นางสุดา กองเกียรติกูล โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
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83448. นางอัชรา ปล้ืมกิจมงคล โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83449. นายกรกฎ ปใญสังกา โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83450. นางประภาพร วรีะพนัธุแ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83451. นางพชิญสุกานตแ ทองอนันติวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83452. นางมันทนา แสนธิ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83453. นางรัชฎาพร บรัุมยแ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83454. นางสาวปยิฉัตร โรจนกุศล โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83455. นางสาวรุงเรือง หลานวงศแ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83456. นางสาวรุงอรุณ ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83457. นางสาวสุรางคนางคแ ปใญสังกา โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83458. นางสาวอรวรรณ อินลา โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83459. นางสุชาดา สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83460. นางเสาวคนธแ ลํ่าลือ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83461. นายไมตรี ภสูอดสี โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83462. นายสรียาวรรจฒแ ครองยศ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะหแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83463. นางนฤมล สุภโตษะ โรงเรียนเทศบาล๑๐อนุบาลหนูดี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83464. นายปอเรียน ชํานาญจันทรแ โรงเรียนเทศบาล๑๒บานชาง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83465. นางรุงฤมล สวสัด์ิพนัธแ โรงเรียนเทศบาล๒มุขมนตรี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83466. นางสาวขนิษฐา ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83467. นายจักรพงษแ วรรณขันธแ โรงเรียนเทศบาล๓ บานเหลา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83468. นางกชณาภร ธนภทัรจินดา โรงเรียนเทศบาล๕สีหรักษแวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83469. นางรินวรา คําสุกใส โรงเรียนเทศบาล๙ มณเฑียรทองอนุสรณแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83470. นายจักรพงษแ โพธิศ์รี โรงเรียนเทศบาล๙ มณเฑียรทองอนุสรณแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83471. นางวนัเพญ็ อินทรแกง โรงเรียนเทศบาล๙มณเฑียรทองอนุสรณแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83472. นางสาวนนทยา บญุสูงเนิน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๒ (เทศบาล ๘) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83473. นางสาววัชราภรณแ ภปูใญญา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๒ (เทศบาล ๘) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83474. นางสาวสิวนิียแ ศิลปววิฒันแ โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๒ (เทศบาล ๘) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83475. นางสาวปยิะนัย คําศรีระภาพ โรงเรียนนาทรายวทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83476. นางสาวยุวดี มงคล โรงเรียนนาทรายวทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83477. นายฉงาย เติมอุดม โรงเรียนนาทรายวทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83478. นายปฏพิล แกวมูลตรี โรงเรียนนาทรายวทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83479. นายวรุิฬหแชิต ขุบญุชิต โรงเรียนนาทรายวทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83480. นายธญัเทพ แทนหนิ โรงเรียนน้ําซึมพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83481. นางเบญจพร พทุธโก โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83482. นางปทมุรัตนแ ใจมั่น โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83483. นางสาวปราณี แกวพล โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83484. นางสาวพชัรี วชัโรสินธุแ โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี
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83485. นางสาวศิริลักษณแ ศรีสุขา โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83486. นายชินวฒันแ แสงชาตรี โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83487. นายพงศกร ชื่นบาน โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83488. นายมงคล บญุศรี โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83489. นายวชิชุกร ทพิยแเสถียร โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83490. นายไสว ตราศรี โรงเรียนพงังูพทิยาคม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83491. นางวลัยแลดา นาแพงรัตนแ โรงเรียนพนัดอนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83492. นางอาภารัตนแ บริกุล โรงเรียนพนัดอนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83493. นายจรัญ มีอาหาร โรงเรียนพนัดอนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83494. นายปรีชา กล่ินหอม โรงเรียนพนัดอนวทิยา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83495. นางณัฏฐาภรณแ ชินกลาง โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖ นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83496. นางเนตรนภสิ แพงตาวงศแ โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖ นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83497. นางธนิษฐแอร ธนาศิริรัตนชัย โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83498. นางมะลิวรรณแ มุสิกบญุเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83499. นางมีนาพร แสงศิริไพศาล โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83500. นางวราภรณแ จันทรแดี โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83501. นางวาสนา หสัดร โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83502. นางสาวฉันทนา วงษแปใตตา โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83503. นางสาวฐิติมา โสภารัตนแ โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83504. นางสาวณัฐกาญจนแ ชาวสวน โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83505. นางสาวสุพิชญนันทนแ สองเมือง โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83506. นางอัญพชัญแ อยูยงยุวฒันแ โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83507. นายคําพนัธแ ภมูิเพง็ โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83508. นายปภพ ภาลีนนทแ โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83509. นายใสสด ไชยสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล๖นครอุดรธานี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี

83510. นางกองทรัพยแ บวัตรี โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83511. นางจินตนา พรมรักษา โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83512. นางชุลี เทพจันทรแ โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83513. นางดวงนภา บํารุงเกตุ โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83514. นางธนัยพร จันดี โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83515. นางนัทธมน พงษแชิราวธุ โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83516. นางพจนา โชตยันดร โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83517. นางยุพนิ ทองเชิด โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83518. นางรัตนา ขําดํา โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83519. นางวรรณนา วรลาภานนทแ โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83520. นางสาวกาญจนา ถาดี โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83521. นางสาวดารัตนแ จันทรแเจียวใช โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ
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83522. นางสาวนิภา ศรีพนม โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83523. นางสาวมนตรา เจียมกล่ิน โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83524. นางสาวราตรี ปในนินา โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83525. นางสาวสายหยุด กองแกว โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83526. นางสุดารัตนแ นนทแคลัง โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83527. นางสุนทรี ธาํรงโสตถิสกุล โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83528. นายจเร เกตุทอง โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83529. นายปรีชา บญุอยู โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83530. นายวทิยา ไทยปใจจุบนั โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83531. นายอาทติยแ ดิษเสถียร โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83532. นายอําพล ทพิยแพรม โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83533. บณัทลู เกตุทมิ โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83534. นางศศิธร พทุธา โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจติตาราม(อนุบาลศึกษาพัฒนาการ) สังกดัเทศบาลเมืองอตุรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83535. นางสาลินี มังคลาด โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจติตาราม(อนุบาลศึกษาพัฒนาการ) สังกดัเทศบาลเมืองอตุรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83536. นายอนันตแ บญุมี โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจติตาราม(อนุบาลศึกษาพัฒนาการ) สังกดัเทศบาลเมืองอตุรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83537. นางเบญจวรรณ ธรีะแนว โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83538. นางศรีสุดา สุวรรณพนัธุแ โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83539. นางสาวจินตนา รอดมั่น โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83540. นางสาวไพรจิตร หมิโสภา โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83541. นางสาวสุภาวญั คํานวน โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83542. นางอรอนงคแ สะพานทอง โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83543. นายเทพฤทธิ์ เกษศรี โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ์ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83544. นางรุงทพิยแ ดิษเสถียร โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ ์  สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83545. นางวารี เกษศรี โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ ์  สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83546. นางสาวบญุเพิ่ม สอนภกัดี โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ ์  สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83547. นางจรินทรแ ทวมนา โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83548. นางธนพร ศุภโชคภคปใญญา โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83549. นางนฤมล เลิศรัตนแพฒันา โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83550. นางรัตดาวลัยแ มังกรณแ โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83551. นางสาวศิริพร จงณรงคแชัย โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83552. นายประดับ ทวมนา โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83553. นายปยิะ สิงหนาท โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83554. นางปยิะมาศ รุงจรูญ โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สังกดัเทศบาลเมืองอตุรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83555. นางสาวนิดา ตุยแกว โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สังกดัเทศบาลเมืองอตุรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83556. นางสาวสิรินาฎ สุขสังขแ โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สังกดัเทศบาลเมืองอตุรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83557. นางสาวสุวรรณา เดชยะฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด (กวธีรรมสาร) สังกดัเทศบาลเมืองอตุรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83558. นางสาวตรีสุคนธแ กองฟใๆน โรงเรียนเทศบาลวดัทายตลาด(กวธีรรมสาร) สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ
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83559. นางนิตยา ไฉไลพานิช โรงเรียนเทศบาลวดัไผลอม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83560. นางมณีรัตนแ วงษแพรวน โรงเรียนเทศบาลวดัไผลอม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83561. นางสาวนภา นุมเพช็รแ โรงเรียนเทศบาลวดัไผลอม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83562. นางพชัุดาญแ จอมประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวดัหนองผา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83563. นางวภิามาศ มั่นแยม โรงเรียนเทศบาลวดัหนองผา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83564. นางสาวฐานิดา คําอินทรแ โรงเรียนเทศบาลวดัหนองผา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83565. นางสาวสุวรรณา พามา โรงเรียนเทศบาลวดัหนองผา สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83566. นางอรนุช เชาวนปรีชา โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถแ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83567. นางชิดชนก เปรมปรี โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83568. นางเพช็ชรี อนทองทมิ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83569. นางมะลิ ตรีภริูทตั โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83570. นางสาวจิรวรรณ จันทรแแจ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83571. นางสาวนิยะฉัตร เอมะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83572. นางสาวประนอม คําแสน โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83573. นางสาวรัชนี แข็งหมัด โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83574. นางหทยัรัตนแ ออนวงศแ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83575. นายกิตติภทัร ทองคําดี โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83576. นายภราดา บณุโยประการ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพทิยากร สังกดัเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83577. นางสาวเตือนใจ ขุนจอน โรงเรียนเทศบาลหวัดง (ป.ฟใกอังกูร) สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83578. นางศีวกิา รอดจันทรแ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟใกองักรู)สังกดัเทศบาลตําบลหัวดง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถแ

83579. นางชื่นจิต เกษศิลป โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฏิฐาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83580. นางพชัรินทรแ วงคแสงา โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฏิฐาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83581. นางสาวมณธาวี รอดทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฏิฐาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83582. นายยุทธนา สาจุย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัมณีสถิตกปฏิฐาราม สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83583. นางวรรณทนี คุปหรัิณยแ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัอมฤตวารี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83584. นายชาญชัย เปล่ียนพดั โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัอมฤตวารี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83585. นายมิตรแ จันทรแเงิน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัอมฤตวารี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83586. นางจันทรแฉาย เผือกพวง โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมโศภติ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83587. นางศรินภสัรแ ธนศักด์ิสุขทวี โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมโศภติ สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83588. นางบญุสิตา สุธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83589. นางลักษณา แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83590. นางสาวพชิยา บญุยะคงรัตนแ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83591. นางสาวสอาด ชํานิเขตรการ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83592. นายนุกานตแ สุธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83593. นายมนู พรหมอินทรแ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83594. นางวนิดา พพิฒันแวฒันะกุล โรงเรียนเทศบาลวดัอมฤตวารี สํานกังานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุทยัธานี

83595. นางสาววาสนา ใจเอื้อ ร.ร.แกงเหนือพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี
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83596. นายประจักษแ ยืนยิ่ง ร.ร.แกงเหนือพทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83597. นางจรรยา แกวคูณ ร.ร.เทศบาล ๑ บานโพธิก์ลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83598. นางประครองพันธแ รมเย็น ร.ร.เทศบาล ๑ บานโพธิก์ลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83599. นางพชัรีภรณแ รัชโพธิ์ ร.ร.เทศบาล ๑ บานโพธิก์ลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83600. นางสาวจงกล ทองรอง ร.ร.เทศบาล ๑ บานโพธิก์ลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83601. นายธนกร โทนุสิน ร.ร.เทศบาล ๑ บานโพธิก์ลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83602. นายพจิิตร ฉัตรสุวรรณ ร.ร.เทศบาล ๑ บานโพธิก์ลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83603. นายพเิชษฐ ล้ิมประเสริฐ ร.ร.เทศบาล ๑ บานโพธิก์ลาง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83604. นางสาววิศัลยแศยา พาพรหม ร.ร.เทศบาล ๒ พบิลูวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83605. นางสาวสิรินพพา คนมั่น ร.ร.เทศบาล ๒ พบิลูวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83606. นายคํานวณ เทพสิทธา ร.ร.เทศบาล ๒ พบิลูวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83607. นายชีวนิ ศรีแสง ร.ร.เทศบาล ๒ พบิลูวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83608. นายสราวธุ ทองปใน ร.ร.เทศบาล ๒ พบิลูวทิยาคาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83609. นางสาวปยิะพร แสงพนัธแ ร.ร.เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สังกดั เทศบาลเมอืงพิบูลมงัสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83610. นางสาวศกนุตลา แกวปใญญา ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกดั เทศบาลนครอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83611. นายอภวิชิญแ จันทป ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกดั เทศบาลนครอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83612. นางนวลละออง จิรานันทแสิริ ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนตรอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83613. นางปราณี ชัยศรี ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนตรอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83614. นางรัชฎาภรณแ ศุภสร ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนตรอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83615. นางวนัทนา พลูวนั ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนตรอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83616. นางสาวชุตินันทแ สุขสวาท ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนตรอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83617. นางสาวอรวรรณ วรรณลุ ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนตรอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83618. นางสุนิดา มณีบญุ ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนตรอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83619. นางหทยัชนก ชูญาติ ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนตรอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83620. นางธดิารัตนแ จํานงคแ ร.ร.เทศบาล ๓ สามัคคีวทิยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83621. นางวนิดา ปใตเสน ร.ร.เทศบาล ๓ สามัคคีวทิยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83622. นางวชัราภรณแ วงษาเคน ร.ร.เทศบาล ๓ สามัคคีวทิยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83623. นางสาววยิะดา หวงัชนะ ร.ร.เทศบาล ๓ สามัคคีวทิยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83624. นายอุทศิยแ ฝุายเพช็รแ ร.ร.เทศบาล ๓ สามัคคีวทิยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83625. นางกัญญาภคั เสตพนัธแ ร.ร.เทศบาล ๔ อนุบาลพระเีจาใหญองคแต้ือ สังกดัเทศบาลนครอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83626. นายประถม สีดา ร.ร.เทศบาล ๕ ชุมชนบานกานเหลือง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83627. นายเผด็จชัย บญุศักด์ิ ร.ร.เทศบาล ๕ ชุมชนบานกานเหลือง เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83628. จาสิบเอกธนาวุฒิ วรกิตติเพชร ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83629. นางกมลชนก ประดับศรี ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83630. นางนิตยา โทนุสิน ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83631. นางรุงณะภา รอบรู ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83632. นางศิริพร รังษี ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี
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83633. นางสากล โพธิศ์รี ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83634. นางสาวฐิติมาภรณแ โชคสัมฤทธิผ์ล ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83635. นางสาวปทมุพร สงศรีสุข ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83636. นางแสงรัตนแ มาลากรรณ ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83637. นางอมรรัตนแ เพช็รเย็น ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83638. นายทรงพล มาลาสุข ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83639. นายสุธี ชูเกษ ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83640. สมพล สงสุข ร.ร.เทศบาลบานสุขสําราญ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83641. นางกาญจนี วฒันกามินทรแ ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83642. นางคัคนางคแ ทองนอย ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83643. นางเจษฎาพร วงษแทอง ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83644. นางชลิตา พรหมสิทธิ์ ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83645. นางนิพธัธา มณีวรรณ ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83646. นางสุนันทา แกนสาร ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83647. นางสุปยิา ธานี ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83648. นางอัญชนี ศรีรักษา ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83649. นายชวลิต พมิพแจันทรแ ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83650. นายบรรพต ลากวงษแ ร.ร.เทศบาลบรูพาอบุล สังกดัเทศบาลนตรอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83651. นางกีรตยา นิยมคุณ ร.ร.เทศบาลโพธิก์ลาง๑(บานโพธิก์ลาง) สังกดัเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83652. นางชญาดา บญุประสพ ร.ร.เทศบาลโพธิก์ลาง๑(บานโพธิก์ลาง) สังกดัเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83653. นางชมัยพร จันทรจินดา ร.ร.เทศบาลโพธิก์ลาง๑(บานโพธิก์ลาง) สังกดัเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83654. นางธนกฤตา เบาเงินรัตน ร.ร.เทศบาลโพธิก์ลาง๑(บานโพธิก์ลาง) สังกดัเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83655. นางอาภากร สมสอาด ร.ร.เทศบาลโพธิก์ลาง๑(บานโพธิก์ลาง) สังกดัเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83656. นายศิริเดช เจริญพงษแ ร.ร.เทศบาลโพธิก์ลาง๑(บานโพธิก์ลาง) สังกดัเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83657. วาที่รอยตรีหญิงวาที่รอยตรีหญิง วารุณียแ ปยิวศิวแมงคล ร.ร.เทศบาลโพธิก์ลาง๑(บานโพธิก์ลาง) สังกดัเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83658. นางดาราวรรณ พนัธแศรี ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83659. นางเตือนใจ ขุนศรี ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83660. นางมณีรัตนแ เมฆไธสง ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83661. นางรัญญาภรณแ สงสุข ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83662. นางรัตนา อินทจักรแ ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83663. นางวลัยพรรณ สายตา ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83664. นางวภิาพร ทบัพวง ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83665. นางสาวจันทา แสนทวสุีข ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83666. นางสาวนันทพัทธแ ปอูงกัน ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83667. นางสาวภคมณฑนแ บตุรนิพนัธแ ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83668. นางสาวสมจิตร จันทรแรุงโรจนแ ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83669. นางสุดาพร สายธนู ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี
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83670. นางสุดารัตนแ ต้ังวงศแไชย ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83671. นางสุติมา คําต้ังหนา ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83672. นางอรนิตยแ สุวรรณไตรยแ ร.ร.เทศบาลวารินวชิาชาติ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83673. นางสาวอรนงคแ เชื้อนิล ร.ร.นาคําวทิยา สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวดัอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83674. นายไชยวฒันแ เจริญชัย ร.ร.นาคําวทิยา สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวดัอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83675. นางอมรา ภาระศรี ร.ร.นาสะไมพิทยาคม สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวดัอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83676. นายเสถียร บรุาชรินทรแ ร.ร.บัวงามวทิยาคม สังกัดองคแการบริหารสวนจงัหวดัอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83677. นางสาวทริาวรรณแ ปริโต ร.ร.เบต็ต้ีดูเมน ๒ ชองเม็ก สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวดัอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83678. นางกัลยกร กํามหาวงษแ ร.ร.พิบูลมงัสาหาร สังกดั องคแการบริหารสวนจงัหวัดอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83679. นางจีรนัย ดอกไมแกว ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83680. นางนภสัสร แฝงจันทรแ ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83681. นางผจงจิต มุสิกะวนั ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83682. นางพสิมัย เงินราษฎรแ ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83683. นางสาววราพร รูปแกว ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83684. นางสุชาดา บญุแตง ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83685. นายปริญญา มุขสมบติั ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83686. นายมานะ บญุกัณฑแ ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83687. นายวเิชียร การินทรแ ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83688. นายสุพศิ ฝใกแต ร.ร.พิบลูมังสาหาร สังกดัองคแการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83689. นางนิตยา เสนาะคํา รร.น้ําขุนวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83690. นางสุลักขณา ไชยดี รร.น้ําขุนวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83691. นายพพิฒันแ อินทนา รร.น้ําขุนวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83692. นายสุทธวทิยแ มานะพมิพแ รร.น้ําขุนวทิยา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83693. นางพรพรรณ สมชาติ รร.เบต็ต้ีดูเมน ๒ ชองเม็ก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83694. นางสาววรียา เดชบญุ รร.เบต็ต้ีดูเมน ๒ ชองเม็ก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83695. นางจิรประภา ไชยผา รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83696. นางฉัตรสุดา สุยะลา รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83697. นางพรหมพร เขียวสะอาด รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83698. นางวนัเพญ็ วามสิงหแ รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83699. นางสาวดนตรี แสงกลา รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83700. นางสาวนิภาภรณแ พมิพแทอง รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83701. นางสาวบศุราคัม พุมจันทรแ รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83702. นางสาวมิ่งขวญั สงเสริม รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83703. นางสาววริษฐา สุริยวงศแ รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83704. นางสาววชิชุตา นพเกา รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83705. นางสาวสมร คําเคน รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83706. นางสาวสุพตัรา เสนา รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี
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83707. นางสาวอารีรัตนแ แยมยิ้ม รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83708. นางสิริพรรณ ประทมุมาศ รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83709. นางสุมาลี คําดีบญุ รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83710. นางโสริยา บตุรวงั รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83711. นางอัญชลียแ สายแวว รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83712. นายประเสริฐ ไชยผา รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83713. นายปรัชญา ทาสมบรูณแ รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83714. นายสุภคั โกศัลวติร รร.พบิลูมังสาหาร สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83715. นางกาญจนา บวัหอม รร.ไรใตประชาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83716. นางอัจฉริยา นามวชิัย รร.ไรใตประชาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83717. นายชํานาญ พมิพแตรา รร.ไรใตประชาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83718. นางวรีะยา เจริญราษฎรแ รร.หนองบวัฮีวทิยาคม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83719. นายสุรพงษแ ดวงทอง รร.หนองบัวฮีวิทยาคม สังกดั องคแการบริหารสวนจังหวัดอบุลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83720. นางศศิกาญจนแ โพธิลั์งกา สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอบุลราชธานี

83721. นางนิภาพร ชมภพูนัธแ ศูนยแพฒันาเด็กเล็กอบต.ปากคาด(วดัสระแกว) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวดับึงกาฬ

83722. นางกิ่งทอง สลับเพชร โรงเรียนกันตทาราราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83723. นางสาววชิชุลดา สุนิกร โรงเรียนกันตทาราราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83724. นางคคนางคแ เรืองสวสัด์ิ โรงเรียนการเคหะทาทราย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83725. นางณิชาภทัร พรมจันทา โรงเรียนการเคหะทาทราย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83726. นางสาวพรฤดี ครูหงษแสา โรงเรียนการเคหะทาทราย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83727. นายรณชัย คชสาร โรงเรียนการเคหะทาทราย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83728. นางสาววรรณพร ทองหลอ โรงเรียนการเคหะทาทราย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83729. นางสุธปีกา หมื่นชนะ โรงเรียนการเคหะทาทราย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83730. นายสุรศักด์ิ พลับพลี โรงเรียนการเคหะทาทราย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83731. นางสาวกมลนิจ ประสิทธผิล โรงเรียนกิ่งเพชร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83732. นางจรรยพร วทิยาอํานวยยศ โรงเรียนกิ่งเพชร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83733. นางสาวปใทมา บญุนอย โรงเรียนกิ่งเพชร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83734. นายพฒั ชุติวรวลัคุแ โรงเรียนกิ่งเพชร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83735. นางวภิาวดี คําคม โรงเรียนกิ่งเพชร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83736. นางสาวสุมาพร ทําทอง โรงเรียนกิ่งเพชร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83737. นางจุรีพร ชินจิรัฐติกาล โรงเรียนแกนทองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83738. นางธญัยธรณแ ชัยวฒิุชยานันทแ โรงเรียนแกนทองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83739. นายพรชัย ชุวานนทแ โรงเรียนแกนทองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83740. นายพฑูิรยแ บญุเคลา โรงเรียนแกนทองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83741. นางกนกพร แกวกัลป โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83742. นางสาวทิพวรรณ สงเกตุ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

              ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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83743. นางสาวไพลิน เมฆฉาย โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83744. นางรสริน ดีมาก โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83745. นางทองกานตแ ชุไชยแ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83746. นายปรีชา มณฑาทพิยแ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83747. นางสาวสายใจ ชื่นนอก โรงเรียนคชเผือกอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83748. นางอรไพลิน ศรีรัตนแดา โรงเรียนคชเผือกอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83749. นางสาวจํานงคแ จันทรศิริ โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83750. นางไฉไล พานิชสุข โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83751. นางบษุบง ทองสุน โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83752. นางรวงทอง รัฐเวคิน โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83753. นายวโิรจนแ แกวขาว โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83754. นายสราวธุ บญุศรี โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83755. นางสาวสุนันทา คําตา โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83756. นางเจษสุดา ชูตระกูล โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83757. นางนิภาภรณแ ศรีโพธิ์ โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83758. นางสาวบปุผา กาญจนรังษี โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83759. นายประวทิยแ เบาชาลี โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83760. นางเพญ็ลักษณแ กล่ินหอม โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83761. นางสาวเภาภิรมยแ สุขวรรณ โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83762. นายรชฏ ทนวฒันา โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83763. นายวรวฒิุ ศรีมาศ โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83764. นายวชิาญ ชูนวลศรี โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83765. นางวณีา กงจักร โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83766. นางสาวยุวดี ชื่นชม โรงเรียนคลองกุม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83767. นางเกษราภรณแ ไพศาล โรงเรียนคลองทรงกระเทยีม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83768. นางจิตประภา สรรคแศรีเพญ็ โรงเรียนคลองทรงกระเทยีม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83769. นางสาวดรุณี เชาวนแหมื่นไวย โรงเรียนคลองทรงกระเทยีม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83770. นางสาวเมวดี อยูเกิด โรงเรียนคลองทรงกระเทยีม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83771. นางสาวยุพาพร เลาสัตยแ โรงเรียนคลองทรงกระเทยีม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83772. นางลัดดา กลางแกว โรงเรียนคลองทรงกระเทยีม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83773. นางงามวงคแ วงษแสาโรจนแ โรงเรียนคลองบางแวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83774. นางทศันียแ จําปาดิษฐแ โรงเรียนคลองบางแวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83775. นายบํารุง ปรีชารัตนแ โรงเรียนคลองบางแวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83776. นายรุจนแ วงษแสาโรจนแ โรงเรียนคลองบางแวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83777. นางเกษราภรณแ จันทวงศแ โรงเรียนคลองปใกหลัก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83778. นายคุณากร ปยิมาภรณแ โรงเรียนคลองปใกหลัก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83779. นางสาวจันทนา สืบพนัธแโกย โรงเรียนคลองปใกหลัก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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83780. นางสาวณิชพชัรแ วงศแสุวรรณ โรงเรียนคลองปใกหลัก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83781. นางดวงตา แนงนอย โรงเรียนคลองปใกหลัก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83782. นางยุพาภรณแ มุงคุณคําชาว โรงเรียนคลองปใกหลัก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83783. นางสุนิรัตนแ แกวกลึงกลม โรงเรียนคลองปใกหลัก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83784. นางสาวองุน วงัคะฮาต โรงเรียนคลองปใกหลัก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83785. นางออละดี แสงสอน โรงเรียนคลองปใกหลัก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83786. นางสาวศรประภา สุขสบาย โรงเรียนคลองพทิยาลงกรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83787. นางสาวสุรียแ สายรวมญาติ โรงเรียนคลองพทิยาลงกรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83788. นางอรัญญา ฤกษแงาม โรงเรียนคลองพทิยาลงกรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83789. นางสาวอุไร สุจริตจันทรแ โรงเรียนคลองพทิยาลงกรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83790. นางสาวปานรดา พรธวชัชัย โรงเรียนคลองมหาสวสัด์ิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83791. นางสาววนัวสิาขแ ชํานาญ โรงเรียนคลองมหาสวสัด์ิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83792. วาที่รอยตรีหญิงสุกัญญา แจมประเสริฐ โรงเรียนคลองมหาสวสัด์ิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83793. นายโสภณ อนันตพบิลู โรงเรียนคลองมหาสวสัด์ิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83794. นางโสภา คงเกื้อ โรงเรียนคลองมหาสวสัด์ิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83795. นางจุไรรัตนแ ปานบานเกร็ด โรงเรียนคลองมหาสวสัด์ิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83796. นายเชิดชัย ประโปตินัง โรงเรียนคลองมะขามเทศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83797. นางรัตนา ประโปตินัง โรงเรียนคลองมะขามเทศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83798. นางสาวอรอนงคแ ศรีออน โรงเรียนคลองมะขามเทศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83799. นางสาวพัชรินทรแ เทพสาร โรงเรียนคลองมะขามเทศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83800. นายคมศิลป อุตรัตนแ โรงเรียนคลองรางจาก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83801. นางสาวณัฎฐแธยานแ พนารินทรแ โรงเรียนคลองรางจาก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83802. นางสาวเนตรชนก คุยแข โรงเรียนคลองลําเจียก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83803. นายอุเทน จิยิพงศแ โรงเรียนคลองลําเจียก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83804. นางสุกันยา ประกอบผล โรงเรียนคลองลําเจียก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83805. นายภาณุวชิญแ พมิพแงาม โรงเรียนคลองสอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83806. นางรุงทพิยแ อางทอง โรงเรียนคลองสอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83807. นายศราวฒิุ สวงโท โรงเรียนคลองสอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83808. นางสาวนันทนิตยแ วรศักด์ิธาํรง โรงเรียนคลองสองตนนุน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83809. นางสาวเนตรงาม วงษแอนันตแ โรงเรียนคลองสองตนนุน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83810. นางสุดารัตนแ สุวบิรูณแ โรงเรียนคลองสองตนนุน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83811. นางทวิาพร อนันตพงศแ โรงเรียนคลองสองตนนุน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83812. นางสาวจงจิตตแ จิตรแบํารุง โรงเรียนคลองสาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83813. นางมัณทนา เนตรสวาง โรงเรียนคลองสาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83814. นายสุทนิ เนตรสวาง โรงเรียนคลองสาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83815. นางจิตติมณฑนแ ชัชวาลวานิช โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83816. นางนพสร ไชยยันบรูณแ โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร



2267

83817. นางนัฏธยีา รัตนไพบลูยแ โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83818. นางนันทา ประดิษฐแพงษแ โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83819. นางสาวบบุผา ไกรมาศ โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83820. นางปทมุพร ไทยอุดม โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83821. นางปยิะนุช ชิตเจริญ โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83822. นางสาวพนมพร อุนอก โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83823. นางมลฤดี สุขดี โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83824. นายเลอพงศแ กัณหา โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83825. นางสุภาศิริ สําเภาทอง โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83826. นางเสาวลักษณแ เชาวลิต โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83827. นางสาวอรพนิทแ ตันเมืองใจ โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83828. นางอารยา สวนอินทรแ โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83829. นางวลัลภา ชูธง โรงเรียนคลองหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83830. นางชัญญา สติธโรปกรณแ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83831. นางปราณี หมัดยูซบ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83832. นายวรพงษแ รักษาราษฎรแ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83833. นางวมิล กัลยาเลิศ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83834. นางศิริพร อนันตพฤกษา โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83835. นางสาวศุลีพร เฉลียงศักด์ิ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83836. นางโสภา อรรถเสนา โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83837. นางอรวรรณ ทองเลิศ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83838. นางกานตแกนิษฐแ เฟืๆองฟพูงศแ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83839. นายสุรเดช บญุทน โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83840. นางดวงจันทรแ ไหวดี โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83841. นางนงลักษณแ ชัยสงคราม โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83842. นายนเรศ จีนเพช็ร โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83843. นางนิรัตนแ จันทรังษี โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83844. นางสาวเนาวรัตนแ เพชรชู โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83845. นายบญุลอม ชัยสงคราม โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83846. นางสาวเบญจวรรณ พรหมเมศรแ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83847. นางสาวประภาภรณแ พนัธุแงาม โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83848. นางอรพนิ บญุเสริม โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83849. นางอรพนิทรแ เจริญ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบงั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83850. นางโกสุม จริตรัมยแ โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๑ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83851. นางสาวจินดา ปใทมานนทแ โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๑ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83852. นางปราณี ฤทธชิัย โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๑ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83853. นายสุทธศิลป สอนจิตร โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๑ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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83854. นางสุวรรณี ไกรนาค โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๑ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83855. นายสถาพร ปติานุศิริ โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๑ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83856. นางสาวเยาวภา นามวฒันแ โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๒ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83857. นางสาววนัทนี เพญ็รัศมี โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๒ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83858. นางศิริพร ปานพนม โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๒ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83859. นางสุภาณี ลิมประวติั โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๒ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83860. นางนพวรรณ ขําปใญญา โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา๒ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83861. นางสาวเพยีงใจ ปราบริปู โรงเรียนงามมานะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83862. นางมณีกานตแ สมอุมจารยแ โรงเรียนงามมานะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83863. นายวริะพล ภูกัน โรงเรียนงามมานะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83864. นางสาวสุวภิา สุวรรณวรชาติ โรงเรียนงามมานะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83865. นางสาวกชามาศ คงตุก โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83866. นางสาวธนพร สวางใจ โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83867. นางสาวธญัญา จากศรี โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83868. นางภาชินี หนูวารี โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83869. นางมยุรี จันทรแสวย โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83870. นางสมาพร ใจดี โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83871. นายอัครพล แสนภวูา โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83872. นางอารยา แยมรุง โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83873. นางสาวสายสุณี ศรีเสถียร โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83874. นายสุพจนแ อินทะสุข โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83875. นางสาวธัญลักษณแ ปใ็นงา โรงเรียนแจมจันทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83876. นางสาวสุจิตรา สกุลวงษแ โรงเรียนแจมจันทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83877. นางสาวอรยา จันทรและมูล โรงเรียนแจมจันทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83878. นางสาวธนาพร กล่ันบดิา โรงเรียนฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83879. นางนิศาชล อวนผิว โรงเรียนฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83880. นายปราโมทยแ ศรีเมือง โรงเรียนฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83881. นางปริญญา ทพัมงคล โรงเรียนฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83882. นางพรลภสั รัตนบวัพา โรงเรียนฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83883. นางพชิญแสินี รอดจันทรแ โรงเรียนฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83884. นางสาวรัชนแรพี ทศันสวาง โรงเรียนฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83885. นางสมศกุญชแ เนตระกูล โรงเรียนฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83886. นางสิริรัชฎแ ภกัตรผอง โรงเรียนฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83887. นางสาวคันธนา กระจางมล โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83888. นางจงจิต บวรสกุลชาต โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83889. นางสาวจุฑาภรณแ เวคะวากยานนทแ โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83890. นายบรรลือศักด์ิ มีชัย โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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83891. นางพรรณี อินทรพทิกัษแ โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83892. นางสาวพทัธแวริน ชนนทแวารศักด์ิ โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83893. นางสาวพนัธแทพิยแ ทองเย็น โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83894. นายไพฑูรยแ สังขแทอง โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83895. นางสมชิตรแ ฉิมขันธแ โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83896. นางอนงคแภทัรแ นันทวสิิทธิ์ โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83897. นางสาวพรณิชา ชาตะพนัธแ โรงเรียนชุมชนหมูบานพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83898. นางกฤตาณัฐ สุขมาก โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83899. นางสาวเฉิดฉัน โคตรมา โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83900. นางดวงฤดี สายพมิพแ โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83901. นางทองเล่ียม อุนประดิษฐแ โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83902. นางพพิา อินทุม โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83903. นางสาวละออง กลางมณี โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83904. นางชบา ทองพราว โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83905. นางณิภาภรณแ มุขศรี โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83906. นางสาวธนยพร พานิชกุล โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83907. นางพฒันแธนันตรแ กิจสาลี โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83908. นายแมนทรี กัณหะคุณ โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83909. นางวชิรา กุลธารี โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83910. นางสัญฉวี จันทรแถนอม โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83911. นางสุรางคแ สาเรือง โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83912. นางเสาวลักษณแ มณีนิล โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83913. นางดวงพร เชื้อเนตร โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83914. นายสมเดช จันทรแพลู โรงเรียนซอยแอนเนกซแ (กาญจนาภเิษก ๒) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83915. นายวฑูิรยแ เกตุเหล็ก โรงเรียนแดงเปาู (สิงสุขบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83916. นางสาวอัมพร สูตรไชย โรงเรียนแดงเปาู (สิงสุขบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83917. นางเฉลิมรัตนแ ร่ืนเริง โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83918. นางณัฐรุจา โชติกลาง โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83919. นางณัฐสรวง งามศรี โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83920. นางนวรัตนแ เมงตระกูล โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83921. นางสาวนันทิกานตแ สุขสําราญ โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83922. นางนิภา ทศัยาพนัธุแ โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83923. นางพรรณี ยศนอย โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83924. นางไพรินทรแ จูเปยี โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83925. นางสาววนัดี บวัคล่ี โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83926. นายอนุรักษแ ซาแสง โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83927. นายธรีะศักด์ิ กองทรัพยแ โรงเรียนต้ังพิรุฬหแธรรม  สํานกังานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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83928. นางสาวอรสา บญุปใญญา โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83929. นางกรกช สุขสังขแ โรงเรียนทุงสองหอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83930. นางสาวเพียงเพ็ญ เดชดํารง โรงเรียนทุงสองหอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83931. นางลัดดา หุนพวง โรงเรียนทุงสองหอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83932. นางสมพร นันทวจิารณแ โรงเรียนทุงสองหอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83933. นางสาวกองทอง บหุรา โรงเรียนเทพวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83934. นางนาตยา นามโภชนแ โรงเรียนเทพวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83935. นางสาวราณี เจนธญัญวรรณ โรงเรียนเทพวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83936. นางรุงนภา จันทรแเอี่ยม โรงเรียนเทพวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83937. นางสิริภทัร เจริญคง โรงเรียนเทพวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83938. นางสิรินทร สวนสมบรูณแ โรงเรียนเทพวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83939. นายกฤษณแ วจิารณแวงษแ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83940. นางสาวขนษิฐาพร วภิพพนัธุแ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83941. นางสาวฐิติชญานแ ภรตางใจ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83942. นางณัฐวรรณ ชมภพูนัธแ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83943. นางทองพิณทิพยแ กลอมใจ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83944. นางสาวทฆิัมพร สงวนเศรษฐกุล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83945. นางสาวนฤมล ภูนาค โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83946. นางนวทศันแ ประโคศรี โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83947. นางนิชาภา ทพิฉากฉลัก โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83948. นางนิตินาถ ครุธเวโช โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83949. นางสาวบญุสง นาคชุบทอง โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83950. นางประไพ คุมง้ิว โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83951. นางสาวปวติรา เนื่องสิทธะ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83952. นางสาวพนิดา อุณชาติ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83953. นางพรรณพมิล บญุสนิท โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83954. นางยุพนิ จารุปกรณแ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83955. นางลมูล เทพภกัดี โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83956. นางลาภแกว รัชนีวงศแ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83957. นางสาววาสนา ปใจจัยชัยนันทแ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83958. นางสาววมิลรัตนแ ลีหะสุนนทแ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83959. นางวลิดาภรณแ ทองชํานาญ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83960. นายสฤษด์ิ พานคํา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83961. นางสาวสังวาลยแ ขยันการนาวี โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83962. นางสาวสุมาลี ทองศิล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83963. นางอรสา บญุเรือง โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83964. นางอังสนา เทศนแธรรม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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83965. นางสาวอุดมลักษณแ ไขสม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83966. นายจิรพงษแ เพญ็จภาค โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83967. นางกรรณิการแ ผลหมู โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83968. นางสาวกิ่งแกว สานิสี โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83969. นางณัฐินันทแ วภิากุลพทิกัษแ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83970. นายปรีชา ผลหมู โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83971. นางลําไพร ระเริง โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83972. นางสุกัญญา รวมรักษแ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83973. นางสาวสุภาภรณแ นิตยแมี โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83974. นางสาวอุบล พทุธวารินทรแ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83975. นางฉวี ธรรมเกษา โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83976. นางฉววีรรณ ดําประไพ โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83977. นางสาวชนานนัทแ เจริญยิ่ง โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83978. นางณกมลชน ศรีบตุตะ โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83979. นางทศันี ต้ังมั่น โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83980. นายธรัีจ จงสุขเกษม โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83981. นายนนทแณัฏฐแ นอมระวี โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83982. นายประชา วฒันธรรม โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83983. นางพนอ ค้ิวสุวรรณศรี โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83984. นางสาวรดาณัฐ นอยศรี โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83985. นางรมิดา ยะอนันตแ โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83986. นายระดมพล สาทพิยแจันทรแ โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83987. นางสาวรัชนี จันทมิา โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83988. นายลอม สวสัด์ิรักษา โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83989. นางวจิิตรา ทรงอาจ โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83990. นายสมควร วงัเกล็ดแกว โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83991. นายสมศักด์ิ เปรมเดช โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83992. นางสมหมาย โพธวิฒันแ โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83993. นางสุกัญญา สถิรชโลธร โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83994. นายสุรพงษแ หงษแสอง โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83995. นางอุบล ตาลเส้ียน โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83996. นายนิติศักด์ิ เจือจันทรแ โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83997. นายอํานาจ ปาละพนัธุแ โรงเรียนนาหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83998. นางสาวกมลทพิยแ สาสุธรรม โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
83999. นางกฤษณพร พุมหร่ิง โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84000. นางสาวจําเนียรจิตตแ จามชาติ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84001. นางณัฏฐา ศิริวรรณ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84002. นางถาวรียแ ชาวอุทยั โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84003. นางสาวมาเลียน พวงอินทรแ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84004. นางสาวเมลดา กอนเพชร โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84005. นางยุพนิ ลลิตเถกิงพงศแ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84006. นางวลัย สาโดด โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84007. นางวริิน คันทศิริ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84008. นางวรีะนันทแ พชัรจิณะแสน โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84009. นางสมจิตตแ วงศแลาภเลิศ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84010. นางสมฤทยั แจมแจง โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84011. นางสาวสุปรียแ สุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84012. นางอัญจิมา อุบลนอย โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84013. นางอัญชัญ พุมรินทรแ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84014. นางสุนิสา กเงชิน โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84015. นางสาวนวลศรี ออนอินทรแ โรงเรียนบางเขน(ไวสาลีอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84016. นางรําพงึ เรืองมาลัย โรงเรียนบางเขน(ไวสาลีอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84017. นางสาวอรรัตนแ บญุเทยีร โรงเรียนบางเขน(ไวสาลีอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84018. นางสาวฐิตินันทแ ทรัพยแธาํรงคแ โรงเรียนบางแค สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84019. นางสาวทศันวดี กิ่งไทร โรงเรียนบางแค สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84020. นางมิรินดา บญุมากุล โรงเรียนบางแค สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84021. นางสาวรัชนี ผายพมิพแ โรงเรียนบางแค สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84022. นายวราพงษแ ชิดปรางคแ โรงเรียนบางแค สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84023. นางศิริพร ยิ้มเจริญ โรงเรียนบางแค สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84024. นางสิริวภิา ทองคง โรงเรียนบางแค สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84025. นางไพรัตนแ อยูสมบรูณแ โรงเรียนบางแค สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84026. นางขนิษฐา ชั้นไพบลูยแ โรงเรียนบางแคเหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84027. นางขวญั ขวญัวงษแทมิ โรงเรียนบางแคเหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84028. นายฐานิสรแ คงภมูิ โรงเรียนบางแคเหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84029. นายทรงกรด ฟุูงขจร โรงเรียนบางแคเหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84030. นางประอร พนัธแเต้ีย โรงเรียนบางแคเหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84031. นางภาณี สายสุข โรงเรียนบางแคเหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84032. นางกฤษณา จันทรแแจง โรงเรียนบางแคเหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84033. นางชลณัฏดา กระทุมแกว โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84034. นางสาวรมณภทัร กตตนแวงศกร โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84035. นางประทมุพร เกียรติสมภพ โรงเรียนบางจาก (นาคเผ่ือนอปุถัมภแ) สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84036. นางเพญ็ประภา เอกวรีะ โรงเรียนบางจาก (นาคเผ่ือนอปุถัมภแ) สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84037. นางอุษณียแ ชื่นจิต โรงเรียนบางจาก (นาคเผ่ือนอปุถัมภแ) สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84038. นางกาญจนา จุยจูเอี้ยม โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84039. นางสาวกุลนิษฐแ จิตนันทแ โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84040. นางสาวดุจอรุณ อินตา โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84041. นางสาวทชิากร วงันุราช โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84042. นางนททีพิยแ สําเร็จสุข โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84043. นางนภวรรณ จิตรแภกัดี โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84044. นางนารียแ วงษแสุบรรณแ โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84045. นางนิภาพร มีสุข โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84046. นายบณัทตั ขาวละอุน โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84047. นางปภาวี วทิยากุล โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84048. นายปใญญา นอยผาติ โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84049. นางสาววราภรณแ บญุไพจิตรแ โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84050. นางวนัทนา อยูสมบรูณแ โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84051. นางวนันิดา จันทรแจํานงคแ โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84052. นายสมเดช สอดศรี โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84053. นางสมทรง ตูทอง โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84054. นางสิคภคั แดนนาริน โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84055. นายสุธี ชาญชิด โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84056. นางสุพตัรา ทองทพิยแ โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84057. นางโสพศิสุดา นามพสัิย โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84058. นางสาวอมร มงคล โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84059. นายนพคุณ แสงฉาย โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวทิยานุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84060. นายชัยโรจนแ ศรีธรรมพงษแ โรงเรียนบางเชือกหนัง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84061. นายสมพร วงษแศรีเพง็ โรงเรียนบางเชือกหนัง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84062. นายชัยรัตนแ นาราภริมยแ โรงเรียนบางไผ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84063. นางทชัชา พลับศิริ โรงเรียนบางไผ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84064. นางสาวอัมพร โพธสิระ โรงเรียนบางไผ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84065. นางสาวจรินทิพยแ มาสุขใจ โรงเรียนบางมด(ตันเปาวแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84066. นายเฉลิม กรุมรัมยแ โรงเรียนบางมด(ตันเปาวแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84067. นางสาวพิศเพลิน ธรรมผุสนา โรงเรียนบางมด(ตันเปาวแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84068. นางรุจา วสิารทศจี โรงเรียนบางมด(ตันเปาวแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84069. นางนิภา ไตรมนตรี โรงเรียนบางยี่ขันวทิยาคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84070. นางปภสัฎญิา เบญ็จา โรงเรียนบางยี่ขันวทิยาคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84071. นายวรีะศักด์ิ เพยีรเจริญสิน โรงเรียนบางยี่ขันวทิยาคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84072. นายสมศักด์ิ เทยีนบชูา โรงเรียนบางยี่ขันวทิยาคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84073. นางสาวทศันียแ หล่ิมเหมกร โรงเรียนบางยี่ขันวทิยาคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84074. นางสาวกลุภานัน ทองเกษม โรงเรียนบานเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84075. นายนิรันดรแ บญุศรี โรงเรียนบานเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84076. นางมาลัย อวมสอาด โรงเรียนบานเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84077. นางสาวสุนทร พึ่งกมล โรงเรียนบานเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84078. นางสาวสุภาภรณแ ไชยศรีมาลยแ โรงเรียนบานเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84079. นางสาวสุณียแ ชวยออก โรงเรียนบานเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84080. นางณัฐชยา สโรบล โรงเรียนบานขุนประเทศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84081. วาทีร่อยตรีพงษแศักด์ิ ภมูิถาวร โรงเรียนบานขุนประเทศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84082. นางพรสวรรคแ จันภริมยแ โรงเรียนบานขุนประเทศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84083. นางสาวสายชล กวางเส็ง โรงเรียนบานขุนประเทศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84084. นางสาวสุริยา แยมประยูร โรงเรียนบานขุนประเทศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84085. นางกนกพรรณ บญุสพ โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84086. นางสาวกมลพร ขําขาล โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84087. นางสาวทศันียแ ขยันหา โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84088. นายประเสริฐ พงษแศรีเสน โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84089. นางปรีดา ขําเขียว โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84090. นางสาวปรียา แตงออน โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84091. นางยุพยงคแ กาญจนมุสิก โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84092. นางสมบรูณแ สะพานใหญ โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84093. นางเอื้อมพร ภญิโญ โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84094. นายพบิลูยแ อิ่มทรัพยแ โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84095. นางศิริพร นพกาศ โรงเรียนบานคลองบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84096. นางจุฑามณี ราชเจริญ โรงเรียนบานเจียรดับ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84097. นายชานนทแ ไชยแสง โรงเรียนบานเจียรดับ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84098. นายทรงพล เพญ็ทอง โรงเรียนบานเจียรดับ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84099. นางวลัลา กวกีรณแ โรงเรียนบานเจียรดับ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84100. นางอรทยั เจริญพร โรงเรียนบานเจียรดับ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84101. นายชินวฒันแ พวงยอด โรงเรียนบานนายผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84102. นายพชรกร พวงแจม โรงเรียนบานนายผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84103. นายพริม หารพรม โรงเรียนบานนายผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84104. นางสาวลัดดา ทองโคตร โรงเรียนบานนายผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84105. นางแสงจันทรแ ลาภชวลิต โรงเรียนบานนายผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84106. นางสาวจริาภรณแ จอยเจริญ โรงเรียนบานนายผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84107. นางวรรณรัตนแ วงศแศรีจินดา โรงเรียนบานนายผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84108. นายณุพงษแ เบญจาศิริวฒันแ โรงเรียนบานนายสี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84109. นางสาวพชิญแสินี สังขแเชื้อจิตร โรงเรียนบานนายสี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84110. นางสิริกัญญา โพธนิาม โรงเรียนบานนายสี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84111. นางสุนันทา เทยีนสุข โรงเรียนบานนายสี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84112. นายเสนาะ เหงหอม โรงเรียนบานนายสี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84113. นางนิชาพร แยมผกา โรงเรียนบานนายเหรียญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84114. นางปภาวี มีนุช โรงเรียนบานนายเหรียญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84115. นางภญิญดา คํานอย โรงเรียนบานนายเหรียญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84116. นางสาวสุปรียา รถเพช็ร โรงเรียนบานนายเหรียญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84117. นางสาวสุวภทัร พุมนอย โรงเรียนบานนายเหรียญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84118. นางรัตติกาล วงัคะฮาต โรงเรียนบานนายเหรียญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84119. นางทศันี แกววงษา โรงเรียนบานบวัมล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84120. นางธารทพิยแ ศรีบรูณยานนทแ โรงเรียนบานบวัมล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84121. นางบงัอร พรมแปนูดี โรงเรียนบานบวัมล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84122. นางสาวมลิเนตร ชิณโท โรงเรียนบานบวัมล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84123. นางวรินทร เสาเงิน โรงเรียนบานบวัมล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84124. นางกัญญาภสั ภคันิรชากุล โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84125. นางดารณี อมาตยกุล โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84126. นางนวนจันทรแ สระมูล โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84127. นางสาวนัยนา ไชยรัตนแ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84128. นางสาวน้ําเพชร จิตรบรรจง โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84129. นางสาวนิภาวรรณ เพญ็จันทรแ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84130. นางเบญ็จวรรณ เคามาก โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84131. นางสาวประไพภรณแ เมฆขลา โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84132. นางพชัรินทรแ วงศแศุภเลิศ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84133. นางพมิพา ลิมาภรัิกษแ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84134. นางสาวลาวลัยแ บรูณเศรณียแ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84135. นางวไิลวรรณ ผลิผล โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84136. นางศสิธร โสมรักษแ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84137. นางสาวสมบติั นนทแธชิัย โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84138. นางสายชล บญุชัยชาญกิจ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84139. นางสาวสุภาวดี โอฐิบาล โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84140. นางสุมาลี เหลือลน โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84141. นางสาวโสภณิ อูยายโสม โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84142. นางสาวอภวิัฒนา จันทรแสวาง โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84143. นางสาวอรจิรา เปราะทนตแ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84144. นางอุบลรัตนแ ไตรยงวานิช โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84145. นางอุไรรัตนแ สายเพญ็ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84146. นางอุไรวรรณ ดําริหแกุล โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84147. นางอุลัย ทพิพะพาทยแ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84148. นางสาวฉัฐนันทแ พุมเรือง โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84149. วาที่ร.ต.หญิงภรภัทร ชุมโสตรแ โรงเรียนบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84150. นางสาวกรชนก วงคแขวญั โรงเรียนบานลาดพราว (สาคร - สุน พานิชเฮง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84151. นางกุลวดี วงศแสวสัดิชาติ โรงเรียนบานลาดพราว (สาคร - สุน พานิชเฮง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84152. นายณรงคแศักด์ิ ดิลกทพิยแรัตนแ โรงเรียนบานลาดพราว (สาคร - สุน พานิชเฮง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84153. นางรัชนีพร บวัวเิชียร โรงเรียนบานลาดพราว (สาคร - สุน พานิชเฮง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84154. นางอังคนา เดือนแรม โรงเรียนบานลาดพราว (สาคร - สุน พานิชเฮง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84155. นายคําสอน แสนสี โรงเรียนบานลําตนกลวย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84156. นางทพิยรัตนแ ซ่ือมิตร โรงเรียนบานลําตนกลวย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84157. นางวชัรินทรแ ผูมีสุข โรงเรียนบานลําตนกลวย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84158. นายศักด์ิ ภูคลาย โรงเรียนบานลําตนกลวย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84159. นางสาวอาจีณ สุวรรณเลิศ โรงเรียนบานลําตนกลวย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84160. นางธนิดา ปรางวดั โรงเรียนบานหนองระแหง(ชมแสงประชานุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84161. นางพรทพิยแ ทองจํารูญ โรงเรียนบานหนองระแหง(ชมแสงประชานุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84162. นางมณี มีเพยีร โรงเรียนบานหนองระแหง(ชมแสงประชานุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84163. นางสาวมัชฌิมา ออนนอมพนัธุแ โรงเรียนบานหนองระแหง(ชมแสงประชานุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84164. นางกรรณิการแ โยธารินทรแ โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84165. นายกาญจนแชัย สุธรรมนอย โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84166. นางสาวฐิติมา วรรณมณฑา โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84167. นางทศันียแ เหมือนแกว โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84168. นางนลินี จันทรแเต็ม โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84169. นางประสบพร นาคพงษแ โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84170. นางยาหยี อมรภกัดี โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84171. นายศักด์ิสิทธิ์ สุขบรม โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84172. นางศุภรัตนแ สงาจีน โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84173. นางสุดารัตนแ ตามสกุล โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84174. นางอัญชลา แยมอดุลยแ โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84175. นายวรกิตต์ิ ศรีอ่ําอวม โรงเรียนบํารุงรววิรรณวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84176. นางสาวชัชญา เมืองศรี โรงเรียนปทมุวนั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84177. นางสาวณัฐปรียา ไหมเหล่ียม โรงเรียนปทมุวนั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84178. นางสาววลิดา มีเบา โรงเรียนปทมุวนั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84179. นางสาววาสนา พรมตา โรงเรียนปทมุวนั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84180. นายอาทติย พฒันปฐม โรงเรียนปทมุวนั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84181. นางสาวรัตนา สนั่นเอื้อ โรงเรียนปทมุวนั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84182. นางสาวกิติมา ศรีสงา โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84183. นางจันทนา พุมขจร โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84184. นางธนาวดี โพภริมยแ โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84185. นายประสงคแสิทธิ์ ราชชมภู โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84186. นางวรลักษณแ เดชะไกศยะ โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร



2277

84187. นายวฒันพร สุนทรเกตุ โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84188. นางศิริรักษแ ศรีพทิลูพาทยแ โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84189. นางศิริรัตนแ พรพริิยะศานติ โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84190. นางสุวรรณา บญุยินดี โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84191. นางหริสา แสงเพช็รแ โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84192. นางอนงคแนาฏ เกาพรพงศแ โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84193. นางอุษา ถาวร โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84194. นางอรุณศรี ลักขณาตระกูล โรงเรียนประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84195. นายกันตพฒันแ คําสิงหแวงษแ โรงเรียนประชานกุลู (ขําสนทิอนเุคราะหแ) สํานกังานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84196. นางนวลศรี อินทรแจันทรแ โรงเรียนประชานกุลู (ขําสนทิอนเุคราะหแ) สํานกังานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84197. นางปาริชาติ วงศแสีทา โรงเรียนประชานกุลู (ขําสนทิอนเุคราะหแ) สํานกังานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84198. นางสาวพนิดา พรประพนัธแ โรงเรียนประชานกุลู (ขําสนทิอนเุคราะหแ) สํานกังานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84199. นางยุพนิ รักประยูร โรงเรียนประชานกุลู (ขําสนทิอนเุคราะหแ) สํานกังานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84200. นางวจันา สนธวิณิช โรงเรียนประชานกุลู (ขําสนทิอนเุคราะหแ) สํานกังานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84201. นางอรพนิ บรุาณสุข โรงเรียนประชานกุลู (ขําสนทิอนเุคราะหแ) สํานกังานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84202. นายประมวล กอนสันทดั โรงเรียนประชานกุลู (ขําสนทิอนเุคราะหแ) สํานกังานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84203. นายเกษม สุทธพิงศแ โรงเรียนประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84204. นางสาวชัญญาภัค รําพรรณ โรงเรียนประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84205. นางสาวนาตยา ทองเสง่ียม โรงเรียนประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84206. นางสาวนิอร ไชยพรพฒันา โรงเรียนประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84207. นางเพรียบพรอม เนียมมณี โรงเรียนประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84208. นางสาวสุนียแ เอี่ยมสีทอง โรงเรียนประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84209. นางสาวปวีณแรดา กรรณรัตนแ โรงเรียนประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84210. นายสมหวงั วองไวไพศาล โรงเรียนประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84211. นางสาวกาญจนา ศิลา โรงเรียนประชาภบิาล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84212. วาที่รอยตรีคมกฤษณแ วรงคแ โรงเรียนประชาภบิาล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84213. นางสาวเจนจิรา โพทะยะ โรงเรียนประชาภบิาล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84214. นางชื่นชีวรรณ พระชัยบลูยแ โรงเรียนประชาภบิาล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84215. นางประไพ จิตร ไพบลูยแ โรงเรียนประชาภบิาล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84216. นางภทัราภรณแ สองเมือง โรงเรียนประชาภบิาล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84217. นางสาวกัลยา วนาวงศแสกุล โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84218. นางกติิวรรณวัฒนา ฤทธิเ์ต็ม โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84219. นายชัยวฒันแ เทวธรีะรัตนแ โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84220. นายชํานาญ สมจิตร โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84221. นางสาวณัฐณิชา รักอริยพงศแ โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84222. นางสาวปาริฉัตร ยางศรี โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84223. นางปาริชาติ เปล่ียนแสงสี โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84224. นายโพโล เฉลียวฉลาด โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84225. นางสาวมิลิน อุปชิน โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84226. นายสรชัย ไชยยนตแ โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84227. นางสุภาพร เกิดบานกอก โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84228. นางสาวหทัยทิพยแ สมจิตร โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84229. นายอดิศร จันทรแประดิษฐแ โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84230. นางสาวออมจิตร ตองออน โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84231. นายอนุภาพ วาททีอง โรงเรียนประชาราษฎรแบําเพญ็ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84232. นางสาวจินตวรีแ สาขามุละ โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84233. นางสาวจิรวดี เกษี โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84234. นายชูชาติ มานะมุติ โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84235. นางสาวเบญจมาศ ชุมอารมณแ โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84236. นางประภาภทัร เวยีงแกว โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84237. นางพรรณกร รุจิโรจนแวงศแ โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84238. นางสาวรมณียแ บตุรจันทรา โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84239. นางวลัยพร กนกแกว โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84240. นางวชัรี ราชู โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84241. นางสุดารา ประทปี โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84242. นางอัญชลี สงคแธนาพทิกัษแ โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84243. นางสาวณิชานันทนแ เฟืๆองฟู โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84244. นายพงศภทัรแ พนัทะมนตแ โรงเรียนประชาราษฎรแอุปถัมภแวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84245. นายจักรภทัร สุปการ โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84246. นางดวงแข ณ สงขลา โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84247. นางดวงตา จั่นเพชร โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84248. นายดิเรก บตุรโท โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84249. นายธรีะพฒันแ จั่นเพชร โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84250. นางนิติมา ประจิตร โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84251. นางผาสุข ใจหวงั โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84252. นางสิริพร อิศวภา โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84253. นางสุรียแ สงาศิลป โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84254. นางสุวฒันา แสนสุข โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84255. นายกุศล ถี่ถวน โรงเรียนประชาอุทศิ(จันทาบอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84256. นางสาวจริพรรณ อนันทยานนทแ โรงเรียนประภาสวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84257. นางวภิาภรณแ ทองสุข โรงเรียนประภาสวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84258. นางสาวประวาณี นรสาร โรงเรียนประสานสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84259. นายพงคแพนัธแ พลชัย โรงเรียนประสานสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84260. นายคมกฤช สันหาธรรม โรงเรียนปลูกจิต สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84261. นางจุฑามาศ ประสงคแเพช็รแ โรงเรียนปลูกจิต สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84262. นางสาวนงนภสั บวัเพชร โรงเรียนปลูกจิต สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84263. นางสาวศศกมล ศรีโพธิช์าง โรงเรียนปลูกจิต สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84264. นางอริยา วทิยารัตนแ โรงเรียนปลูกจิต สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84265. นางทศัณีวรรณ ครสิงหแ โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84266. นางพรทพิยแ หอเพชร โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84267. นางวชัรี ราชสมบติั โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84268. นางวภิารัตนแ สาลี โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84269. นางสุกัญญา สุภาพ โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84270. นางเอื้อมพร อุมมฤตกุล โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะหแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84271. นางสมปอง สอนศิริ โรงเรียนผลลีรุงเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84272. นายเสนหแ ทองเชียง โรงเรียนผลลีรุงเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84273. นางดวงมณี ชาติวริิยะสกุล โรงเรียนผองพลอยอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84274. นางสาวธวลัรัตนแ สลับศรี โรงเรียนผองพลอยอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84275. นางนิตยา ผอบทอง โรงเรียนผองพลอยอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84276. นางสาวประภาศรี สมสวน โรงเรียนผองพลอยอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84277. นางไพรทลูยแ เผานอย โรงเรียนผองพลอยอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84278. นางสววีรรณ ชํานาญนาค โรงเรียนผองพลอยอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84279. นางอัญธกิา มีสิทธิ์ โรงเรียนผองพลอยอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84280. นายอนันตแ ราชาเดช โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร([บอนไก) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84281. นางสาวเมธญิา ออนเกษ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(คลองเตย) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84282. นางศรีพจัฌายแ หนัไชยเนาวแ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(คลองเตย) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84283. นายกิตติศักด์ิ วงศแขจร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง๑) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84284. นายวนิัย นิ่มอนงคแ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หนองจอก) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84285. นายบญุลือ ภูชาง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพอทวีศักด์ิฯ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84286. นายมานพ จันทรแควง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวฒันะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84287. นางลัดดา ประนอม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวฒันะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84288. นางสาวอัญชลี อิฏฐกรพนัธแ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวฒันะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84289. นายภานุพนัธแ เจียงคง โรงเรียนพรพระรวงประสิทธิ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84290. นางสาวสาวติรี สิงหแใหม โรงเรียนพรพระรวงประสิทธิ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84291. นางธนวรรณ บตุรหนู โรงเรียนพรหมราษฎรแรังสรรคแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84292. นางสาวนิตยา บรรลือเกียรติ โรงเรียนพรหมราษฎรแรังสรรคแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84293. นางผองพรรณ พะนิจรัมยแ โรงเรียนพรหมราษฎรแรังสรรคแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84294. นางสมศรี มีแสง โรงเรียนพรหมราษฎรแรังสรรคแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84295. นางสาวสุวรรณา รุงวาณิชสุขานนทแ โรงเรียนพรหมราษฎรแรังสรรคแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84296. นางกมลชนก พลีไพร โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84297. นางสาวกาญจนา บบุผา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84298. นางสาวจรรยา นรสิงหแ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84299. นางจีระจันทรแ มูลตระกูล โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84300. นางดรุณียแ เยกิจ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84301. นางทองสุข ภมูั่ง โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84302. นางสาวธญัชนก ชาวแพรกนอย โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84303. นางนิภาวรรณ ร่ืนกิจ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84304. วาทีร่อยตรีปรมินทรแ อยูเปๅนสุข โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84305. นางสาวประชิด คุมกัน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84306. นายประสน จุมพรม โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84307. นางปริญญา มนตรี โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84308. นางปใทมา ศุทธวิฒันานนทแ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84309. นางสาวพงศแพชัรา พลิากุล โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84310. นางสาวโมรีรัตนแ สันติอัชวรรณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84311. นางรพพีรรณ สกุลธรรมพนิิจ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84312. นายราษี ต้ังวงษแอุทยั โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84313. นางสาวรุงนภา จิตรีมิตรแ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84314. นางสาวลําดวน เรืองศรีใส โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84315. นางสาววนัทนา ศิลายศ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84316. นายวรีะเวทยแ แพทยแประเสริฐ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84317. นายอนุพนัธแ สําเภาทอง โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84318. นางสาวกรกมล ฮองกุล โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84319. นายชาตรี ทมิจรัส โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84320. นางพวงเพญ็ ไทยานนทแ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภเิษก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84321. นายพายัพ ศุภรัตนแ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภเิษก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84322. นางสาววไิลนรี มูลนาค โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภเิษก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84323. นางสมคิด อูมั่น โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภเิษก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84324. นางสาวกชมน ยอดประดิษฐแ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภเิษก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84325. นางสาวบญุเรือน เดชเพิ่มสุข โรงเรียนพหลโยธนิ(พวงเจริญอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84326. นางสาววนัเพญ็ นิ่มนวล โรงเรียนพหลโยธนิ(พวงเจริญอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84327. นางอภริดี ดับทกุขแ โรงเรียนพหลโยธนิ(พวงเจริญอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84328. นางสาวเอื้อมพร ใจใหญ โรงเรียนพหลโยธนิ(พวงเจริญอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84329. นางสาวเฉลิมวรรณ เพชรทอง โรงเรียนพชิัยพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84330. นางสาวชารินี คชชา โรงเรียนพชิัยพฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84331. วาที่ รต.วรพจนแ เพลียอรุณ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอปุถมัภแ) สํานักงานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84332. นางศกวรรณ อภนิันทนแ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอปุถมัภแ) สํานักงานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84333. นางสาวสุภาพ จันทรแแกว โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอปุถมัภแ) สํานักงานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84334. นางอรวรรณ อังคะศิริวานนทแ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอปุถมัภแ) สํานักงานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84335. นางชลธชิา เกื้อสกุล โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอปุถมัภแ) สํานักงานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84336. นางกาญจนา หาญตริกานนทแ โรงเรียนเพชรเกษม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84337. นายกุศล บญุมาศ โรงเรียนเพชรเกษม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84338. นายประยูร เพง็ภกัด์ิ โรงเรียนเพชรเกษม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84339. นางพรรณี สงศรี โรงเรียนเพชรเกษม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84340. นายมงคล โฮมไชยะวงศแ โรงเรียนเพชรเกษม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84341. นางสาวอรทยั นิธวิบิลูยแ โรงเรียนเพชรเกษม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84342. นางอลิศรา การัณยแสุข โรงเรียนเพชรเกษม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84343. นางนราวรรณ นคราวงศแ โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84344. นางปณุมนัส ใสศรี โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84345. นางพชัรี สุขโข โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84346. นางยิ่งลักษณแ อุนศรีสง โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84347. นางวาริยา จิราผันสูงเนิน โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84348. นางวชิุดา เปล่ียนศรี โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84349. นางศรีสุดา ชนะคช โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84350. นางสิดารัศมิ์ แทนประยุทธ โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84351. นางสุมาลี จันทรแอํารุง โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84352. นางหนูพษิยแ เข็มเงิน โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84353. นางสมถวลิ ฤกษแงาม โรงเรียนเพชรถนอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84354. นางสาวทศันียแ ปิๆนปราณี โรงเรียนเพี้ยนพนิอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84355. นางสาวเนาวรัตนแ สังขแรอด โรงเรียนเพี้ยนพนิอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84356. นายปรีชา แยมประดิษฐแ โรงเรียนเพี้ยนพนิอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84357. นางภสัรา มณีวงศแ โรงเรียนเพี้ยนพนิอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84358. นายสุวฒันา ออนเกตุพล โรงเรียนเพี้ยนพนิอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84359. นางสาวกติญาภทัร แข็งฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84360. นายไกรทอง กลาแข็ง โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84361. จาสิบเอกทนง พุมพานิช โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84362. นางสาวภคัภร ตุลยดาชินเดช โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84363. นางสาวรัศมี บตุรดี โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84364. นางสาววิรงคแรอง จันทะสี โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84365. นางสาวศิริวรรณ ขอรสกลาง โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84366. นางสาวศิวพร เจริญสุข โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84367. นายกรรยา พรรณา โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84368. นางสาวธนัญญา หรัิญบรูณะ โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84369. นายนภดล ทพิพะพาทยแ โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84370. นายประยุทธ ลาวลัยแ โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84371. นางพรพรรณ ฤทธเิดช โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84372. นางสาวเพชณรี สายสาระ โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84373. นายเมธาวี สุขสายทอง โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84374. นายหสัดี ปทมุชาติ โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84375. นางสาวอภญิญา กลางหลา โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84376. นายจักรพนัธแ สงวนเชื้อ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84377. นางสาวฉววีรรณ พนิิจ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84378. นายฐิติวชัรแ ฐิติวชรไชยแ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84379. นางสาวณัฐกฤตา แพงพพิฒันแ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84380. นางพรพนา บริพนัธแ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84381. นางมณีเนตร ชูศรี โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84382. นางสาวรําไพ อริยะมั่ง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84383. นายสมพงษแ โชตินอก โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84384. นายสัมฤทธิ์ จันทะรี โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84385. นางสาวสุภาพัฒนแ ทพิยแแสง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84386. นางสาวมาลี พนัธุแอําไพ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84387. นางสาวสริตาภร ฎธิพินิ โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84388. นายชัยญา นาเมืองรักษแ โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84389. นางสาวดวงเดือน วรกุลพพิฒันแ โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84390. นางสาวธญัภา พศิเพง็ โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84391. นางสาววรลักษณแ ทศพรอม โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84392. นางสายพณิ ภริมยแเนตร โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84393. นางสาวอรุณ บญุลอม โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84394. นายเอษณะ สัจจสวสัด์ิ โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84395. นางสาวกาญจนา ทบัทมิศรี โรงเรียนมัธยมสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84396. นายธนวฒันแ ฤทธิไ์ธสง โรงเรียนมัธยมสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84397. นางสาวศนิชา สงภกัดี โรงเรียนมัธยมสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84398. นายปราโมทยแ อักษรหร่ัง โรงเรียนมัธยมสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84399. นางกรุณา หุนเสือ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84400. นางสาวกัญญา พฒุตาล โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84401. นายกิจจา แสงสุข โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84402. นางจารุวรรณ ปีๆเพราะ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84403. นางจีรนุช ศิริทศันแ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84404. นางชลธชิา จันทนพศิริ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84405. นางปใทมา บรรเทงิจิต โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84406. นางพชัมณฑแ เพชรี โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84407. นางสาวภรภทัร เสนหา โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84408. นายภวูดล กันทาแกว โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84409. นายยอดรัก ทรัพยแเอนก โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84410. นางยุพดี มณีนิตยแ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84411. นางรุงเพชร ทะเลนอย โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84412. นางวจีรัตนแ บญุยัง โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84413. นางสาววไิลลักษณแ ศุภรรัตนแ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84414. นางสุธาสินี ศรีงาม โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84415. นางสาวสุนันทา กุลวฒิุพงษแศักด์ิ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84416. นางสาวสุภาภรณแ ดวงขาว โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84417. นายเสรี จาละ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84418. นางสาวหทัยทิพยแ บรรลือทรัพยแ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84419. นางสาวอนัตตญา ดวงฤทธิ์ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84420. นางสาวอรอุมา วรรณโชติ โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84421. นายประสิทธิ์ หลําเพชร โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84422. นางวรรณา พนูแกว โรงเรียนมีนบรีุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84423. นางกรรณิกา สุขเทศ โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84424. นางจุไรรัตนแ สุวรรณวจิิตร โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84425. นายทวปี เพิ่มสมบติั โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84426. นายนนทแวริศ ธนาวงษแโรจนแ โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84427. นางเบญจวรรณ ตุเจริญ โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84428. นางโบต๋ัน เพิ่มสมบติั โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84429. นางปารณียแ สุนทรวฒันแ โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84430. นางปยินาฏ แสงฉาย โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84431. นางเปรมวดี วทิยะเชิงเธยีร โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84432. นางอรพนัธแ เทยีมสยาม โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84433. นางสาวอุมารัตนแ บญุเกิด โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84434. นางเจือจันทรแ วรสาร โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช (ราชทณัฑแอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84435. นางสาวเมตตา หอมจันทรแ โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช (ราชทณัฑแอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84436. นางศรณแกมล เตชะวจิิตรา โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช (ราชทณัฑแอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84437. นายสมัย แกวบดุดา โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช (ราชทณัฑแอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84438. นางสาวสุนันทา วชัรศักด์ิไพศาล โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช (ราชทณัฑแอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84439. นางสาวอุบลวรรณ เงินทอง โรงเรียนรัตนโกสินทรแสมโภช (ราชทณัฑแอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84440. นางณัฐรากร ตาสุสี โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84441. นางดวงใจ บญุไฮ โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84442. นางทวิาวรรณ หงษแวบิลูผล โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84443. นางบงัอร บญุมาวดั โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84444. นางสาวเพชรี แกวประถม โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84445. นางสาวภาพมิล ครองสิน โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84446. นางมาลีรัตนแ มนิสสาร โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84447. นางยศมล พงษแวาปี โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84448. นายรัฐนันทแ รูขะจี โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84449. นางสุชาดา ลันนันทแ โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84450. นางอภชิญา จันทร โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84451. นางสาวอรพนิ ชุษณเศรษฐกุล โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84452. นายปริญญา สมัคศรุติ โรงเรียนรางราชพฤกษแนุชมีอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84453. นางอรสา นุชมี โรงเรียนรางราชพฤกษแนุชมีอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84454. นางชอผกา บญุเลิศ โรงเรียนรางราชพฤกษแนุชมีอุทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84455. นางสาวจิราลัชชแ รวมทรัพยแ โรงเรียนราชบพธิ   สํานักงานเขตพระนคร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84456. นางสาวธญัชนก ไชยโคตร โรงเรียนราชบพธิ   สํานักงานเขตพระนคร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84457. นางสาวสุนันทแ เติมศิริธรรมกร โรงเรียนราชบพธิ   สํานักงานเขตพระนคร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84458. นางสาวณัฐชาฎา สุทธสิอาด โรงเรียนราชบพธิ   สํานักงานเขตพระนคร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84459. นางสาวเยาวเรศ สุมน โรงเรียนราชบพธิ   สํานักงานเขตพระนคร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84460. นางเจือจันทรแ สีสังขแ โรงเรียนราชมนตรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84461. นางสาววาสนา เพง็แกนแท โรงเรียนราชมนตรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84462. นางสาวศุภลักษณแ ทองแสน โรงเรียนราชมนตรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84463. นายสมคิด เสือผอง โรงเรียนราชมนตรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84464. นายกิตติภพ แสงนาค โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84465. นางสาวเกษรา หอทอง โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84466. นางสาวนนัทรัตนแ ปสีาร โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84467. นางบบุผา อัปมะโท โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84468. นางสาวภริมยแ รุงจําเนียร โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84469. นางสาวรักษณิา แสนบญุเรือง โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84470. นางรัชดา ยอมาดารแ โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84471. นางวลัลภา ณ สงขลา โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84472. นางสาววณีา ซึงตระกูล โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84473. นายประพร คะชาชัย โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84474. นายอนุชาติ จรกา โรงเรียนราษฎรแบรูณะ(มูฮําหมัดอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84475. นายนพดล ฉลาดดี โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84476. นายนิคม ศรีอภยั โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84477. นายปใญญา นาควชัระ โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84478. นางสาวพชิญาพร หมายครอบกลาง โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84479. นายไพรัช สิทธพินัธแ โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84480. นางสาวภคกนก เศรษฐแศักดา โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84481. นางสุภาพ แปลกเมือง โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84482. นายสุรเชษฐแ สหนาวนิ โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84483. นายสมศักด์ิ สิทธวินัชัย โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84484. นางกอบกุล ธปูสุวรรณ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84485. นางจินดา สิงหแศิริ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84486. นางจินตนา เกิดฤทธิ์ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84487. นางสาวจีรสุดา เกียรติสหกุล โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84488. นางฉววีรรณ พวงแกว โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84489. นายชัยพร นิ่มนวล โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84490. นางทรรศนวรรณ อธลิาภ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84491. นายธนชาติ เรืองเดช โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84492. นางธนันรี สุรเสียงสังขแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84493. นางสาวธญัญา พมิทนตแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84494. นายธาวนิ หมื่นนรินทรแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84495. นายนเรศ เหมนาไลย โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84496. นางนอมมณี กล่ินชู โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84497. นางนิภา ทรัพยแไพบลูยแสุข โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84498. นายบญุยง สมนึก โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84499. นางประจวบ สมนึก โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84500. นางสาวประจวบ มีใส โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84501. นางประพศิ นุชไพโรจนแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84502. นางปยิาณี ชํานาญภกัดี โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84503. นางพงษแไพร ตาต฿ะ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84504. นางพรรณเพญ็ รัตนววิลัยแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84505. นางเพญ็ผล กระโจมทอง โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84506. นางสาวเพญ็ศรี วามะชาติ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84507. นางมุทกิา ปใทมเจริญ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84508. นางเรวดี เหมนาไลย โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84509. นางสาวละเอียด ชูจิต โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84510. นางวนัทนา ปติิกะวงษแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84511. นางศรีสุภา ภทัรากร โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84512. นางสาวศิริพรรณ หนอไชย โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84513. นางสาวสมใจ ซําศิริ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84514. นางสวาท สถาวรินทุ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84515. นางสิรินทรแนรี นิลพยัคฆแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84516. นางสิริพชัร สุนะ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84517. นางสุดา มากบญุ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84518. นางสุลักขนา จังหวดั โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84519. นางอัญชลี เบญจางคประเสริฐ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84520. นางอุไร วงษแยา โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84521. นางสุนันทแ วชิรมนตรี โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84522. นายสุพศัพงษแ อนุชิตโสภาพนัธุแ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84523. นางจรัญญา จินดารักษแ โรงเรียนลอยสายอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84524. นางสาวทวิาวรรณ ตอโชติ โรงเรียนลอยสายอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84525. นางธนิภา โสถิระสินธร โรงเรียนลอยสายอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84526. นางบวัลิน ดิษฐสุนนทแ โรงเรียนลอยสายอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84527. นางพรทพิยแ วงศานาถ โรงเรียนลอยสายอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84528. นางอังคณา ปานเล็ก โรงเรียนลอยสายอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84529. นางนวรัตนแ ทองนอย โรงเรียนลอยสายอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84530. นายสมศักด์ิ มูหะหมัด โรงเรียนลําเจดียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84531. นายเกียรติศักด์ิ ศิริเวช โรงเรียนลําบหุร่ีพวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84532. นางสาวอําไพภกัด์ิ ไชยแสน โรงเรียนลําบหุร่ีพวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84533. นางสาววาสนา อบมาสุย โรงเรียนลําผักชี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84534. นายศักราช ไชยรัมยแ โรงเรียนลําผักชี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84535. นายธงชัย ปใญญา โรงเรียนลําพะอง (ราษฎรแจําเริญบํารุง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84536. นางปรานียแ สุวรรณคง โรงเรียนลําพะอง (ราษฎรแจําเริญบํารุง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84537. นางมยุรี ฤทธรัิตนแ โรงเรียนลําพะอง (ราษฎรแจําเริญบํารุง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84538. นายเสรี สุขชูเจริญกิจ โรงเรียนลําพะอง (ราษฎรแจําเริญบํารุง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84539. นางอนุสรา สุขชูเจริญกิจ โรงเรียนลําพะอง (ราษฎรแจําเริญบํารุง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84540. นายปราโมทยแ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนลําสาลี (ราษฎรแบํารุง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84541. นางจุฬารัตนแ ปรียาสิริรินรัตนแ โรงเรียนวงัเล็กวทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84542. นางณิชพร วรรณชัย โรงเรียนวงัเล็กวทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84543. นางสุทนิ ไชยนรา โรงเรียนวงัเล็กวทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84544. นายสุริยกานตแ สุรชน โรงเรียนวงัเล็กวทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84545. นางนิทธริา ปรีชาวนา โรงเรียนวดักก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84546. นางรจิต วฒันิศร โรงเรียนวดักก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84547. นายสมคิด ปรีชาวนา โรงเรียนวดักก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84548. นางสุวภา สุขวบิลูยแ โรงเรียนวดักก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84549. นางอัจฉรา แสงเจริญ โรงเรียนวดักก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84550. นางสาวจารุณี แกวแสงทอง โรงเรียนวดักระจับพนิิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84551. นางสาวทิพยแวรรณ ศรีสุวรรณ โรงเรียนวดักระโจมทอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84552. นางกันตา ทองเทพ โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84553. นายบญัญัติ ทรงปใญญา โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84554. นางรวนิันทแ กิจนุเคราะหแ โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84555. นางละเอียด เนื่องชาง โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84556. นางศรีสุดา สงวนศิลป โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84557. นางศิวกานตแ เรือนศิริสถิตยแ โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84558. นายสุรพล แนวแน โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84559. นายอภชิาติ ศรีสารคาม โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84560. นางสาวอรทยั โพธิศ์รีสุข โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84561. นายอํานาจ พุมกุมาร โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84562. นางสาวอุบลศรี ชูแข โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84563. นางวภิา ตรีอัจฉริยกุล โรงเรียนวดักระทุมเสือปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84564. นางบญุมา โคขุนทด โรงเรียนวดักําแพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84565. นางบปุผา สระแกว โรงเรียนวดักําแพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84566. นางเพญ็จันทรแ มีปาน โรงเรียนวดักําแพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84567. นางลัดดาวลัยแ เตียเปิ็น โรงเรียนวดักําแพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84568. นางสาววนัดี จันทรแเขียว โรงเรียนวดักําแพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84569. นางสรัญญา แสงพวง โรงเรียนวดักําแพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84570. นางวภิา ทองโปรง โรงเรียนวดักําแพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84571. นางสาวชุลีพร วงศแกา โรงเรียนวดักําแพง (สํานักงานเขตภาษเีจริญ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84572. นางสาวสุวรรณา เนื่องสุข โรงเรียนวดักําแพง (สํานักงานเขตภาษเีจริญ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84573. นางสิริมาศอร ภรัิฐพงศแธนากร โรงเรียนวดัเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84574. นางกาญจนแกนก สิเนหารุณ โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84575. นางทตัพร พกุเจริญ โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84576. นางสาวธรีนุช พรมพลิา โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84577. นางสาวนิตยา อบรมชอบ โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84578. นางปนัดดา ชาติมาลากร โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84579. นางสาวเรวดี เถาสุด โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84580. นางสาวลัดดา เกษมศรีวทิยา โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84581. นางวรรณนิภา สะเดา โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84582. นายสยาม วงศแสกุล โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84583. นางสาวอสุนี ศรีทากุล โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84584. นางอุทมุพร เสือโรจนแ โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84585. นางสุนียแ หริพาย โรงเรียนวดัเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84586. นางนันทรี ขอบบุผา โรงเรียนวดัขุนจันทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84587. นางสุธาศิน สกุลสวสัด์ิ โรงเรียนวดัขุนจันทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84588. นางนฤมล แสงครุฑ โรงเรียนวดัขุมทอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84589. นายอําพล น้ําคางงาม โรงเรียนวดัขุมทอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84590. นางฐิติมา สมหวงั โรงเรียนวดัคณิกาผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84591. นางสาวณิชารียแ โนนกอง โรงเรียนวดัคณิกาผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84592. นางสาวอัจฉรี บวัคําโคตร โรงเรียนวดัคณิกาผล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84593. นางอัจฉรา วงศแเจริญ โรงเรียนวดัคฤหบดี(จันทรสถิตยแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84594. นางกัลยา เชื้อนาค โรงเรียนวดัคลองเตย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84595. นางสาวยุภาวดี พนัธงั โรงเรียนวดัคลองเตย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84596. นางปราณี เหลาจิรอังกูร โรงเรียนวดัคลองภมูิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84597. นางสุมนา ทองแกว โรงเรียนวดัคลองภมูิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84598. นางวริศรา อินจําปา โรงเรียนวดัคลองใหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84599. นางจินดา เกศวรกุล โรงเรียนวดัคูบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84600. นางทวิาพร อาจผักปใง โรงเรียนวดัคูบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84601. นางสาวยุพนิ เที่ยงตรง โรงเรียนวดัคูบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84602. นางลดาวลัยแ ภมูะมุล โรงเรียนวดัคูบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84603. นางวนัทนา สันตแจิต โรงเรียนวดัคูบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84604. นางสาวศิริรัตนแ เหลืองอภชิาติ โรงเรียนวดัคูบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84605. นางสาวสุพรรษา คําเมือง โรงเรียนวดัคูบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84606. นางอุไรวรรณ เพชรวงษแ โรงเรียนวดัคูบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84607. นายมาโนช ขะมันจา โรงเรียนวดัคูบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84608. นายนุกูล ประทมุทพิยแ โรงเรียนวดัโคนอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84609. นางสุมาลี ทองงาม โรงเรียนวดัโคนอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84610. นางสาวชุมศรี ไพบลูยแกุลกร โรงเรียนวดัโคนอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84611. นางสาวกําไล รัตนวงษา โรงเรียนวดัจักรวรรดิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84612. นายสิริกร ทติยวงษแ โรงเรียนวดัจักรวรรดิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84613. นางบษุรา เขินอํานวย โรงเรียนวดัจักรวรรดิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84614. นางฐิตินัท สันติวรบตุร โรงเรียนวดัจันทรแนอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84615. นางสาวกัญจา จารุจินดา โรงเรียนวดัจันทรแใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84616. นายประเสริฐ ผิวเกล้ียง โรงเรียนวดัจันทรแใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84617. นางศิริมา จินประเสริฐ โรงเรียนวดัจันทรแใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84618. นายสุธี จุติสมวาร โรงเรียนวดัจันทรแใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84619. นางสาวกัญทมิา วเิศษแกว โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84620. นางชนิดาภา จริยะเศรษฐพงศแ โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84621. นางสาวชัญญาพัทธแ จูงใจ โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84622. นางสาวณัฐกัลยแ ไทยรัตนแ โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84623. นางทรรศนียแ วราหแคํา โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84624. นางนพวรรณ บศุยรัตนแ โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84625. นางสาวเพลินพิศ โชติชวง โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84626. นายรัตนะ ไชยยศ โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84627. นางสาวรัตนา แตมชวย โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84628. นางสาวศุภางคแ พสุูภา โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84629. นางศุภสิรา นอยมณี โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84630. นางสุกัญญา เจนทั่ว โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84631. นางสาวสุดารัตนแ ยิ้มละมัย โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84632. นางอรณัส พงคแยี่หวา โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84633. นายจิณณวตัร เรืองสมบรูณแ โรงเรียนวดัจันทรแประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84634. นางจตุพร สุขศรีชวลิต โรงเรียนวดัจันทรสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84635. นางทศันียแ ตาลงามดี โรงเรียนวดัจันทรสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84636. นายวรีะศักด์ิ มุกดา โรงเรียนวดัจันทรสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84637. นางศมาภรณแ มุกดา โรงเรียนวดัจันทรสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84638. นางสุดหทยั เบญ็จศิริวรรณ โรงเรียนวดัจันทรสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84639. นางสาวอัญชลี บญุสมยา โรงเรียนวดัเจาอาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84640. นางสาวอุไรรักษแ สวางดี โรงเรียนวดัเจาอาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84641. นางเครือวลัยแ ดวงพลอย โรงเรียนวดัแจงรอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84642. นางสาวพชัวี นิมขุนนนทแ โรงเรียนวดัแจงรอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84643. นายสุริยา สายสรรพมงคล โรงเรียนวดัแจงรอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84644. นางโสภา สโมสร โรงเรียนวดัแจงรอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84645. นางมาลีพรรณ มั่นคง โรงเรียนวดัฉัตรแกวจงกลณี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84646. นางสมคิด ขวญักลับ โรงเรียนวดัฉัตรแกวจงกลณี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84647. นางสาวมาลินี โสมะเกษตริน โรงเรียนวดัชองนนทรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84648. นางวนัดี รอดเจริญ โรงเรียนวดัชองนนทรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84649. นายวรีะ นพรัตนแ โรงเรียนวดัชองนนทรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84650. นางสาวศิริรัตนแ พลเสน โรงเรียนวดัชองนนทรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84651. นางรุงรัตนแ บรูณสกุลสถิตยแ โรงเรียนวดัชองลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84652. นายวชิาญ สาลียงพวย โรงเรียนวดัชองลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84653. นางสาวนิรมล รุงเรือง โรงเรียนวดัชัยฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84654. นางพมิพแใจ เต็มสงสัย โรงเรียนวดัชัยฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84655. นางสุนียแ รัตนะรัต โรงเรียนวดัชัยฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84656. นางสาวอรวรรณ จินดาเวช โรงเรียนวดัชัยฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84657. นางสาวพเยาวแ ศรีรมยแร่ืน โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎรแบําเพ็ญ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84658. นางวรรณา นอยเล็ก โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎรแบําเพ็ญ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84659. นางวนัเพญ็ พวงเปยี โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎรแบําเพ็ญ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84660. นายนิพฐิพนธแ วงษแปใน โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฎรแบําเพ็ญ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84661. นางนันทนา จริยรักษแวรกุล โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา(นนทสิริราษฎรแบําเพญ็) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84662. นางสาวกาญจนา บวัลอย โรงเรียนวดัชัยมงคล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84663. นายภวูชิัย บรรจง โรงเรียนวดัชัยมงคล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84664. นางณัฐชนันตรแ อยูสีมารักษแ โรงเรียนวดัชางเหล็ก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84665. นางศิริรัตนแ มูลกองสี โรงเรียนวดัชางเหล็ก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84666. นางศิริภสัสร พนิทนุันทแ โรงเรียนวดัดงมูลเหล็ก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84667. นายสุรชัย พึ่งพงษแ โรงเรียนวดัดวงแข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84668. นางสุรีพร เปรมศิริ โรงเรียนวดัดวงแข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84669. นายอุดมศักด์ิ ศิริหนองหวา โรงเรียนวดัดวงแข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84670. นางปริษา ทองชางเหล็ก โรงเรียนวดัดวงแข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84671. นางเฉลา กลาหาญ โรงเรียนวดัดอกไม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84672. นางสาวฐปาณี ทองหอม โรงเรียนวดัดอกไม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84673. นางสาวปใทมา คุณเวทยแวริิยะ โรงเรียนวดัดอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84674. นางวรรณแยา พรหมสิงหแ โรงเรียนวดัดอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84675. นางกรรณิการแ บญุอินทรแ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84676. นางสาวกิตติพร มาลีสี โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84677. นายกิตติพฒันแ รัตนสิทธิ์ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84678. นางสาวกุลปวรีแ ปานทมิ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84679. นางกุสุมา จรจันทรแ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84680. นางสาวเกษมศรี ศิริรัตนแ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84681. นางณปภชั แสนภกัดี โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84682. นางนิดา ไสยาวงศแ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84683. นางบบุผา วชิัยดิษฐแ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84684. นายประกาศ จานไธสง โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84685. นางสาวเพญ็ประภา ระนาท โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84686. นางภสัสรี เพชรเจริญ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84687. นางสาววรรณชนก จุยเรือง โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84688. นางวรัทยา แกวนวล โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84689. นางวไิลวลัยแ พนัธะไชย โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84690. นางสาคร สุจริตจันทรแ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84691. นางสุพศิ เสมาทอง โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84692. นางสาวอรพนิ สุราวฒ์ิุ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84693. นางขวญัยืน แปลงแดง โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84694. นางศิริพร วรินทรแ โรงเรียนวดัดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84695. นางสาวมันจนา จงกล โรงเรียนวดัดาวคนอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84696. นายอํานวย สมเพช็ร โรงเรียนวดัดาวคนอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84697. นายชูศักด์ิ วจิิตรไพศาล โรงเรียนวดัดาวคนอง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84698. นางสาวถวี บญุไทย โรงเรียนวดัดิสหงสาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84699. นางสาวนิชาภา ธนกิจพฒันแ โรงเรียนวดัดิสหงสาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84700. นางสุนันทแ นิ่มสุพรรณแ โรงเรียนวดัดิสหงสาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84701. นางเสาวณียแ ธนะบตุร โรงเรียนวดัดิสหงสาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84702. นางสดใส ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนวดัดิสหงสาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84703. นางพจนียแ โตเบญจพร โรงเรียนวดัดุสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84704. นางสาวพนิดา จตุรธวชัชัย โรงเรียนวดัดุสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84705. นางยุพนิ สวสัดี โรงเรียนวดัดุสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84706. นางวรีวรรณ ยอดอุดม โรงเรียนวดัดุสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84707. นางศันสนียแ สีดา โรงเรียนวดัดุสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84708. นางสาวสุพรรษา กลมกูล โรงเรียนวดัดุสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84709. นางจินตนา สงาอารียแกูล โรงเรียนวดัตรีทศเทพ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84710. นายณัฐชนน แสงรัตนแ โรงเรียนวดัตรีทศเทพ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84711. นางสาวบณัฑิณี จินดาแปนู โรงเรียนวดัตรีทศเทพ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84712. นางขวญัตา รัตตะสุข โรงเรียนวดัตล่ิงชัน(ปิๆนทองสัณฐาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84713. นางรัตนา หลาลํ้า โรงเรียนวดัตล่ิงชัน(ปิๆนทองสัณฐาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84714. นางจันทรแฉาย พงศแธไนศวรรยแ โรงเรียนวดัตะกลํ่า สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84715. นางจําเลียง ทติัวงษแ โรงเรียนวดัตะกลํ่า สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84716. นางสาวทชัชกร คงประเสริฐ โรงเรียนวดัตะกลํ่า สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84717. นางสาวประภัชษร กมล โรงเรียนวดัตะกลํ่า สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84718. นายพลกฤต แสนหมู โรงเรียนวดัตะกลํ่า สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84719. นางเพญ็ศรี เลพล โรงเรียนวดัตะกลํ่า สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84720. นางวรีะพร อินทรธนู โรงเรียนวดัตะกลํ่า สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84721. นางอุบล วงษแศรีแกว โรงเรียนวดัตะกลํ่า สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84722. นางสาวใจภารัชตแ พสุวไิชยมงกุฏ โรงเรียนวดัตะกลํ่า สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84723. นางสาวคราด ยอดสวสัด์ิ โรงเรียนวดัตะลอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84724. นางสาวฐิตารียแ ตรีเหรา โรงเรียนวดัตะลอม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84725. นายนิรันธแ หงษาวรรณ โรงเรียนวดัโตนด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84726. นายศักด์ิดา แดงเถิน โรงเรียนวดัโตนด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84727. นางสาวทสันี ประเสริฐวงศแ โรงเรียนวดัใต (ราษฎรนิรมิต) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84728. นางปาณิศา กิจสวสัด์ิโอสถ โรงเรียนวดัใต (ราษฎรนิรมิต) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84729. นางสาวมานิต เหล็กแจง โรงเรียนวดัใต (ราษฎรนิรมิต) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84730. นางพรมภทัรแ อุดมนิธภิคันนทแ โรงเรียนวดัใต (ราษฎรนิรมิต) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84731. นางธญัญารักษแ บญุเปีๆยม โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84732. นางธารารัฏฐแ รุงโรจนแ โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84733. นางนิจจารียแ ประสานตรี โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84734. นางยุวดี สุวรรณผองใส โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84735. นางรุงนภา แจมกระจาง โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84736. นายสุรพล สุขสําเนียง โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84737. นางผกามาศ ออนบรรจง โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84738. นางสาวกรรณิการแ อวยพร โรงเรียนวดัทรัพยแสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84739. นางพรทพิยแ เรืองรอง โรงเรียนวดัทรัพยแสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84740. นางเพญ็แข หวงัพฒันแ โรงเรียนวดัทรัพยแสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84741. นางมนเธยีร สุนทราลักษณแ โรงเรียนวดัทรัพยแสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84742. นางสุทธลัิกษณแ สมทรัพยแ โรงเรียนวดัทรัพยแสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84743. นางสาวนภาพร ศรีทน โรงเรียนวดัทรัพยแสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84744. นางสาวสุภธตีา สุโยธนิกุล โรงเรียนวดัทรัพยแสโมสร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84745. นางนิตยา เข็มทอง โรงเรียนวดัทอง (อุดมศิลปวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84746. นางบงัอรรัตนแ พลชาติ โรงเรียนวดัทอง (อุดมศิลปวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84747. นายนภดล พลูเพิ่มสิน โรงเรียนวดัทองใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84748. นางยุพนิ มาพล โรงเรียนวดัทองใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84749. นายอนุชา เข็มรัตนแ โรงเรียนวดัทองใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84750. นายพรชัย สีสังขแ โรงเรียนวดัทองเพลง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84751. นางสาวพรสวรรคแ สุภะกํา โรงเรียนวดัทองเพลง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84752. นางวไิลลักษณแ นาคชื้น โรงเรียนวดัทองเพลง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84753. นายสมภาค วงศแอราม โรงเรียนวดัทองเพลง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84754. นางสุรัตดา มิตรสูงเนิน โรงเรียนวดัทองเพลง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84755. นายคมกฤช พุมทอง โรงเรียนวดัทองศาลางาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84756. นายปรีดา โคตรแภู โรงเรียนวดัทองศาลางาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84757. นางสาวศิริรัตนแ นิลนาก โรงเรียนวดัทองศาลางาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84758. นางสุชาวดี ทองทพิยแ โรงเรียนวดัทองศาลางาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84759. นางอินทริา งามแสง โรงเรียนวดัทองศาลางาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84760. นางกฤตญานัน เทพลักษณแ โรงเรียนวดัทองสัมฤทธิ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84761. นางกุฎาชร เพง็น้ําผ้ึง โรงเรียนวดัทองสัมฤทธิ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84762. นายพรเลิศ ผูปรารถนา โรงเรียนวดัทองสัมฤทธิ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84763. นางจุไรรัตนแ ล้ิมสมบติั โรงเรียนวดัทองสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84764. นายชาญชัย ดวงจาด โรงเรียนวดัทองสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84765. นางเนตรชนก ทองสาย โรงเรียนวดัทองสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84766. นางอรัญญา ไชยสมบติั โรงเรียนวดัทองสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84767. นายนิรุธ ทรงประกอบ โรงเรียนวัดทองสุทธาราม สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84768. นางสาวจิตรลดา ทองปลี โรงเรียนวดัทศันารุณสุนทริการาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84769. นางสาวศุภลักษณแ เลขาโชค โรงเรียนวดัทศันารุณสุนทริการาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84770. นางสุดารัตนแ คําบญุเรือง โรงเรียนวดัทศันารุณสุนทริการาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84771. นายสุวรรณเมธี เหลามาลา โรงเรียนวดัทศันารุณสุนทริการาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84772. นางสาวอรอุมา เสติ โรงเรียนวดัทศันารุณสุนทริการาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84773. นางสาวเบญจวรรณ ศิริอุตมแ โรงเรียนวดัทาขาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84774. นายไพฑูรยแ ราชนาทพิยแ โรงเรียนวดัทาขาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84775. นางมาริสา ตรีเพช็รแ โรงเรียนวดัทาขาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84776. นางวรินทร ซู โรงเรียนวดัทาขาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84777. นางสมควร สาสิงหแ โรงเรียนวดัทาขาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84778. นางสุชาดา หมูสุขศรี โรงเรียนวดัทาขาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84779. นางนวลวรรณ ฟุูงไมตรีจิตตแ โรงเรียนวดัทาพระ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84780. นายปรีชา สมานรัตนแ โรงเรียนวดัทาพระ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84781. นางสมพศิ ไชยมาตร โรงเรียนวดัทาพระ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84782. นายเกรียง ลินิฐฎา โรงเรียนวดัทาพระ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84783. นางนวลอนงคแ โพธิช์วย โรงเรียนวดัทพิพาวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84784. นางนิศา ทองเปลว โรงเรียนวดัทพิพาวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84785. นางสาวกันณียแ เหม็งพานิช โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84786. นางดวงดาว เทยีมศิริ โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84787. นางสาวทองคํา ฟใกปลาด โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84788. นายนิพนธแ ตูพานิช โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84789. นางปริชญา จําสนอง โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84790. นางสาวพจนแณี หลักเพชร โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84791. นายมนัส เจริญศักด์ิ โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84792. นางสาววนัเพญ็ สุดไพเราะหแ โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84793. นายวชิาติ เล็กวฒิุกานตแ โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84794. นางสรัญญาพร โกมลเศรษฐแรัฐ โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84795. นายสุทนิ พรมคํานอย โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84796. นางสาวสุวพศิ มูลลักษณแ โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84797. นายเสรี โมทนะเทศ โรงเรียนวดัทุงครุ (พึ่งสายอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84798. นางขนิษฐา พงษแศิริ โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84799. นางดุสิตา ตรีพงษแ โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84800. นางพนารัตนแ กันกําธรวงศแ โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84801. นางรวงทอง สมบรูณแ โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84802. นางละมาย ศุภวไิล โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84803. นางลัดดา อัตตะสาระ โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84804. นางวาริช ยืนยิ่ง โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84805. นางสุวรรณา ลิมปนัดดา โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84806. นางสุวมิล สุระกุล โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84807. นางอาภารัตนแ บญุญรัตนแ โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84808. นางนฤมล สงเสริม โรงเรียนวดัเทพลีลา (สิงหประสิทธวิทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84809. นายเดน ออมอด โรงเรียนวดัเทพากร (เล่ียมมาตุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84810. นางจันทรแเพญ็ อิศรภกัดี โรงเรียนวดัเทวราชกุญชร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84811. นางสาวปราณิสา โพธสุิข โรงเรียนวดัเทวราชกุญชร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84812. นางกันยา สายพนัธุแ โรงเรียนวดัเทวสุนทร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84813. นางสาวศิริพร โพพาทอง โรงเรียนวดัเทวสุนทร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84814. นางจุฑามาศ อิ่มสมบติั โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84815. นายฐากร เรืองนิคม โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84816. นายปรีชา ฉิมปรี โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84817. นางเพญ็พร ชัยเวทยแ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84818. นางศิราภรณแ คงรอด โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84819. นายสมชาย กิจสมุท โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84820. นางสํารวย เกตุมีชัย โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84821. นางสาวสุนี โชติกาญจนวฒันแ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84822. นายอดิศร คูหเจริญ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84823. นางสาวอุบลวรรณ ออนตะวนั โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84824. นายเนตร นุมบญุนํา โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) (สํานักงานเขตจอมทอง) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84825. นางนงนุช เนื้อทอง โรงเรียนวดัไทร (สํานักงานเขตบางคอแหลม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84826. นางสาววรรณาพร ไตรสรณะศาสตรแ โรงเรียนวดัไทร (สํานักงานเขตบางคอแหลม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84827. นางศิริวรรณ โพธิท์พิยแ โรงเรียนวดัไทร (สํานักงานเขตบางคอแหลม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84828. นางอรุณ นาคแกว โรงเรียนวดัไทร (สํานักงานเขตบางคอแหลม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84829. นางสาวสมใจ ต้ังกิจวงศแไพศาล โรงเรียนวดัไทร (สํานักงานเขตบางคอแหลม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84830. นางกรกนก หงษแคณารัตนแ โรงเรียนวดัธรรมมงคล (หลวงพอวริิยังคแอุปถัมภแ) 
สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84831. นางสาวศิรินันทแ ปติิกถา โรงเรียนวดัธรรมมงคล (หลวงพอวริิยังคแอุปถัมภแ) 
สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84832. นางสุภาพ จันทรแนามวงศแ โรงเรียนวดัธรรมมงคล (หลวงพอวริิยังคแอุปถัมภแ) 
สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84833. นางหฤทยั หอมชิด โรงเรียนวดัธรรมมงคล (หลวงพอวริิยังคแอุปถัมภแ) 
สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84834. นายจรรยากร แกนภกัดี โรงเรียนวดัธรรมาภริตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84835. นางสาวชวลัชร สมละออ โรงเรียนวดัธรรมาภริตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84836. นางสาวปยิะนุช อุทธศรี โรงเรียนวดัธรรมาภริตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84837. นางสาวพิมพแพรรณ พุมจันทรแ โรงเรียนวดัธรรมาภริตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84838. นางสาวอภษิฎี ศศิวรรณพงศแ โรงเรียนวดัธรรมาภริตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84839. นางธนวรรณ รักษแจํารูญ โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84840. นางสาวธัญลักษณแ แกวจิว โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84841. นางนิยม โยธารักษแ โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84842. นางสาวพราวนภา เพช็รแแสงศรี โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84843. นางพชัรินทรแ คงราศรี โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84844. นายพิชิตชัยวัฒนแ ศรีพพิฒันแ โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84845. นางมัทยา สีสินธแ โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84846. นายวสูิตร จันทรแแกว โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84847. นางสุนทรา ธรรมณารักษแ โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84848. นางสุดารัตนแ รัศมี โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84849. นายวสันตรักษแ อินทรกําแหง โรงเรียนวดันวลจันทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84850. นางสาวอรทยั เหลืองพสุิทธกิุล โรงเรียนวดันวลจันทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84851. นางเพญ็ศรี ขําแจง โรงเรียนวดันาคกลาง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84852. นางพรรณพมิล มีชัยมั่นจิต โรงเรียนวดันาคนิมิตร (สวางนพราษฎรแวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84853. นายไพบลูยแ กาแกว โรงเรียนวดันาคนิมิตร (สวางนพราษฎรแวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84854. นางรัตนา วชัรกิจ โรงเรียนวดันาคนิมิตร (สวางนพราษฎรแวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84855. นางสาวปาริชาติ สวสัด์ิถึก โรงเรียนวดันางนอง (พพิฒันแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84856. นางสาวลักณแขณา ศิริขวา โรงเรียนวดันางนอง (พพิฒันแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84857. นางสุกัญญา เนตรทบัทมิ โรงเรียนวดันางนอง (พพิฒันแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84858. นางสาวสุนันทา จินดาทอง โรงเรียนวดันางนอง (พพิฒันแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84859. นายสุรัตนแ อาษาพงษแ โรงเรียนวดันางนอง (พพิฒันแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84860. นางอรอนงคแ แกวสามดวง โรงเรียนวดันางนอง (พพิฒันแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84861. นายคนิษฐ มีรักษแ โรงเรียนวดันางนอง (พพิฒันแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84862. นางประภสัสร ทมิทอง โรงเรียนวดันินสุขาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84863. นางอัมพร ศรีอินทรแ โรงเรียนวดันินสุขาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84864. นางอุไร ทองมอญ โรงเรียนวดันินสุขาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84865. นางสาวกาญจนา เพช็รตะกั่ว โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84866. นางเกษร ยิ่งสม โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84867. นางจินดา เชิดจาย โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84868. นายชัยมงคล ทั่งสุข โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84869. นายเทวนิทรแ พุมหมี โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84870. นางสาวนวลนิภัทรแ ลีลอมกุลศิริ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84871. นางสาวบษุบา มธรัุสสกุล โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84872. นางสาวเบญจา สดคมขํา โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84873. นางปราณี แววสีงาม โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84874. นายปรีชา รัตนตระการ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84875. นายปวณี เพช็รแพนัธุแ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84876. นางสาวปใญจภัทร ศาตะนิมิ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84877. นางสาวแวววิสาขแ บํารุงเมือง โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84878. นางสายพรรณแ วองปรีชากุล โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84879. นางสิริกาญจนแ เสถียรธนานนทแ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84880. นางสุจินตแ ทพิาพร โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84881. นายสุทธพิงษแ วริิยานนทแ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84882. นางสุนทรี เฉยชิต โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84883. นางอนงคแศรี ริบรวมทรัพยแ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84884. นางประจวบ อินทรสุชาติ โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84885. นางสาวทองศรี ใบพลูทอง โรงเรียนวดับรมนิวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84886. นางจินตนา ขาวปล้ืม โรงเรียนวดับวัแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84887. นางชูศรี สาระวดี โรงเรียนวดับวัแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84888. นางประทปี มณีพงศแ โรงเรียนวดับวัแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84889. นางประเสริฐศรี รัตกสิกร โรงเรียนวดับวัแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84890. นางสาวพรลภสั สังขแทอง โรงเรียนวดับวัแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84891. นางสาววนัทยา ไทรทองมี โรงเรียนวดับวัแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84892. นางสมคิด ยินดี โรงเรียนวดับวัแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84893. นางสุกรรณยา จึงเจริญทรัพยแ โรงเรียนวดับวัแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84894. นายสุรพล ตรีทพิศิริศีล โรงเรียนวดับวัแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84895. นางกิตติพร ถุงวชิา โรงเรียนวดับวัผัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84896. นางเดือนเพญ็ ฉลาดถอย โรงเรียนวดับวัผัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84897. นางนพวรรณ นุชเรือน โรงเรียนวดับางกระด่ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84898. นางปวรรัตนแ เอี้ยงชะอุม โรงเรียนวดับางกระด่ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84899. นายวรพล วชิระพงษากุล โรงเรียนวดับางกระด่ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84900. นางสาวศิริวรรณ สุทธสิงคแ โรงเรียนวดับางกระด่ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84901. นายสนิท ศรีพารา โรงเรียนวดับางกระด่ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84902. นางสุนี กล่ินกล่ัน โรงเรียนวดับางกระด่ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84903. นางวไิล สุระเรืองชัย โรงเรียนวดับางกระด่ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84904. นายเตชินทรแ หาญสิทธานนทแ โรงเรียนวดับางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84905. นางสาวนงคแนุช เหล็กกลา โรงเรียนวดับางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84906. นางน้ําผ้ึง ชังชั่ว โรงเรียนวดับางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84907. นางพนูสุข สภาพงศแ โรงเรียนวดับางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84908. นางศิริลักษณแ เชียงกา โรงเรียนวดับางขุนนนทแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84909. นางอาภรณแ แสงสวาง โรงเรียนวดับางขุนนนทแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84910. นางพรชื่น ชมภผูล โรงเรียนวดับางโคลนอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84911. นายเชื้อชาติ แตพงษแโสรัถ โรงเรียนวดับางเตย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84912. นางวฒันา แกวคํา โรงเรียนวดับางเตย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84913. นางศรินรัตนแ รุงแจง โรงเรียนวดับางเตย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84914. นางศรินรัตนแ เงินมาก โรงเรียนวดับางเตย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84915. นางอมรรัตนแ เปรมปรีด์ิ โรงเรียนวดับางเตย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84916. นางสาวออยใจ ทั่งสุวรรณ โรงเรียนวดับางเตย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84917. นางจิราภรณแ หามนตรี โรงเรียนวดับางนานอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84918. นางสาวมิ่งขวญั จุลวฒันแ โรงเรียนวดับางนานอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84919. นางสุภาพร สุขมูล โรงเรียนวดับางนานอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84920. นางสาวอําภาพร ดาวณัณา โรงเรียนวดับางนานอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84921. นางสาวประทุมวดี ศักด์ิกาญจนรัตนแ โรงเรียนวดับางนาใน(ร่ืน ศยามานนทแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84922. นางปยิพร คงคลาย โรงเรียนวดับางนาใน(ร่ืน ศยามานนทแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84923. นายพรชัย อินออย โรงเรียนวดับางนาใน(ร่ืน ศยามานนทแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84924. นางมาลินี ลายน้ําเงิน โรงเรียนวดับางนาใน(ร่ืน ศยามานนทแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84925. นางสาววาสนา โอภาสวฒันาธร โรงเรียนวดับางนาใน(ร่ืน ศยามานนทแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84926. นายประมวล ฝอฝน โรงเรียนวดับางนาใน(ร่ืน ศยามานนทแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84927. นางเสาวณียแ ประไพวงศแ โรงเรียนวดับางน้ําชน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84928. นางจิดาภา ศุทธางกูร โรงเรียนวดับางบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84929. นางสาวนิสากร ครองรักษา โรงเรียนวดับางบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84930. นางสาวพจิิตรา อุรีรักษแ โรงเรียนวดับางบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84931. นางสาวรัตติญา หนองขุนสาร โรงเรียนวดับางบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84932. นายรุง คาภเูขียว โรงเรียนวดับางบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84933. นายอิษฏแ ประพาน โรงเรียนวดับางบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84934. นายจํารัส ชื่นคา โรงเรียนวดับางบอน (พมิพแจันแตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84935. นางสาวชวนเพลิน ตุมทอง โรงเรียนวดับางบอน (พมิพแจันแตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84936. นายบรรพต หุนนอก โรงเรียนวดับางบอน (พมิพแจันแตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84937. นางรุจิรา ทองคลัง โรงเรียนวดับางประทนุนอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84938. นายวจัรงคแ คลายสุวรรณ โรงเรียนวดับางประทนุนอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84939. นางสุวรรณี อัญมณีเจริญ โรงเรียนวดับางประทนุนอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84940. นางสาวอุษณี หรัิญภทัรศิลป โรงเรียนวดับางประทนุนอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84941. นางกมลรัตนแ หนองร้ัง โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84942. นายกิตติภมูิ เดิมชัยภมูิ โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84943. นางสาวจันทรา ภูเงิน โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84944. นางจินตหลา ทพิยแสมบติัวงศแ โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84945. นางสาวจุฬารัตนแ ศรีพระราม โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84946. นางซารีนา พลสา โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84947. นางสาวณัฏฐวรีแ นงนุช โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84948. นายทวศัีกด์ิ อบภริมยแภู โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84949. นายเทวศักด์ิ สุขกาย โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84950. นางสาวประชิต ขําสีเมฆ โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84951. นางพรพมิล เตชะบญุทรัพยแ โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84952. นายยุทธนา อัมพนุันทนแ โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84953. นางลินดา คีรีวลัยแ โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84954. นางวนิดา สรวยโภค โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84955. นายวทิยา อรุณเนตร โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84956. นางสาววิมลวรรณ สิงหแอําพล โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84957. นายสุชาติ ทองรับแกว โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84958. นางสุธรีา หลาสวสัด์ิ โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84959. นายสุวชัร เพชรคง โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84960. นางสุวมิล สุขชวยชู โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84961. นางเสาวรส สุขกาย โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84962. นายอนันทรแ อางคํา โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84963. นางอรทยั ศรีวฒันา โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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84964. นายอํามาตยแ ดวงแพง โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84965. นางสาวเบญจวรรณ ธญัญอุดร โรงเรียนวดับางปะกอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84966. นางฐิติยา พนัธุแสารคาม โรงเรียนวดับางพลัด(ป.สุวณโณ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84967. นางสาวธนัฏฐา มงคลวรกิจชัย โรงเรียนวดับางพลัด(ป.สุวณโณ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84968. นางนิตยา พนัสลาบขวา โรงเรียนวดับางพลัด(ป.สุวณโณ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84969. นายชูชาติ โพธิศ์รีษะ โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84970. นางสาวประสพสุข ปใทมสิงหแ ณ อยธุยา โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84971. นางวาสนา เทยีนทอง โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84972. นางสาวศิริเพญ็ ตันวงศแวาล โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84973. นางสาวสุกัญญา อรัญชัยเวช โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84974. นางจงดี ไตรรัตนแ โรงเรียนวดับางสะแกใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84975. นายจํานง คุณากร โรงเรียนวดับางสะแกใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84976. นางสาวจีระพนัธแ ปอูงกัน โรงเรียนวดับางสะแกใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84977. นางปริศนา โอภาสวทิยารักษแ โรงเรียนวดับางสะแกใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84978. นายสงา หาญสงคราม โรงเรียนวดับางสะแกใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84979. นางสมคิด หอมร่ืน โรงเรียนวดับางสะแกใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84980. นางสาวอัจฉริยา เมืองคํา โรงเรียนวดับางสะแกใน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84981. นายฉัตรชัย ขาวผอง โรงเรียนวดับางเสาธง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84982. นางสาวมัณฑนา ไทรวฒันะศักด์ิ โรงเรียนวดับางเสาธง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84983. นางชูติมา หนูไข โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84984. นายตะวนั เทพนิมิตร โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84985. นายไตรสิทธิ์ ถิระสิทธพิงศแ โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84986. นางปาลีรัฐ ปยิะสันติ โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84987. นางพรรณี วฒันกุล โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84988. นางสาววรินทร แกวกันหา โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84989. นางวาสนา ประดิษฐเวคิน โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84990. นายอนุชา โพธิค์ง โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84991. นางณัฐชนก แกวกัลยา โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84992. นางสาวเดือนเพญ็ สุขสมาน โรงเรียนวดับําเพญ็เหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84993. นางปราณีต มีเอี่ยม โรงเรียนวดับํารุงร่ืน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84994. นายพรีะยุทธ กันตีมูล โรงเรียนวดับํารุงร่ืน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84995. นางมยุรี พสุิทธิสุ์วมิล โรงเรียนวดับํารุงร่ืน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84996. นางสาวสายฝน ยศมาตรแ โรงเรียนวดับํารุงร่ืน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84997. นางสาวสุทธพิร นามโยธา โรงเรียนวดับํารุงร่ืน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84998. นางสาวสุมิตรา ทพิโสตสกุล โรงเรียนวดับํารุงร่ืน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
84999. นางกัญญา ขันขาว โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85000. นางนิตยา ล่ิมประสิทธอิิสระ โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85001. นางนิภารัตนแ ยังพระเดช โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85002. นางเบญจา บตุรสยาตรัส โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85003. นางประทนิ พวงพนัธุแไผ โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85004. นางปรัศนี พนัธุแพทิยแแพทยแ โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85005. นางพรทพิยแ พริิยวรรธนะ โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85006. นางพรรณิพา พนัเดช โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85007. นางสาวเมธาวี ร่ืนเริง โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85008. นางสาวละเอียด แยมดอนไพร โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85009. นางวรพรรณ ขุนหอม โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85010. นายวรพนั พอกพนู โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85011. นางสุขใจ วชิางาม โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85012. นางสาวสุปราณี พอกพนู โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85013. นางสาวสุวกุล ปรารมภแ โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85014. นายอรพงศแ ทองปใสโณวแ โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85015. นางอรุณศิริ จิรไพโรจนแ โรงเรียนวดับงึทองหลาง (พทิกัษแวทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85016. นางโฉมภติ กนิษฐวงศแ โรงเรียนวดับงึบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85017. นางบญุยภฐัตแ เสียงสวสัด์ิ โรงเรียนวดับงึบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85018. นางเยาวนารถ หาเพิ่มพลู โรงเรียนวดับงึบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85019. นายอภวิฒันแ ราษฎรดี โรงเรียนวดับงึบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85020. นางปรียานุช สุกกลํ่า โรงเรียนวดับคุคโล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85021. นายยงยุทธ อวมเจริญ โรงเรียนวดับคุคโล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85022. นางอัจฉรี ฉลาดธญักิจ โรงเรียนวดับคุคโล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85023. นายชนบท สุจริต โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85024. นางฐานิกา อลังการกิตติเวชชแ โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85025. นางทพิวลัยแ สีสุข โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85026. นางสาวบงัอร ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85027. นายบญุสม ขนทอง โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85028. นางยุบล วรินทรางกูล โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85029. นางวนิตชยา ชื่นชม โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85030. นางศรีรัตนแ ผาสุข โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85031. นายสุชาติ คงเจริญ โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85032. นางอรวรรณ เพง็สุข โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85033. นางสาวอุไรวรรณ สุตธรรม โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85034. นางอุไรวรรณ สุดชา โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85035. นางสาวสุนียแ เพงประกฤติ โรงเรียนวดับณุยประดิษฐแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85036. นางสาวกัญญา บตัรศรี โรงเรียนวดัเบญจมบพติร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85037. นายวชัรพงศแ สุราราษฎรแ โรงเรียนวดัเบญจมบพติร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85038. นายวฒิุพนัธแ ภูไหม โรงเรียนวดัเบญจมบพติร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85039. นางสาวสุภาวดี สอนเข็ม โรงเรียนวดัเบญจมบพติร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85040. นางสาวกณัฑแจริณ สุภคัธนสมบติั โรงเรียนวดัเบญจมบพติร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85041. นางสาวเบญ็จวรรณ จิตรเลิศ โรงเรียนวดัปทมุคงคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85042. นางสาวธญันันทแ ปใญเศษ โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถัมภแ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85043. นางสาวปลิดา จันทรแงาม โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถัมภแ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85044. นายพรีะเดช สูสุข โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถัมภแ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85045. นางสาวรุงรัตนแ ชมบวัทอง โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถัมภแ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85046. นางอรุณนี นครไชย โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถัมภแ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85047. นางศรีสุภางคแ พงษแศิริ โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถัมภแ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85048. นายบณัฑิต มีสมเพิ่ม โรงเรียนวดัประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85049. นางพฒุซอน มีสมเพิ่ม โรงเรียนวดัประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85050. นางสาวศิวพร ประจงพนัธแ โรงเรียนวดัประชาบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85051. นางสาวกนกพร สังขพชิัย โรงเรียนวดัประชาระบอืธรรม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85052. นางดุจดาว หนูแกว โรงเรียนวดัประชาระบอืธรรม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85053. นางสาวประนอม พยุงวงษแ โรงเรียนวดัประชาระบอืธรรม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85054. นางสาวปิยวรรณ เยาวพนัธแ โรงเรียนวดัประชาระบอืธรรม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85055. นางพรทพิยแ อนันตวฒันแ โรงเรียนวดัประชาระบอืธรรม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85056. นางวลิาวลัยแ วรรณสมพร โรงเรียนวดัประชาระบอืธรรม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85057. นางสาวอัญชรี กลวยไมงาม โรงเรียนวดัประชาระบอืธรรม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85058. นางกัญญารัตนแ เอี่ยมผูชวย โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม สํานกังานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85059. นายยงยุทธ พรมบตุร โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม สํานกังานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85060. นางพรนภสั เชื้อจีน โรงเรียนวดัประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85061. นางสาวมณฑาทิพยแ สงวนไว โรงเรียนวดัประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85062. นางสาววนัเพญ็ คชนิล โรงเรียนวดัประดิษฐาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85063. นายประเสริฐ ดํารงมาศ โรงเรียนวดัประดูฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85064. นางสุนาวกิา ทองผุด โรงเรียนวดัประดูฉิมพลี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85065. นางแกวใจ โลศิริ โรงเรียนวดัประดูธรรมาธปิใตยแ สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85066. นางภมุมาศ ศรีอนันตแ ไพบลูยแ โรงเรียนวดัประดูธรรมาธปิใตยแ สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85067. นางละมัย ทรัพยแศรี โรงเรียนวดัประดูธรรมาธปิใตยแ สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85068. นางสาววรรณา ทองยิ่ง โรงเรียนวดัประดูธรรมาธปิใตยแ สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85069. นางชนิดา ชมชื่น โรงเรียนวดัประดูบางจาก (พวงอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85070. นางรจิต อินทรบํารุง โรงเรียนวดัประดูบางจาก (พวงอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85071. นางระพพีรรณ โคมแฝง โรงเรียนวดัประดูบางจาก (พวงอุทศิ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85072. นางปใทมา แกวอุไร โรงเรียนวดัประเสริฐสุทธาวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85073. นางวลัยา ภริมยแรักษแ โรงเรียนวดัประเสริฐสุทธาวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85074. นางศิริพร สมนึก โรงเรียนวดัปริวาศ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85075. นางสาวกนกวรรณ กาญจโนภาศ โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85076. นางสาวซาเตียง ชัยเด็นพงษแ โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85077. นางนงลักษณแ ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85078. นางสาวนิสา วเิชียรวรรณ โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85079. นายมงคล เหลาสุภาพ โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85080. นางสาวศิริพร อินนะรา โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85081. นางสุธาสินี คํากุณา โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85082. นางสาวอินทริา จํานงคแคํา โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85083. นางอุนเรือน บญุชวย โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85084. นายมงคล สาตรา โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85085. นายวรัิตนแ ตรงแกว โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85086. นายพรศักด์ิ เขียนถนอม โรงเรียนวดัปากน้ําฝใๆงเหนือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85087. นางสาวชลตินาถ แผนทอง โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85088. นายณรงคแ คําซุย โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85089. นางสาวดารัตนแ ชูคง โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85090. นายธนวนัตแ จุยศิริ โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85091. นายธนาคร ศรีแนน โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85092. นางสาวธาริดา เหมะรักษแ โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85093. นางนิศากร รักษาศรี โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85094. นางปรางทอง ศุภกุล โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85095. นางสาววลัยกร คนกลาง โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85096. นายวรุิฬ นาละคร โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85097. นายสมชาย ศิริทอง โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85098. นางสาวสิริพชัร เหลาภา โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85099. นางสุพฒันา ทรงทอง โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85100. นางสาวหนึ่งฤทัย พุมจันทรแ โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85101. นายสกนธแ แกวดี โรงเรียนวดัปากบอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85102. นางสาวกาญจนา โพธวิฒันแ โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85103. นางธศิาวรรณ ศรีระอุดม โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85104. นางสาวบงัอร เฮงภูเจริญ โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85105. นางพรรณพไิล มวงแจม โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85106. นายพลพชัรแ ดวงมาลา โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85107. นางพมิลมาศยแ เชษฐา โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85108. นายภาณพงศแ สุขเสนา โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85109. นางรัชนีวรรณ ธปูพทุซา โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85110. นางสกุลรัตนแ คณะเจริญ โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85111. นายสุรลักษณแ เชษฐา โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85112. นางอาภสัรา ศรีฤทธิ์ โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85113. นางสาวอารีพร สรอยตะคุ โรงเรียนวดัปากบงึ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85114. นายกฤษฎา ดาวลอย โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85115. นางกานจแสินี ศรีสุพพตัพงษแ โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85116. นางขวญัเรียม ถินรัตนแ โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85117. นางเดือนรุง สังขแเสวก โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85118. นางเตือนใจ คําคม โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85119. นางนิภาพมิพแ สุดสีทอง โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85120. นายนิวฒันแ จตุพร โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85121. นางพศิมัย เหมือนสุดใจ โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85122. นางสาวศศิธร ปานศิริ โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85123. นางอติภา แปนูกลัด โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85124. นายกมล พงษแโชติ โรงเรียนวดัปรุณาวาส  สํานักงานเขตทววีฒันา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85125. นางสาวนภนิทรแพร พงศแพฒันวณิช โรงเรียนวดัเปาโรหติยแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85126. นางสายใจ ฮ่ันสกุล โรงเรียนวดัเปาโรหติยแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85127. นางสุชาดา บญุศรี โรงเรียนวดัเปาโรหติยแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85128. นายวโิรจนแ หลงเจริญ โรงเรียนวดัเปาโรหติยแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85129. นางกันยารัตนแ เล็กเลอสันตแ โรงเรียนวดัแปนูทอง (สามวาวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85130. นางสาวจุฬา ปอศรี โรงเรียนวดัแปนูทอง (สามวาวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85131. นางสาวภาวณีิ ชัยบตุร โรงเรียนวดัแปนูทอง (สามวาวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85132. นางสาวลัดดา สีขาว โรงเรียนวดัแปนูทอง (สามวาวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85133. นางวไิลวรรณ เทยีนประนมกร โรงเรียนวดัแปนูทอง (สามวาวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85134. นายศักดา สังขพนัธุแ โรงเรียนวดัแปนูทอง (สามวาวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85135. นายสุนทร ศาลางาม โรงเรียนวดัแปนูทอง (สามวาวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85136. นางสาวกนิษฐา โอษฐแงาม โรงเรียนวดัไผเงินโชตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85137. นางสาวจุสรวง ไชยราช โรงเรียนวดัไผเงินโชตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85138. นางสาวธนิดา บริบรูณแ โรงเรียนวดัไผเงินโชตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85139. นางสาวบญุสม ศรีระคุณ โรงเรียนวดัไผเงินโชตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85140. นางสาวบุษรินทรแ จันทรแปล่ัง โรงเรียนวดัไผเงินโชตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85141. นายวโิรจนแ หรรษาศิริพจนแ โรงเรียนวดัไผเงินโชตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85142. นางสาวสุดใจ ยศมาว โรงเรียนวดัไผเงินโชตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85143. นางสาวสุนันทแ บวัชา โรงเรียนวดัไผเงินโชตนาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85144. นางสาวธนิดา กิตติลือชากร โรงเรียนวดัไผตัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85145. นางสาวศุภยาลักษณแ ศรีลาศักด์ิ โรงเรียนวดัไผตัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85146. นายชวลิต ทรัพยแวไิล โรงเรียนวดัไผตัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85147. นางทพิถวลิ อมรปาน โรงเรียนวดัไผตัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85148. นางสาวกาญจนา ทองกลม โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85149. นางสาวเจริญ แจงหลํา โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85150. นางนอย โพธวิงศแวานิช โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85151. นายประกิต กล่ัมภากรณแ โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85152. นางสาวพรทพิยแ สองแกว โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85153. นางพนูสุข กล่ัมภากรณแ โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85154. นางภทัธมิน มั่งมีทรัพยแ โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85155. นางวชิราภรณแ ขวานทอง โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85156. นางวณีา กล่ินพบิลูยแ โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85157. นางสาวสุมาลี วงศแษา โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85158. นางสาวโสภดิา เกษมสุขไพศาล โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85159. นางอนงคแลักษณแ พลบํารุง โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85160. นางอรอนงคแ เปรมสมบติั โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85161. นางกรองกาญจนแ อนันตชาติ โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85162. นางสาวภทัรกร สุภทัรศักดา โรงเรียนวดัพระเชตุพน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85163. นางสาวสุรี เขียวต้ืออินทรแ โรงเรียนวดัพระเชตุพน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85164. นางสาวนัยนา ชูเกษม โรงเรียนวดัพระพเิรนทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85165. นางพวงรัตนแ ชํานาญเลิศกิจ โรงเรียนวดัพระพเิรนทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85166. นางสาวพศิมัย ชํานิบท โรงเรียนวดัพระพเิรนทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85167. นายจิระ อึ๊งสกุล โรงเรียนวดัพระยาปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85168. นางโฉมศรี อึ๊งสกุล โรงเรียนวดัพระยาปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85169. นายณรงคแ นอยพมิาย โรงเรียนวดัพระยาปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85170. นายพศิ ทบัเพช็ร โรงเรียนวดัพระยาปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85171. นางวาริน ชองคันปอน โรงเรียนวดัพระยาปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85172. นางอมรา สาริกา โรงเรียนวดัพระยาปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85173. นายอัมพร แปนูดวง โรงเรียนวดัพระยาปลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85174. นางสาวกนกวรรณ เพชรวเิศษ โรงเรียนวดัพระยายัง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85175. นางกัญญณัฐ พลอยกระจาง โรงเรียนวดัพระยายัง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85176. นายวสันตแ วฒิุโชติชัย โรงเรียนวดัพระยาศิริไอยสวรรคแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85177. นางสมคิด ฉิมชาง โรงเรียนวดัพระยาศิริไอยสวรรคแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85178. นางจันทราทพิย มันเทศ โรงเรียนวดัพระยาสุเรนทรแ (บญุมีอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85179. นายเชาวลิต วงศแทอง โรงเรียนวดัพระยาสุเรนทรแ (บญุมีอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85180. นางดวงใจ ไทรธนาพร โรงเรียนวดัพระยาสุเรนทรแ (บญุมีอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85181. นางวไิลวรรณ อุปถัมภแ โรงเรียนวดัพระยาสุเรนทรแ (บญุมีอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85182. นางอําภาภรณแ โชติกมณิยแ โรงเรียนวดัพระยาสุเรนทรแ (บญุมีอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85183. นางสาวอรุณศรี ดําบรรณแ โรงเรียนวดัพระยาสุเรนทรแ (บญุมีอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85184. นางกนกกาญจนแ ไมเรียง โรงเรียนวดัพลมานียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85185. นางชมภู เพิ่มงาม โรงเรียนวดัพลมานียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85186. นางณษมา นามโสวรรณแ โรงเรียนวดัพลมานียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85187. นางปใณณษร สมคิด โรงเรียนวดัพลมานียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85188. นายพงษแศักด์ิ สําราญรัมยแ โรงเรียนวดัพลมานียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85189. นางสาวยุพา แซจึง โรงเรียนวดัพลมานียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85190. นางรัชนี อิสระวทิยะชัย โรงเรียนวดัพลมานียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85191. นางสุมาลี บญุไทร โรงเรียนวดัพลมานียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85192. นางสาวธนัญญา โพธมิาก โรงเรียนวดัพลมานียแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85193. นางสาวประไพ ไหมชุม โรงเรียนวดัพกิุล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85194. นางปยิาภรณแ เรืองจรัส โรงเรียนวดัพกิุล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85195. นางกรรณิกา เอมพรหแม โรงเรียนวดัพชิัย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85196. นางสาวตรีรัตนแ หนูเจริญ โรงเรียนวดัพชิัยญาติ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85197. นางสาวสายสุดา เกตุแกว โรงเรียนวดัพชิัยญาติ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85198. นางจินตนา อยูเย็น โรงเรียนวดัโพธิ์(ราษฎรแผดุงผล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85199. นางเฉลิม นอยเล็ก โรงเรียนวดัโพธิ์(ราษฎรแผดุงผล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85200. นางสุนทรี แทนโชติ โรงเรียนวดัโพธิ์(ราษฎรแผดุงผล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85201. นางอัมพร อินทรวงศแ โรงเรียนวดัโพธิ์(ราษฎรแผดุงผล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85202. นางรัชนี บารมี โรงเรียนวดัโพธิแ์กว (กระวลราษฎรแวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85203. นางสาวศรีประภา ชาวสมุทร โรงเรียนวดัโพธิแ์กว (กระวลราษฎรแวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85204. นางบญุเรือน กาญจนไชย โรงเรียนวดัโพธิท์อง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85205. นางสาวบบุผา เข็มแหลม โรงเรียนวดัโพธิท์อง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85206. นายพงษแเดช อุปลกะลิน โรงเรียนวดัโพธิท์อง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85207. นางรับพร รัชตณภทัรนันทแ โรงเรียนวดัโพธิท์อง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85208. นางวชิโนทยั บวัแกว โรงเรียนวดัโพธิท์อง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85209. นางสาวอรินทรา กัลยา โรงเรียนวดัโพธิท์อง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85210. นายวรุิฬ เกิดภกัดี โรงเรียนวดัโพธิท์อง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85211. นางชนาภา สิงหนาท โรงเรียนวดัโพธนิิมิตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85212. นางสาวชลธชิา บตุรนาค โรงเรียนวดัโพธนิิมิตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85213. นางศรัญญา บานแยม โรงเรียนวดัโพธิเ์รียง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85214. นายสุจินตแ ศรีดวง โรงเรียนวดัโพธิเ์รียง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85215. นางสาวทดัทรวง โหมดชัง โรงเรียนวดัภาษี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85216. นางสาวบงัอร ทบัมั่น โรงเรียนวดัภาษี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85217. นางสาววริศรา สุระ โรงเรียนวดัภาษี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85218. นางเจษฎาพนัธแ เผาเมือง โรงเรียนวดัมกุฏกษตัริยาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85219. นางสาวพรทพิยแ เงินไพโรจนแ โรงเรียนวดัมกุฏกษตัริยาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85220. นางอมรพาณี เจียมเจริญ โรงเรียนวดัมกุฏกษตัริยาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85221. นางสาวอรอุมา ฉายทองจันทรแ โรงเรียนวดัมกุฏกษตัริยาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85222. นางสาวอัจฉรา เหรียญวจิิตร โรงเรียนวดัมกุฏกษตัริยาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85223. วาที่รอยโทติรัช หรัิญกูล โรงเรียนวดัมงคลวราราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85224. นางสาวปรีดาวรรณ ออนนางใย โรงเรียนวดัมงคลวราราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85225. นางพชัรี แสงเสริม โรงเรียนวดัมงคลวราราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85226. นางวรรณี เมษะมาน โรงเรียนวดัมงคลวราราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85227. นางชนิดาภา รวบรวม โรงเรียนวดัมวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85228. นางวนัลักษณแ ถนัดรบ โรงเรียนวดัมวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85229. นางสาวศิริพนัธแ จันทรแเล็กเย็น โรงเรียนวดัมวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85230. นางสาวสิวาพร เพื่อไทย โรงเรียนวดัมวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85231. นางสาวสุทธยา ทองออน โรงเรียนวดัมวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85232. นายประทปี สวางประทปี โรงเรียนวดัมวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85233. นางสาวมณีรัตนแ ชุมขุนทด โรงเรียนวดัมหรรณพแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85234. นายพงศแพล พทุธยิมงคลกุล โรงเรียนวดัมหาธาตุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85235. นางแสงอุทยั มีเดช โรงเรียนวดัมะกอก (วสุิทธวิทิยาคาร) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85236. นางแกวตา จรุงกล่ิน โรงเรียนวดัมะพราวเต้ีย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85237. นางสาวธัญญวรัตนแ สิงหแวงษแ โรงเรียนวดัมะพราวเต้ีย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85238. นางสาวประภาพรรณ สิงคเสลิต โรงเรียนวดัมะพราวเต้ีย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85239. นายสัญชัย จันทรแแจม โรงเรียนวดัมะพราวเต้ีย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85240. นางอังคนา จันทรานุกูล โรงเรียนวดัมะพราวเต้ีย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85241. นางสาวอัญชลี ไชยโกฎิ โรงเรียนวดัมะพราวเต้ีย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85242. นายธรียุทธ งามถิ่น โรงเรียนวดัมะลิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85243. นายพนัศักด์ิ เส็งสุวรรณ โรงเรียนวดัมะลิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85244. นางบญุญาพร บญุคง โรงเรียนวดัมะลิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85245. นายชานนทแ เฮงสกุล โรงเรียนวัดมชัฌันติการาม สํานกังานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85246. นายธรีวฒันแ กะสันตแ โรงเรียนวัดมชัฌันติการาม สํานกังานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85247. นางสาวเนาวรัตนแ สมพงษแ โรงเรียนวัดมชัฌันติการาม สํานกังานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85248. นางสาวเพญ็พชิญา แสงเงิน โรงเรียนวัดมชัฌันติการาม สํานกังานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85249. นางภาสุรี ฮามวงศแ โรงเรียนวัดมชัฌันติการาม สํานกังานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85250. นางสาวสุภวติา ศรีมรกต โรงเรียนวัดมชัฌันติการาม สํานกังานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85251. นางอัมพา เจริญสุข โรงเรียนวัดมชัฌันติการาม สํานกังานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85252. นางฐานิกานตแ คชสงา โรงเรียนวดัยางสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85253. นางสาวเบญจมาภรณแ นุตไพโรจนแ โรงเรียนวดัยางสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85254. นางเบญจมาศ อยูสําราญสุข โรงเรียนวดัยางสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85255. นางปราณวดี สารประดิษฐแ โรงเรียนวดัยางสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85256. นางอมราวดี ปาลกะวงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนวดัยางสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85257. นางกรกช เอารัตนแ โรงเรียนวดัยานนาวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85258. นางนภารัตนแ อาธต้ัิง โรงเรียนวดัยายรม (วฒันราษฎรแรังสรรคแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85259. นายปริญญา เพชรา โรงเรียนวดัยายรม (วฒันราษฎรแรังสรรคแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85260. นางสาวผกามาศ คะบตุร โรงเรียนวดัยายรม (วฒันราษฎรแรังสรรคแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85261. นางพจนียแ ทองยอดเกร่ือง โรงเรียนวดัยายรม (วฒันราษฎรแรังสรรคแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85262. นางสาวมลิวลัยแ บญุลน โรงเรียนวดัยายรม (วฒันราษฎรแรังสรรคแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85263. นางสาววรรณพร ภูจารุณาสกุล โรงเรียนวดัยายรม (วฒันราษฎรแรังสรรคแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85264. นางศรีรัตนแ พฒิุกุล โรงเรียนวดัรวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85265. นางสาวสิญาภทัร ภาพสุวรรณ โรงเรียนวดัรวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85266. นายสุธรีแ สัตบษุยแ โรงเรียนวดัรวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85267. นางมะลิวลัยแ อิศวลิานนทแ โรงเรียนวดัรวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85268. นายธนารัฐ โกมลเสน โรงเรียนวดัรัชฎาธฐิาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85269. นางนวลจันทรแ จันตะเภา โรงเรียนวดัรัชฎาธฐิาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85270. นางสาวพชิราวรรณ เสาวภา โรงเรียนวดัรัชฎาธฐิาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85271. นางเสาวลักษณแ เกาเต฿ะ โรงเรียนวดัรัชฎาธฐิาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85272. นายอุเทน สุนทรศักด์ิ โรงเรียนวดัรัชฎาธฐิาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85273. นางกนกวรรณ ทองพอคา โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85274. นางสาวกาญจนา ทองบญุเกื้อ โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85275. นางสาวฉัตรวดี สิมมาลา โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85276. นางณัฏฐแพชัรแ เหลาสุภาพ โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85277. นางนุสรา อูเงิน โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85278. นางสาวมยุรี คุมขํา โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85279. นางรัตนา ขันสุวรรณา โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85280. นางสาววาสนา อริยาเมธี โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85281. นายวรีภทัร ไมไหว โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85282. นางสาวอบุลรัตนแ บตุรน้ําเพช็ร โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85283. นางศิรดา ชมเมือง โรงเรียนวดัราชโกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85284. นางสาววนัเพญ็ คุมภยั โรงเรียนวดัราชคฤหแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85285. นางธญัญธร ดอกลําเจียก โรงเรียนวดัราชผาติการาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85286. นางสุภาวดี บริบรูณางกูร โรงเรียนวดัราชผาติการาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85287. นายพงศแศักด์ิ กสิกรางกูร โรงเรียนวดัราชสิงขร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85288. นางยุพดี สุดาบตุร โรงเรียนวดัราชสิงขร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85289. นางวนิดาการ จีราคม โรงเรียนวดัราชสิงขร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85290. นางกัญญแวรา เติมใจ โรงเรียนวดัราชสิทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85291. นางสาวงามกนก ทรายเรืองศรี โรงเรียนวดัราชสิทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85292. นางสาวดวงใจ จิตรภกัดี โรงเรียนวดัราชสิทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85293. นางสาวอัชราภรณแ พงษแพลิา โรงเรียนวดัราชสิทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85294. นายไพฑูรยแ เบญจพฤกษชาติ โรงเรียนวดัราชสิทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85295. นายกิตติพงษแ สุวรีานนทแ โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85296. นางจริญญา ดิษร โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85297. นางสาวชรินทรแพร กาวติ฿ะ โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85298. นายชัยอนันตแ ภทูพิยแ โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85299. นางเบญจพร สุขสมพร โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85300. นางปรวรีแ ไชยโย โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85301. นางสาวประพาภรัย ขอใบกลาง โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85302. นายประภาต ละมายศรี โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85303. นางสุภาพร ภูนวนกมล โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85304. นายประเวศ เชื้อเนตร โรงเรียนวดัราษฎรแนิยมธรรม (พบิลูสงคราม) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85305. นายปยิะ รัตนเรือง โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง (สนข.บางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85306. นางวมิล ทมิวภิาค โรงเรียนวดัราษฎรแบํารุง (สนข.บางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85307. นางดวงใจ ไวปใญญา โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85308. นายถาวร คําพรรณแ โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85309. นายทองพลู บรรณารักษกร โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85310. นายธนพงษแ สิริพรวทิยา โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85311. นางพรประภา จินตวรธรรม โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85312. นางสาวพัชรินทรแ เนตรแขม โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85313. นางยุพา แสงศิริ โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85314. นางสาวสุกัญญา ทองดอนยอด โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85315. นายสุรชัย ศรีศรัทธา โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85316. นางสาวอนุตรา จิตรเที่ยง โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานักงานเขตบางแค) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85317. นายประทวน มานะนิต โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานกังานเขตหนองจอก) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85318. นายมานิต พลมาก โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานกังานเขตหนองจอก) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85319. นางสาวเพญ็ศรี วงศแไวโรจนแ โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง (สํานกังานเขตหนองจอก) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85320. นายสมัย มวงบญุ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม  สํานักงานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85321. นางสาวทศันา มณีกาศ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85322. นางสาวทพิาพร แข็งพลิา โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85323. นายบรุะ ปยุะติ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85324. นางประวณีา นันทธนาคาร โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85325. นางพวงเพชร บนัหนองสา โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85326. นางอัญชุลี ทพิยแจักษแ โรงเรียนวดัราษฎรแศรัทธาธรรม สํานกังานเขตพระโขนง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85327. นายจตุโชติ สมานฉันทแ โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศีลาภรัิตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85328. นางสาวเนาวรัตนแ จันทมาลี โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศีลาภรัิตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85329. นายปยิศักด์ิชัย จันทรแดี โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศีลาภรัิตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85330. นางสาวรัตนา ไชยตรี โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศีลาภรัิตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85331. นางวรัญญา จิณะตา โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศีลาภรัิตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85332. นางสาวสมจิตร ทองดา โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศีลาภรัิตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85333. นายสมชัย ศิระวนาดร โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศีลาภรัิตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85334. นางสาวสุนันทแ จุลเสรีวงศแ โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศีลาภรัิตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85335. นางบษุกร เสียงใหญ โรงเรียนวดัลาดกระบงั (ศีลาภรัิตอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85336. นางจารุริน แรงเขตการ โรงเรียนวดัลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85337. นางสาวนีระณา กระจับเงิน โรงเรียนวดัลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85338. นายเสง่ียม สีเลา โรงเรียนวดัลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85339. นางสาวอลิศษา ศรีจันทกึ โรงเรียนวดัลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85340. นางสาวชมชนก ทวชิัย โรงเรียนวดัลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85341. นางกันลญา รินทรามี โรงเรียนวดัลาดบัวขาว   สํานักงานเขตบางคอแหลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85342. นางศิริพร จันทรแศรี โรงเรียนวดัลาดบัวขาว   สํานักงานเขตบางคอแหลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85343. นางสาวโสภา นาคสงคแ โรงเรียนวดัลาดบัวขาว   สํานักงานเขตบางคอแหลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85344. นางพฒัณแสรณแ ตรัยศิลานันทแ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85345. นางลดาวลัยแ สําเภาพล โรงเรียนวดัลาดปลาเคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85346. นายวรวทิยแ กุฏอินทรแ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85347. นายสหสั ชนะรัตนแ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85348. นางสะอิ้งรัตนแ ทองทั่ว โรงเรียนวดัลาดปลาเคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85349. นางสุดารัตนแ นาควเิชตรแ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85350. นางหทัยา แสนสุดใจ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85351. นางเอื้อมพร ก฿กมาศ โรงเรียนวดัลาดปลาเคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85352. นางสาวพิมพาภรณแ เดชอนันตแกุล โรงเรียนวดัลาดปลาเคา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85353. นางสาวกรรณิการแ ออนจันทรแ โรงเรียนวดัลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85354. นางสาวประสมศรี สงาพนัธแ โรงเรียนวดัลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85355. นางรุงฤดี โพธิจ์าด โรงเรียนวดัลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85356. นางวรรณี สุทนิ โรงเรียนวดัลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85357. นางวาสนา ทบัอิ้น โรงเรียนวดัลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85358. นางสาววไิล กล่ินบวั โรงเรียนวดัลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85359. นางสาวศรีอนงคแ ดีสินธุแ โรงเรียนวดัลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85360. นางสาวสุพตัรา บณัฑิตยแพานิชชา โรงเรียนวดัลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85361. นางสุภาพร ธรีะคําศรี โรงเรียนวดัลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85362. วาที่รอยตรีหญงิกาญจลักษณแ ดวงกิ่ม โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85363. นายณภทัรพงศแ ชางดี โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85364. นางณัฐยา สุภาพ โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85365. นางนฤมล วาระสิทธิ์ โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85366. นางบญุชอบ สิงสุข โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85367. นายบญุเริญ ยุทธโกศา โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85368. นางประภากร โรจนแกิรติการ โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85369. นางสาวพรพนา พุมพวง โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85370. นางยุวนุช ยะรังวงษแ โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85371. นางสาวรัตมณี เสนีกาญจนแ โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85372. นายวนิัย โพธิเ์งิน โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85373. นายสมมิตร รุงกลาง โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85374. นางอารยาพร เกื้อหนุน โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85375. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีเที่ยง โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85376. นายวรัิช สมบรูณแ โรงเรียนวดัลานบญุ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85377. นางขจร บํารุงศิริ โรงเรียนวดัลํากะดาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85378. นายวฒิุชัย ปรีชาชาญ โรงเรียนวดัลํากะดาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85379. นางสมนึก ตรีครุธพนัธแ โรงเรียนวดัลํากะดาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85380. นางสิราภรณแ สําโรง โรงเรียนวดัลํากะดาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85381. นายสุทศันแ จอกสถิตยแ โรงเรียนวดัลํากะดาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85382. นางธนัชพร ทองเกี๋ยว โรงเรียนวดัลําตอยต่ิง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85383. นางลษมา คําแกว โรงเรียนวดัลําตอยต่ิง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85384. นางลําเนาวแ อัครวนิช โรงเรียนวดัลําตอยต่ิง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85385. นางทศันี แปรงครสาร โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85386. นางพรทพิยแ จันทรแจํารัสศรี โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85387. นางพะเยาวแ ชุมเจริญ โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85388. นางพรียา หาญสิทธานนทแ โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85389. นายมลศักด์ิ จันเมธากุลวฒันแ โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85390. นางศุลีพร ศิวะเปลงรัศมี โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85391. นายสมพงษแ สุวรรณสิงหแ โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85392. นางสุภาพร ชิวชาวนา โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85393. นายอํานาจ ลอยนภา โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85394. นางสาวเอื้อทพิยแ เขาใหญ โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85395. นายรัชพล งามอักษร โรงเรียนวดัเลา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85396. นางสาวภสัลาภรณแ มูลโพธิ์ โรงเรียนวัดเลียบราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85397. นางสาวรจเรข แสงนิล โรงเรียนวัดเลียบราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85398. นางสาวสุธา ขวญัพฒุ โรงเรียนวัดเลียบราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85399. นางอัญชุลี เอี่ยมอารมณแ โรงเรียนวัดเลียบราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85400. นางสาวสริณญา นิลศรี โรงเรียนวัดเลียบราษฎรแบํารุง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85401. นายกุญชแธนา สังขาวเิชียร โรงเรียนวดัวจิิตรการนิมิตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85402. นางจีระนันทแ ปตีะนีระวตัรแ โรงเรียนวดัวจิิตรการนิมิตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85403. นางสาวพินทแสุดา สุรมังกรวงศแ โรงเรียนวดัวจิิตรการนิมิตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85404. นายรพี ศรีวเิชียร โรงเรียนวดัวจิิตรการนิมิตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85405. นางสาวสุปใญญา สุวรรณวารี โรงเรียนวดัวจิิตรการนิมิตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85406. นางกฤษณา เจจือ โรงเรียนวดัวมิุตยาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85407. นางจันทรแเพญ็ เชี่ยวชาญ โรงเรียนวดัวมิุตยาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85408. นางสุวณียแ สิทธชิัย โรงเรียนวดัวมิุตยาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85409. นางสาวจิตรตรี ผูธนดี โรงเรียนวดัวเิศษการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85410. นางสาวประภาพร บญุมา โรงเรียนวดัวเิศษการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85411. นายศิลา เข็มชิต โรงเรียนวดัวเิศษการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85412. นางบญุทพิา เตชะทรงคุณ โรงเรียนวดัเวฬุราชิณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85413. นางสายสุนียแ จอมสังขแ โรงเรียนวดัเวฬุราชิณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85414. นางสาวอินทริา กิ่งกุล โรงเรียนวดัเวฬุราชิณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85415. นางจรรยา เกียรติทนง โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85416. นางชฎาพร นพพนัธแ โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85417. นางณรรฐมณฑแ บตุรโท โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85418. นายธนาวฒันแ ทพิรักษแ โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85419. นายธวชัชัย ชมกระโทก โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85420. นางปรียา พนิิจผล โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85421. นางเพช็ริน กาญจนานิจ โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85422. นางสาคร ศาสนสุนทรชัย โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85423. นางสาวสุกฤตา ยิ้มแยม โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85424. นายอรุณ อินโท โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85425. นายนพดล คําพฒุ โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม(สินทรัพยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85426. นางสาวเกษร พลสิมมา โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85427. นายจักรรัตนแ บญุชวย โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85428. นางสาวจิราพร สุขเกตุ โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85429. นางจุฑาพร นันโท โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85430. นางสาวดวงมนตแ มนตแฤทธานุภาพ โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85431. นางสาวพรรณนที ภาคคีรี โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85432. นางวชัราภรณแ สงวนแกว โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85433. นางสังวาล ทองผุด โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85434. นางหงษแทอง ทองคลาย โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85435. นางออมอรุณ กันบวั โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85436. นางสาวกอบสุข เขมาภริมยแ โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85437. นางสาวจําลอง ทะบญัหาร โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85438. นางทบัทมิ บญุอยู โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85439. นางสาวมะลิวลัยแ จันทะขาน โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85440. นายสมเกียรติ อินทชาติ โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85441. นางสาวอนงคแ เปล่ียนจิตรดี โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85442. นางสาวพมิพแ พรอมถกล โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85443. นางสาววมิล พฒุพลายงาม โรงเรียนวดัศรีบญุเรือง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85444. นางพนมรุง ฉายาทพั โรงเรียนวดัศรีสุก (แยมเยื้อนอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85445. นายสัญญา วฒิุวชิญานันตแ โรงเรียนวดัศรีสุก (แยมเยื้อนอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85446. นายสุรชัย สิริมีนนันทแ โรงเรียนวดัศรีสุก (แยมเยื้อนอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85447. นางกาญจนา ร่ืนอารมยแ โรงเรียนวดัศรีสุดาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85448. นางลัลนแลิตา วรีาภรณแ โรงเรียนวดัศรีสุดาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85449. นายประเสริฐ อิ่มใจ โรงเรียนวดัศรีสุดาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85450. นางกนกวรรณ ล้ิมลาภดี โรงเรียนวดัศาลาครืน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85451. นายสหวฒัน ธรรัตนศรัณยแ โรงเรียนวดัศาลาครืน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85452. นางพรณิชา ศุกรวรรณ โรงเรียนวดัศาลาแดง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85453. นางเพญ็ศรี แกวใจดี โรงเรียนวดัศาลาแดง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85454. นางเพยีงสุข ศุลีรัชตแ โรงเรียนวดัศาลาแดง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85455. นางสาววนัเพญ็ เมฆวลัิย โรงเรียนวดัศาลาแดง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85456. นายสมเจตนแ มหาสวสัด์ิ โรงเรียนวดัศาลาแดง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85457. นางสมใจ เดชบํารุง โรงเรียนวดัศาลาแดง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85458. นางสาวกฤตภคั กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนวดัเศวตฉัตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85459. นายจักรวาฬ ศิลปไพรสณฑแ โรงเรียนวดัเศวตฉัตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85460. นางทณัฑิกา กิจดี โรงเรียนวดัเศวตฉัตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85461. นายวฒันา ศรีคงจันทรแ โรงเรียนวดัเศวตฉัตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85462. นางวนัดี ศรีคงจันทรแ โรงเรียนวดัเศวตฉัตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85463. นายสุขสันตแ ศุขสายชล โรงเรียนวดัเศวตฉัตร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85464. นางสาวจิตติพร ศรีงามชอย โรงเรียนวดัสน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85465. นางสาวจินดารัตนแ ศรีพระราม โรงเรียนวดัสน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85466. นางนวลพรรณ จริตเอก โรงเรียนวดัสน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85467. นางบงกช วงศแวไิล โรงเรียนวดัสน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85468. นางสาวอรสา พวงเชย โรงเรียนวดัสน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85469. นางสาวปริญญาพร เพิ่มทองคํา โรงเรียนวดัสมณานัมบริหาร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85470. นางสาวลัดดา ฉายอรุณ โรงเรียนวดัสมณานัมบริหาร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85471. นางอํานวย สมหวงั โรงเรียนวดัสมณานัมบริหาร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85472. นายไพฑูรยแ มีวรีะสม โรงเรียนวดัสมณานัมบริหาร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85473. นางสาวชนัดดา ธนตรีโรจนแ โรงเรียนวดัสรอยทอง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85474. นางทยิดา งามโฉมฉิน โรงเรียนวดัสรอยทอง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85475. นายประยุทธ ธนาอัศวเดช โรงเรียนวดัสรอยทอง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85476. นางสาวลัลนแลลิต กลํ่าศรี โรงเรียนวดัสรอยทอง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85477. นายวดัไชย อุตมแอาง โรงเรียนวดัสรอยทอง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85478. นางศิริพรรณ ทรัพยแแสนดี โรงเรียนวดัสรอยทอง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85479. นางสาวสุภาพร เหน็จบทั่ว โรงเรียนวดัสรอยทอง สํานักงานเขตบางซ่ือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85480. นางสาวจุฑามาศ สวนอุดม โรงเรียนวดัสระบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85481. นางสาวพิมพแนารา ศรีนนทแแกว โรงเรียนวดัสระบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85482. นางไพวรรณ บวัสิงหแ โรงเรียนวดัสระบวั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85483. นางจรรยา วาททีอง โรงเรียนวดัสวนพลู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85484. นายรุง นามวงคแ โรงเรียนวดัสวสัด์ิวารีสีมาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85485. นายเกยีรติบัญฑิต สาระพฒันแ โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85486. นางสาวจรรธริา นรสิงหแ โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85487. นายจิระพนัธแ สุขโข โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85488. นายทรงพล เกตุเรือง โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85489. นางนิรชา ไกวลักฤติยากุล โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85490. นางสาวพมิพกานตแ เบาคํา โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85491. นางพสิมัย วสุิทธเิพญ็ โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85492. นางสาวมงคลรักษแ คลายจันทรแ โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85493. นางวรางรัตนแ เปล่ียนเชาวแ โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85494. นางวไิลพร อินเจือจันทรแ โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85495. นางสาวอัจราวดี จันทรังษี โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85496. นางสาวทพิากร วรรณพฤกษแ โรงเรียนวดัสะแกงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85497. นางประทนิ สิงคิรัตนแ โรงเรียนวดัสะพาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85498. นายวรีพจนแ เอโกบล โรงเรียนวดัสะพาน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85499. นายคอมคิด พรมแสง โรงเรียนวดัสังฆราชา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85500. นายพงษแระพี เข็มเพช็รแ โรงเรียนวดัสังฆราชา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85501. นายพลกฤต พานิชรัมยแ โรงเรียนวดัสังฆราชา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85502. นายสาโรจนแ เตชะกฤตธโีรดม โรงเรียนวดัสังฆราชา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85503. นางสุมาลี ศรีสุวรรณแ โรงเรียนวดัสังฆราชา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85504. นายอดิเรก เพชรกลา โรงเรียนวดัสังฆราชา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85505. นางนันทกิาญจนแ ธนากรวจันแ โรงเรียนวดัสัมพนัธวงศแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85506. นางสาวอาภรณแ เชื้อพรหม โรงเรียนวดัสัมพนัธวงศแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85507. นายวรัิช ปใกกาเวสูง โรงเรียนวดัสามงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85508. นางสมศรี ฤทธิเ์จริญ โรงเรียนวดัสามงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85509. นางสุกัญญา สมันเลาะ โรงเรียนวดัสามงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85510. นายอรุณ ศรีธปู โรงเรียนวดัสามงาม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85511. นางสาวน้ําเพชร เจริญสาริกิจ โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม (หน-ูบตุรอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85512. นายปริทรรศนแ จิตเที่ยง โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม (หน-ูบตุรอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85513. นางอัฐภญิญา วัชรีวงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม (หน-ูบตุรอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85514. นางสาวกนกวรรณ ตนวงศแ โรงเรียนวดัสามัคคีสุทธาวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85515. นายไพรัช อินควรชุม โรงเรียนวดัสามัคคีสุทธาวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85516. นางมยุรี สุทธพินัธแ โรงเรียนวดัสามัคคีสุทธาวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85517. นางอังสนา ณ หนองคาย โรงเรียนวดัสามัคคีสุทธาวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85518. นายบณัฑิต บญุพยุง โรงเรียนวดัสารอด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85519. นายสมชัย จุยะโส โรงเรียนวดัสารอด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85520. นายสุขิทธิ์ สัตตนา โรงเรียนวดัสารอด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85521. พนัจาโทสุเทพ เกตุศักด์ิ โรงเรียนวดัสารอด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85522. นางกมลพรรณ หอมมณฑา โรงเรียนวดัสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85523. นางกิติยาพร คงทอง โรงเรียนวดัสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85524. นางชาฎา สงมะเริง โรงเรียนวดัสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85525. นางสาวธนัญญา ทพิบํารุง โรงเรียนวดัสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85526. นางเพญ็ศรี ดิษผล โรงเรียนวดัสีชมพู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85527. นางอารยา พงิอาศัย โรงเรียนวดัสีชมพู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85528. นางจันทนา เจริญสุข โรงเรียนวดัสีสุก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85529. นางฐานรีรัตนแ แตงนุย โรงเรียนวดัสีสุก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85530. นางสาวนาถลดา ศรีละออ โรงเรียนวดัสีสุก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85531. นายสมพร นิลชูจิตร โรงเรียนวดัสีสุก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85532. นางสวลียแ ลิขิต โรงเรียนวดัสีสุก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85533. นางสาวสุกัญญา ภริมยแ โรงเรียนวดัสีสุก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85534. นางอุไรวรรณ เมฆสุวรรณ โรงเรียนวดัสีสุก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85535. นางวาสนา เจียนสุวรรณ โรงเรียนวดัสีสุก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85536. นายสุชาติ หตัถวนิชากรกุล โรงเรียนวดัสุขใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85537. นางสาวสุดาวลัยแ ทบัแอน โรงเรียนวดัสุขใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85538. นางสุภามน ฉายาวงศแ โรงเรียนวดัสุขใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85539. นายสมเกียรติ ดาสา โรงเรียนวดัสุขใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85540. นางสาวคมขวญั ออนบงึพราว โรงเรียนวดัสุทธาโภชนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85541. วาที่รอยตรี ณัฐจกัรแ อิสระวทิยะชัย โรงเรียนวดัสุทธาโภชนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85542. นางสาวบศุรา อยูเพชร โรงเรียนวดัสุทธาโภชนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85543. นางสาวสุวมิล ภูขาว โรงเรียนวดัสุทธาโภชนแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85544. นายกฤษฎา ชินนิวฒันแ โรงเรียนวดัสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85545. นางสาวจิตวดี หงษแยนตแ โรงเรียนวดัสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85546. นางสาวปณตพร กรีธาวรพล โรงเรียนวดัสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85547. นายรักษติ เจียมสกุล โรงเรียนวดัสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85548. นางสาวศิริดา แยมกล่ิน โรงเรียนวดัสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85549. นายกีรต์ิกิต ศรฤทธิ์ โรงเรียนวดัสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85550. วาที่รอยตรีสุชาติ เอี่ยมจินดา โรงเรียนวดัสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85551. นางกรชนก เทยีนรุงเรือง โรงเรียนวดัสุทธสิะอาด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85552. นางสาวชุลีรัตนแ แกวตอง โรงเรียนวดัสุทธสิะอาด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85553. นางดาวรุง พทิกัษแชาติ โรงเรียนวดัสุทธสิะอาด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85554. นางตะวนัรัตนแ พมิพแวงษแวาลยแ โรงเรียนวดัสุทธสิะอาด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85555. นางปภสัศรี จอกเกร็ด โรงเรียนวดัสุทธสิะอาด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85556. นางพฒันาวดี พูวณิชยแ โรงเรียนวดัสุทธสิะอาด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85557. นายไพบลูยแ คําประวติั โรงเรียนวดัสุทธสิะอาด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85558. นางสาวเยาวลักษณแ พชืหมอ โรงเรียนวดัสุทธสิะอาด สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85559. นายธนากร ตวนศิริ โรงเรียนวดัสุทศันแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85560. นางเข็มอัปสร ศรีโยธี โรงเรียนวดัสุวรรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85561. นางสาวศรีสุดา คันธาอาภา โรงเรียนวดัสุวรรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85562. นางสุวรรณี สิชฌรังษี โรงเรียนวดัสุวรรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85563. นางอรวรรณ ภาวไิล โรงเรียนวดัสุวรรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85564. นางอัญชลีภรณแ สอนราช โรงเรียนวดัสุวรรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85565. นางสาวรําไพพรรณ กฤษณพนัธุแ โรงเรียนวดัสุวรรณ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85566. นางสาวพลอย สุวรรณทตั โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85567. นางสุนันทา เผือกโสภา โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85568. นางสาวอาทกิา นุมบญุนํา โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85569. นางสาวอําไพ รามัญอุดม โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85570. นางเพญ็ภา ชมเดช โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85571. นางสาวจินดารัตนแ บษุราคัม โรงเรียนวดัสุวรรณาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85572. นางสาวนิยมรักษแ วนัเนาวแ โรงเรียนวดัสุวรรณาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85573. นายเผาพงศแ ศรีฟาู โรงเรียนวดัสุวรรณาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85574. นางมณฑา ภวนาคโสภณ โรงเรียนวดัสุวรรณาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85575. นายสมควร บวัพมิพแ โรงเรียนวดัสุวรรณาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85576. นายธนภทัร ตะโกสี โรงเรียนวดัสุวรรณาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85577. นางจริยา หุนแสน โรงเรียนวดัเสมียนนารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85578. นางสาวเจริญศรี ปานแจม โรงเรียนวดัเสมียนนารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85579. นางชโลทร สิทธนิพพนัธแ โรงเรียนวดัเสมียนนารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85580. นางดวงเดือน อินทรพรหม โรงเรียนวดัเสมียนนารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85581. นางสาวบษุบา วฒันเขจร โรงเรียนวดัเสมียนนารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85582. นางประนอม ยั่งยืน โรงเรียนวดัเสมียนนารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85583. นางอรสา ชูวงศแ โรงเรียนวดัเสมียนนารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85584. นายสุดแสนคม หงษแทอง โรงเรียนวดัเสมียนนารี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85585. นางสาวจารุวรรณ อินทรักษแ โรงเรียนวดัแสนสุข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85586. นางชฎารัตนแ สีนาค โรงเรียนวดัแสนสุข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85587. นายธนวฒันแ จีนคง โรงเรียนวดัแสนสุข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85588. นางราตรี เศวตสุทธสิิริกุล โรงเรียนวดัแสนสุข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85589. นางลฎาภา รังสรอย โรงเรียนวดัแสนสุข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85590. นายอนันตแ แสงจันทรแ โรงเรียนวดัแสนสุข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85591. นางสาวอุดมลักษณแ อุดมสิทธไิกร โรงเรียนวดัแสนสุข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85592. นางนิตยาพร พงษแสถิตยแ โรงเรียนวดัแสนสุข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85593. นายธรรมนูญ นาครักษา โรงเรียนวดัแสมดํา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85594. นางวรางคณา ศรีพารา โรงเรียนวดัแสมดํา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85595. นายสมบติั สังขแทองงาม โรงเรียนวดัแสมดํา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85596. นางสุรินทรแ นอยรักษา โรงเรียนวดัแสมดํา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85597. นายวนิัย แสงแกว โรงเรียนวดัแสมดํา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85598. นางสุประวณีแ ชะอุม โรงเรียนวดัแสมดํา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85599. นางสาวกชกร ศิลาอุดม โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85600. นางฉลองรัฐ จอมสังขแ โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85601. นายณรงคแศักด์ิ แกวพฤกษแ โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85602. นางณัฐิณี เปีๆยมเจริญ โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85603. นางสาวทศันียแ เกิดรอด โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85604. นางพรลัดดา พทิกัษแเสรีชน โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85605. นางรัชดา จงวมิาณสินธุแ โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85606. นางรัชพร สระสม โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85607. นางสาววรรณศิริ สมบรูณแผล โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85608. นางสาววราภรณแ กิจกนกศร โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85609. นางวจิิตรา แตงจืด โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85610. นางสาวศิริวไิล ชัยมหา โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85611. นายสมัคร โคตวงศแ โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85612. นายสิทธชิัย ภูสุด โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85613. นายสุเทพ อยูเปๅนสุข โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85614. นายสุพล พรเพง็ โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85615. นางสุพชิฌายแ พรเพง็ โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85616. นางสุพศิ ภริมยแไชย โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85617. นายอนุวรรตนแ แกวศรีหาวงษแ โรงเรียนวดัหนองแขม(สหราษฎรแบรูณะ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85618. นางกรรณิการแ เจริญธรรม โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85619. นางจุฑาพร กุสยม โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85620. นายฉัตรชัย แกนจรรยา โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85621. นายชลิต มีแกว โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85622. นายเชาวแ อัศวเรืองอนันตแ โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85623. นางญาณี นาครัตนแ โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85624. นางสาวดลยา แตงสมบรูณแ โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85625. นางนิภา บนุนาค โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85626. นางสุนียแ เจริญวงคแ โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85627. นายทรงยศ แกวมงคล โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85628. นายปรีชา รอดมณี โรงเรียนวดัหนองจอก(ภกัดีนรเศรษฐ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85629. นางสาวจรรยง ศรีอุบล โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85630. นางณิชนันทแ แนนนันทแ โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85631. นางตติยา ขุนโขลน โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85632. นางนัยนา สินตระกูล โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85633. นางมันทณา ทองโฉม โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85634. นางรจนา ศิริโชตินันทแ โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85635. นางสาวราตรี เอี่ยมทอง โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85636. นางลัดฎาวรรณแ ศุภผล โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85637. นางสาววไิล อรุณสิริรัตนแ โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85638. นางศศิจันทรแ ศรีสุคนธรัตนแ โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85639. นางศิริญรัตนแ พลศักด์ิ โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85640. นางสาวศิริพร ปติิพฒันแ โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85641. นางสาวสมศรี เพง็นวม โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85642. นางโสภา เทพทอง โรงเรียนวดัหนองใหญ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85643. นางจรรยาศักด์ิ รมยาสัย โรงเรียนวดัหลักส่ี(ทองใบทวิารีวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85644. นางจันทรา สุวรรณเมนะ โรงเรียนวดัหลักส่ี(ทองใบทวิารีวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85645. นางผาสุข ดีชัง โรงเรียนวดัหลักส่ี(ทองใบทวิารีวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85646. นางสาวยุพา จันใบเล็ก โรงเรียนวดัหลักส่ี(ทองใบทวิารีวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85647. นางสาวโสรัตนแ นาวานิช โรงเรียนวดัหลักส่ี(ทองใบทวิารีวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85648. นางสาวกรรณิการแ เปิๆนใจชวย โรงเรียนวดัหวักระบอื สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85649. นางสาวเกสรา แจงสวาง โรงเรียนวดัหวักระบอื สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85650. นางสาวนงลักษณแ พรประจักษแพงษแ โรงเรียนวดัหวักระบอื สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85651. นางสาวจุฑารัตนแ คตนวม โรงเรียนวดัหวัลําโพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85652. นายณัฐพล พรมมานนทแ โรงเรียนวดัหวัลําโพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85653. นางสาวนวพรรณ พนัธรัุตนแ โรงเรียนวดัหวัลําโพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85654. นางสาวประไพพศิ วชัรวรทรัพยแ โรงเรียนวดัหวัลําโพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85655. นางวลีนุช จันมา โรงเรียนวดัหวัลําโพง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85656. นางนิตยา ทรัพยแสงเสริม โรงเรียนวดัใหมกระทุมลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85657. นางสุพตัรา อินทนิสา โรงเรียนวดัใหมกระทุมลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85658. นางชณัญ ธราวรรัฐ โรงเรียนวดัใหมกระทุมลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85659. นางดวงแข พนัธแภงูา โรงเรียนวัดใหมเจริญราษฎรแ สํานักงานเขตหนองจอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85660. นางรุงจิต วมิานประดิษฐ โรงเรียนวัดใหมเจริญราษฎรแ สํานักงานเขตหนองจอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85661. นางภทัรีญา ผลหรัิญกิจ โรงเรียนวัดใหมเจริญราษฎรแ สํานักงานเขตหนองจอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85662. นางสนธยา รัตนโสภา โรงเรียนวดัใหมชองลม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85663. นางสาวกัญญนัฏ อินทรทพัพแ โรงเรียนวดัใหมพเิรนทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85664. นางสาวรุงแสง ธนาภรณแ โรงเรียนวดัใหมพเิรนทรแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85665. นางสาวผานิต อติกนิษฐ โรงเรียนวดัใหมยายนุย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85666. นางสาวพรทพิยแ สมวงศแชัย โรงเรียนวดัใหมยายนุย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85667. นางชัชฎา สีรินทรแ โรงเรียนวดัใหมลํานกแขวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85668. นายธนัวา แกวมณี โรงเรียนวดัใหมลํานกแขวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85669. นางรมิดา ฟุูงพงษแ โรงเรียนวดัใหมลํานกแขวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85670. นายศราวฒิุ บญุชาญ โรงเรียนวดัใหมลํานกแขวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85671. นางสาวสุภาพร จันทรแมา โรงเรียนวดัใหมลํานกแขวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85672. นางสาวเพญ็ศรี ออนสูง โรงเรียนวดัใหมลํานกแขวก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85673. นางสาวฤทัยรัตนแ แซล้ิม โรงเรียนวดัใหมอมตรส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85674. นางศิโสภา ศรีสังขแ โรงเรียนวดัใหมอมตรส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85675. นางสาวอมรรัตนแ ชีวงักูร โรงเรียนวดัใหมอมตรส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85676. นายณชพงศแ กอสุวรรณ โรงเรียนวดัอัมพวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85677. นางนัยนันทแ ดวงงาม โรงเรียนวดัอัมพวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85678. นางปยิชาตแ อังสุเชษฐานนทแ โรงเรียนวดัอัมพวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85679. นายสมพร เทยีนไธสง โรงเรียนวดัอัมพวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85680. นางสุมาลี บญุลํ้า โรงเรียนวดัอัมพวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85681. นางอํานวย สุขเคหา โรงเรียนวดัอัมพวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85682. นางคมขํา ปานพรม โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85683. นางจงกล ติรธรรมเจริญ โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85684. นายจิรศักด์ิ คํานอย โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85685. นางสาวทศันาภรณแ ทวิถนอม โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85686. นางนารี สายทาเสา โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85687. นายพรเทพ เทอดเกียรติกุล โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85688. นางมาลี คชสารเสรี โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85689. นางสาวลัคณา เกงสาริกิจ โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85690. นางสาวศรีประภา รมไทร โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85691. นางสุมาลี อนประดิษฐแ โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85692. นางกัลยา แทนเอี่ยม โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85693. นายสิทธศัิกด์ิ คุปติศิริรัตนแ โรงเรียนวดัอางแกว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85694. นางนิธกิา ปราการสมุทร โรงเรียนวดัอาวธุวกิสิตาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85695. นางสาวปวณีา โต฿ะสิงหแ โรงเรียนวดัอินทรวหิาร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85696. นางสาวปใญญา วจิิโน โรงเรียนวดัอินทรวหิาร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85697. นายไพฑูรยแ ลาภเกิด โรงเรียนวดัอินทรวหิาร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85698. นางสาวปาริชาต อวมสอาด โรงเรียนวดัอินทราวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85699. นางเสาวนิตยแ เลขานุกิจ โรงเรียนวดัอินทราวาส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85700. นายไกรสร ปล้ืมอารียแ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85701. นายคมสันตแ ขจรภพ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85702. นางคริษฐา คุมทมิ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85703. นางสาวจารุณี จันทรังศรี โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85704. นางสาวจุไรรัตนแ ปรัชญาเกรียงไกร โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85705. นางสาวชนิตา สิขัณฑกสมิต โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85706. นางชัชรวี ประดับมุข โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85707. นางสาวดวงพร เอี่ยมผดุง โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85708. นางสาวทศันียแ เรืองพยัคฆแ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85709. นางสาวธนพร แกวเมืองทอง โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85710. นางสาวน้ําออย บรรลุประสงคแ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85711. นายประสิทธิ์ อาจทวกีุล โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85712. นางสาวปาจรียแ สะอาดแกว โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85713. นางพรเพญ็ กัลยแจารึก โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85714. นางสาวพรศรี แจมจํารัส โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85715. นางเพญ็ศรี เกียรติถนอมกุล โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85716. นายภชุงคแ แกวเมืองทอง โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85717. นางยุวดี ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85718. นางเยาวดี จันทรแคํา โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85719. นางรัตนา นิสภกุล โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85720. นางวรินทร ทองเต็ม โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85721. นางสาววนัทณี ไตรทพิยแอนุรักษแ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85722. นางสาวศมากร พานอย โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85723. นางสาวสุกัญญา ศรีเสาวงคแ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85724. นางสาวสุภาพ มณีศรี โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85725. นางสาวสุภาวดี คีรีวงศแ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85726. นางสาวโสภา ศรีสุข โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85727. นางอภริดี ศิริพรรณาภรณแ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85728. นางอมรรัตนแ วริิยะสัจจะ โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85729. นายอรรถพนัธแ พุมเกษม โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85730. นางอรุณ แมบญุเรือน โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85731. นางบญุธดิา พงศะบตุร โรงเรียนวดัอุดมรังสี (ป.ปติีวรรณอุปถัมภแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85732. นางสาวทศันียแ ศิริบรูณแ โรงเรียนวจิิตรวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85733. นางบงัอร วนาลัย โรงเรียนวจิิตรวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85734. นางสาวรัชนี สายคําต่ิง โรงเรียนวจิิตรวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85735. นางวลัยพรรณ วฒันปใญญาพร โรงเรียนวจิิตรวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85736. นางวนันา พุมดอกไม โรงเรียนวจิิตรวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85737. นางสาวศรัณยา มณฑาทอง โรงเรียนวจิิตรวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85738. นางคมแกว พมิพแสิงหแ โรงเรียนวชิากร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85739. นางสาวชัชวาลยแ พวงนอย โรงเรียนวชิากร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85740. นางสาวปยิาภรณแ สะแกคุม โรงเรียนวชิากร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85741. นายพฒิุพงษแ สีโฮย โรงเรียนวชิากร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85742. นางวารุณี ชวงฉ่ํา โรงเรียนวชิากร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85743. นางศิริมาส แกวสวาง โรงเรียนวชิากร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85744. นางสาวโสภา วงศาระ โรงเรียนวชิากร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85745. นางสาวโขมพสัตรแ สินสา โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85746. นางชฎาพร ศรีสาทร โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85747. นางสาวนงลักษณแ ไชยวาน โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85748. นางสาวปยินันทแ หงษแลอย โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85749. นายพทิกัษแ สุวรรณปะเถาวแ โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85750. นางรัตนา คลายศรีโพธิ์ โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85751. นางสาวรัศมีเดือน สังขแคุม โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85752. นางวรรณิภา ดวงดารา โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85753. นางวรัญอร สุพล โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85754. นางวลัยแลดา สุระภี โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85755. นายสันติ ฉาสันเที๊ยะ โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85756. นางสุพรรษา สิงหแทองทดั โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85757. นางสาวหทัยภทัร คงแปนู โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85758. นางสาวอังคณา บญุเย็น โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85759. นางสาวอําพร จุลพล โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85760. นายวนิัย จอยศรีเกตุ โรงเรียนวชิูทศิ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85761. นางกาญจนา ชอชมเกษม โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85762. นายชัยพนัธุแ รสขจร โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85763. นางนพพร เลิศลักษณแปรีชา โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85764. นางนิรมล มีกล่ินหอม โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85765. นางบงัอร ราชมนตรี โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85766. นายบญุเกิด สิทธชิัย โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85767. นางพมิพแใจ จันทรานนทวงศแ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85768. นางสุมาลี กาแกว โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85769. นายทศพร ชนาวรัิตนแ โรงเรียนศาลเจา(หาวนุกูลวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85770. นางสาวนพนิต รอดศิริ โรงเรียนศาลเจา(หาวนุกูลวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85771. นางไรวนิทแ เพชรพนัธแชาง โรงเรียนศาลเจา(หาวนุกูลวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85772. นายสินไพบลูยแ จันทรแสิน โรงเรียนศาลเจา(หาวนุกูลวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85773. นางสุภาพ หนูนิล โรงเรียนศาลเจา(หาวนุกูลวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85774. นายประทปี หนูแกว โรงเรียนศาลเจา(หาวนุกูลวทิยา) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85775. นางสาวชาคริยา อาเดช โรงเรียนศาลาคู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85776. นางสาวพรแกว เกษศรีรุงเรือง โรงเรียนศาลาคู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85777. นางสาวพวงแกว คําพนิิจ โรงเรียนศาลาคู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85778. นายเสรี หมุดประภากร โรงเรียนศาลาคู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85779. นายอรรณพ หมัดมูซอ โรงเรียนศาลาคู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85780. นางดวงสุมาลยแ ชื่นชูจิตรแ โรงเรียนศาลาคู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85781. นางสาวอัจฉรา จินดารัตนแ โรงเรียนศาลาคู สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85782. นางสาวจุฑาทิพยแ เจริญนํา โรงเรียนศูนยแรวมน้ําใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85783. นายธาํรงศักด์ิ เอราวณั โรงเรียนศูนยแรวมน้ําใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85784. นางนันทนา ฮึงรักษา โรงเรียนศูนยแรวมน้ําใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85785. นางนิรมล เครืออนุกูล โรงเรียนศูนยแรวมน้ําใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85786. นางประครอง ออนสง โรงเรียนศูนยแรวมน้ําใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85787. นายอารียแ เต็งสุวรรณ โรงเรียนศูนยแรวมน้ําใจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85788. นายถนอม ธารจินดาภรณแ โรงเรียนสถานีพรมแดน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85789. นายสาโรจนแ กันสัย โรงเรียนสถานีพรมแดน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85790. นายสมหวงั เลิศไกร โรงเรียนสถานีพรมแดน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85791. นายเฉลิมเกียรติ กฤษณะจันทรแ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณแ (๒๐๐ ป)ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85792. นางสาวตะวันฉาย พุมอิ่ม โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณแ (๒๐๐ ป)ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85793. นางนิตยา อักษรนิตยแ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณแ (๒๐๐ ป)ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85794. นางพนัชกร ล้ีเจริญ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณแ (๒๐๐ ป)ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85795. นางพชัรี การสุวรรณ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณแ (๒๐๐ ป)ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85796. นางสาวภณัฑิลา สิงหแปอูง โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณแ (๒๐๐ ป)ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85797. นางสาวรัตนาภรณแ ไชยศร โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณแ (๒๐๐ ป)ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85798. วาที่ รอยตรีสมศักด์ิ สีเอี่ยม โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณแ (๒๐๐ ป)ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85799. นายสุพจนแ ฉินทสงเคราะหแ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณแ (๒๐๐ ป)ี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85800. นางสาวกฤติกา บญุแยม โรงเรียนสวนลุมพนิี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85801. นายธนกร จรัสชัยอนันตแ โรงเรียนสวนลุมพนิี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85802. นางปวริศา เจริญลาภ โรงเรียนสวนลุมพนิี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85803. นางสาวพนารัตนแ จรูญวรุิฬหแ โรงเรียนสวนลุมพนิี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85804. นางสาวพรรณธภิา ธวิะโต โรงเรียนสวนลุมพนิี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85805. นายภญิโญ หอยระยา โรงเรียนสวนลุมพนิี สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85806. นางกัลยา เทียมบุญประเสริฐ โรงเรียนสวสัดีวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85807. นายประสงคแ แกวพนัธแ โรงเรียนสวสัดีวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85808. นางปยิมน ธรนนทแบญุสง โรงเรียนสวสัดีวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85809. นางปยิากร หอมจันทรแ โรงเรียนสวสัดีวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85810. นางสาวพัชรินทรแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนสวสัดีวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85811. นางศิริมา ไกรฤกษแ โรงเรียนสวสัดีวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85812. นางกุหลาบ สีชาลี โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85813. นางชมพนูุช ไชยชนะ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85814. นางทนิกร อัญชลีวทิยกุล โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85815. นางทพิวรรณ เคนสีแกว โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85816. นางนงลักษณแ ไขกระเร้ียน โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85817. นางสาววาสนา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85818. นางสาวสงกรานตแ พทุธรักษแ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85819. นางสาวสิริมา เกิดคํา โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85820. นางสาวสุรินทร เสถียรสิริววิฒันแ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85821. นางหทยา แสงดํารงรักษแ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85822. นางลักษกิา ดํารงศักด์ิ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85823. นายสุชาติ ยูนุช โรงเรียนสังฆประชานุสสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85824. นางกชนัช ออนชู โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85825. นางพชณี มูลทรัพยแ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85826. นายภกัดี ฤทธโิชติ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85827. นางสุวญิญา อิ่มเกียรติ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85828. นางผกามาศ ธรรมโฆสิต โรงเรียนสามแยกทาไข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85829. นางพรเพญ็ ศิวบวร โรงเรียนสามแยกทาไข สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85830. นางกาญจนา สมกลีบ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85831. นางเครือวนั ทรัพยแสมบรูณแ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85832. นางสาวจรรยารักษแ ศรีโยธา โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85833. นางจิตรพี สุมมาตยแ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85834. นางชรินทร มูลเมือง โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85835. นางสาวดาเรศนแ มงคลวสุิทธิ์ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85836. นายทรงเสนหแ ยินดี โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85837. นายธงชัย โพธิสุ์ข โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85838. นายธรรพแณธร ลาภเวช โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85839. นางสาวนันทกา ผองจิตตแ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85840. นางนิรมล ยินดี โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85841. นางสาวปราณี นรดี โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85842. นางพรผกา วงัพฤกษแ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85843. นางพสิมัย ธานี โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85844. นางมณีรัตนแ ทาบรุาญ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85845. นางสาวมาลาริน พวงประทมุ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85846. นางวรรณวไิล สกุลอิสระธรรม โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85847. นางวนัดี ลุนอุบล โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85848. นางสาววนัวสิา กระศิริ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85849. นายวบิลู พรหมแสง โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85850. นางศศิธร สืบสาร โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85851. นางสาวสมศรี จันทรีศรี โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85852. นางสาวสุตาภทัร แกลวเกษตรกรณแ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85853. นางสาวสุนิสา วงศแจันทกึ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85854. วาทีร่อยตรีหญิงสุมาลี ดวงสาย โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85855. นางสุรียแรัตนแ ทองจิตตแ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85856. นางสาวเสริมพร บญุเลิศ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85857. นางอนิลมาส เกิดแกน โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85858. นางอารมณแ แกววรรณา โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85859. นายอํานวย หนูคง โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85860. นางศุภวรรณ เกตุมี โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85861. นางเสาวนียแ เสือพนัธแ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎรแอนุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85862. นางเกื้อกูล เฮงวชิัย โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85863. นางจุฬาภรณแ อภชิิตตระกูล โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85864. นางมณี หมัดซาและ โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85865. นางรสนา เสือเทศ โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85866. นางวชิรญา ฐิติภทัรพงศธร โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85867. นายวษิณุ ณ สงขลา โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85868. นายวรียุทธ ประกอบผล โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85869. นางสมพร เมืองแดง โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85870. นายสรวชิญแ พนทกุขแ โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85871. นายสาโรจนแ พริิยะมงคลสุข โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85872. นางสุดใจ สุระทพิยแ โรงเรียนสามัคคีบํารุง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85873. นางกินรี เปรมบํารุง โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85874. นางจงจิตร ดีศรีแกว โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85875. นางจีรวรรณ โอนุช โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85876. นางสาวธัญญาภา รีตานนทแ โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85877. นางละออง ตันติวรกิจพงศแ โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85878. นางเลิศลักษณแ สุบญุสันติ โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85879. นางวนัเพญ็ เนตรทพิวลัยแ โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85880. นางสาววลัธณา วรีะวงษแ โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85881. นางสาวศิริพร ไสยสัตยแ โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85882. นางสุจิตรา ขุมจันทรแ โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85883. นางสุภาพ มนเทยีรกุล โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85884. นายสุมิตร จงวฒันา โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85885. นางวลัยพรรณ โรจนกิจ โรงเรียนสายไหม (ทศันารมยแอนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85886. นางกฤตยา พลโยราช โรงเรียนสุโขทยั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85887. นางสาวจริาภรณแ อนุพฒันแ โรงเรียนสุโขทยั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85888. นางสาวรัชสุณี หรัิญคํา โรงเรียนสุโขทยั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85889. นางวะรานุช ชินวงศแ โรงเรียนสุโขทยั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85890. นางสมพร จิตบญุญาพนิิจ โรงเรียนสุโขทยั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85891. นางสาวอไุรพรรณ ทวชิศรี โรงเรียนสุโขทยั สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85892. นายเติมศักด์ิ มุสิกะวนั โรงเรียนสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85893. นางสาวนภสักร แกวออน โรงเรียนสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85894. นางรสวรรณ มานะกิจสมบรูณแ โรงเรียนสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85895. นางสาวลัดดาวณัยแ หวงัววิฒันแเจริญ โรงเรียนสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85896. นายวชิรวชิญแ แกวตา โรงเรียนสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85897. นางสาววราภรณแ แกวคํามูล โรงเรียนสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85898. นางสาวสุกัญญา เนตรทอง โรงเรียนสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85899. นางสุภญิญา สังขบณุยแ โรงเรียนสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85900. นางสาวนภาพร ลอธรรมจักร โรงเรียนสุวทิยแเสรีอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85901. นางสาวนงฤทยั เนตรไสว โรงเรียนสุเหราคลองจั่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85902. นางบวัภา คําวนั โรงเรียนสุเหราคลองจั่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85903. นางวมิล จินดานนทแ โรงเรียนสุเหราคลองจั่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85904. นางสุภาพรรณ ภูระยา โรงเรียนสุเหราคลองจั่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85905. นางฉววีรรณ ชัยมานิต โรงเรียนสุเหราคลองสิบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85906. นางนิภา สุขีบท โรงเรียนสุเหราคลองสิบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85907. นางอัษรา ซัดเราะมาน โรงเรียนสุเหราคลองสิบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85908. นางณัชภรณแ ปานเนียม โรงเรียนสุเหราคลองสิบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85909. นายธงชัย ดวงมุลตรี โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85910. นางนวพร สุทธปิระภา โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85911. นางนันทกิาญจนแ โสมมาก โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85912. นางยุวนิตยแ นนทรียแ โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85913. นางลําพนู มหานาม โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85914. นายสุทนิ แจงน้ําใจ โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85915. นายประกิต แสวง โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85916. นางสมถวลิ กําแหงมิตร โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85917. นางสาวจิราพร ปรีชา โรงเรียนสุเหราจรเขขบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85918. นางนงลักษณแ โตมาชา โรงเรียนสุเหราจรเขขบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85919. นางปาริชาติ ศรีสุนทรไท โรงเรียนสุเหราจรเขขบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85920. นางสาวพรศิริ ขันทะ โรงเรียนสุเหราจรเขขบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85921. นายวฑูิรยแ อุสาย โรงเรียนสุเหราจรเขขบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85922. นายสมเกียรติ ทองกัน โรงเรียนสุเหราจรเขขบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85923. นางสาวสุมาลี แกวสระโมลี โรงเรียนสุเหราจรเขขบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85924. นางสาวประภักด์ิ กันหาชิน โรงเรียนสุเหราจรเขขบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85925. นายเจษฎาภรณแ สุขยัง โรงเรียนสุเหราซีรอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร



2324

85926. นางซาฟรูอ โสณะมิตตแ โรงเรียนสุเหราซีรอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85927. นายธนสิทธิ์ สงสาร โรงเรียนสุเหราซีรอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85928. นางประภสัสร กอนคํา โรงเรียนสุเหราซีรอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85929. นางสาวสิริอร อิสมาแอล โรงเรียนสุเหราซีรอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85930. นายอนันตแ บดิีลและ โรงเรียนสุเหราซีรอ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85931. นายเพิ่มเกียรติ แสวง โรงเรียนสุเหราดอนสะแก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85932. นางสาวรัชดาพร ศรีรักษา โรงเรียนสุเหราดอนสะแก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85933. นางสาววรีะวรรณ วชิิตะกุล โรงเรียนสุเหราดอนสะแก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85934. นายสมัย ทาบทา โรงเรียนสุเหราดอนสะแก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85935. นางสาวสายใจ เสือกะ โรงเรียนสุเหราดอนสะแก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85936. นางสาวนิตยา ครองยุติ โรงเรียนสุเหราทบัชาง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85937. นายชาญศักด์ิ พรัิกษา โรงเรียนสุเหราทบัชางคลองบน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85938. นายนิคม เผือกชาย โรงเรียนสุเหราทบัชางคลองบน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85939. นางลีเม฿าะ เจ฿มูหมัด โรงเรียนสุเหราทบัชางคลองบน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85940. นางสาวจินตนา มุเนาวาเราะ โรงเรียนสุเหราทางควาย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85941. นายประสงคแ สําลีออน โรงเรียนสุเหราทางควาย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85942. นางศิริรัตนแ ศรีงาม โรงเรียนสุเหราทางควาย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85943. นางอมรรัตนแ จีนนอก โรงเรียนสุเหราทางควาย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85944. นางการุณัย เทยีนรุงโรจนแ โรงเรียนสุเหราทางควาย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85945. นางสาวดวงฤดี กุจพนัธแ โรงเรียนสุเหราบางชัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85946. นางสาวประไพศรี ลาโม โรงเรียนสุเหราบางชัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85947. นางสาวสุรัชติยา ปรีฐวฒันแ โรงเรียนสุเหราบางชัน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85948. นางจรัสศรี มากสวสัด์ิ โรงเรียนสุเหราบางมะเขือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85949. นางชําเลียง เย็นใจ โรงเรียนสุเหราบางมะเขือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85950. นายประยุทธ อารีเมตตาคุณ โรงเรียนสุเหราบางมะเขือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85951. นางพชัรินทรแ อิ่มพนัธุแ โรงเรียนสุเหราบางมะเขือ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85952. นางสาวณัฏฐรินียแ เจริญวงษแ โรงเรียนสุเหราบานเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85953. นายปติิพนัธุแ นอยอยูนิตยแ โรงเรียนสุเหราบานเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85954. นางศริณญา สลามเต฿ะ โรงเรียนสุเหราบานเกาะ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85955. นางสาวกฤษณา เรืองยุบล โรงเรียนสุเหราบานดอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85956. นางสาวพชิญา สงสุข โรงเรียนสุเหราบานดอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85957. นางสุริยา สราง โรงเรียนสุเหราบานดอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85958. นายอนนทแ อุนะรัตนแ โรงเรียนสุเหราบานดอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85959. นางฐิติรัตนแ กันทรพทิกัษแ โรงเรียนสุเหราบานดอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85960. นายณัฐพงศแ อุนใจ โรงเรียนสุเหราบานมา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85961. นางสมบตัร แกวเศษ โรงเรียนสุเหราบานมา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85962. นายชัยณรงคแ ขันผักแวน โรงเรียนสุเหราบงึหนองบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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85963. นางเมตตา ขันผักแวน โรงเรียนสุเหราบงึหนองบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85964. นางสาวสิริลักษณแ มั่นยืนยาว โรงเรียนสุเหราบงึหนองบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85965. นายอุทยั บวัหลวง โรงเรียนสุเหราบงึหนองบอน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85966. นางคอดียะ ทมินาม โรงเรียนสุเหราลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85967. นางนงนุช ชุมโสตรแ โรงเรียนสุเหราลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85968. นางลัดดา คงกลอม โรงเรียนสุเหราลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85969. นางสกีนา พุมหรัิญ โรงเรียนสุเหราลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85970. นางณัฐวรรณ วฒันชัย โรงเรียนสุเหราลาดบวัขาว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85971. นางพมิพแพนิต คงดี โรงเรียนสุเหราลาดพราว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85972. นางจรีรัตนแ เกตุทพิยแ โรงเรียนสุเหราลําแขก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85973. นางณัฐลิดา สงวนไพรดอน โรงเรียนสุเหราลําแขก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85974. นางนาตยา โซะเฮง โรงเรียนสุเหราลําแขก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85975. นางลัดดา รอดขวญั โรงเรียนสุเหราลําแขก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85976. นางวราภรณแ ปอูมขุนพรม โรงเรียนสุเหราลําแขก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85977. นางศรินธรยแ เกิดมวง โรงเรียนสุเหราลําแขก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85978. นางอรทยั จันดา โรงเรียนสุเหราลําแขก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85979. นายนิทศันแ รักไทย โรงเรียนสุเหราลําแขก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85980. นางทพิยาพร ชีโสตรแ โรงเรียนสุเหราลํานายโส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85981. วาทีร่อยตรีหญิงนิตยา บญุจริง โรงเรียนสุเหราลํานายโส สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85982. นางขวญัตา วณิชชาพชัร โรงเรียนสุเหราศาลาแดง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85983. นางสาวบวรลักษณแ คัสกรณแ โรงเรียนสุเหราศาลาแดง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85984. นายทวพีนัธแ อินททุรัพยแ โรงเรียนสุเหราศาลาลอย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85985. นางอภริดี พทิกัษแธรีะธรรม โรงเรียนสุเหราศาลาลอย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85986. นางสาวพนารัตนแ พนัธแสอาด โรงเรียนสุเหราสนามกลางลํา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85987. นางกาญจนา สืบศรี โรงเรียนสุเหราสามวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85988. นางสาวนันทนาพร สมากุล โรงเรียนสุเหราสามวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85989. นางประทมุรัตนแ หวงัพทิกัษแ โรงเรียนสุเหราสามวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85990. นางสาวประไพศิริ วฒันะเจริญ โรงเรียนสุเหราสามวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85991. นางวารินทรแ ปูุสวสัด์ิ โรงเรียนสุเหราสามวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85992. นางวรรธนพร อรุณประเสริฐศรี โรงเรียนสุเหราสามวา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85993. นางจิตประไพ ศิริเตชะ โรงเรียนสุเหราสามอิน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85994. นางณัฐญาวดี โสตะพา โรงเรียนสุเหราสามอิน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85995. นางวรรทนา เกษตรสาลี โรงเรียนสุเหราสามอิน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85996. นายเสนหแ จงมีธรรม โรงเรียนสุเหราสามอิน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85997. นางพรทพิยแ ลิมอักษร โรงเรียนสุเหราสามอิน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85998. นางกัญญาพร เหง่ียมไพศาล โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
85999. นางจุรินทร ครุศานติ โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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86000. นายนพดล แสงฉาย โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86001. นายนพวงศแ วงศแวฒันแ โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86002. นางบษุบา ศรีภกัดี โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86003. นางปราณี โพธิก์ระเจน โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86004. นางพงษแนภา บญุโส โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86005. นางวราภรณแ อนหมูทอง โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86006. นางสาวศวณีิ ปาลกะวงศแ ณ อยุธยา โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86007. นางสมจิตร พวงรอด โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86008. นางสุชีรา อุทศิ โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86009. นางอารมยแ เศวตทตั โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86010. นางมยุรี บวัเจริญ โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86011. นางสาวอารมยแ พรมรัตนแพนัธแ โรงเรียนสุเหราแสนแสบ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86012. นายสามชาย อุษาจันทรากุล โรงเรียนสุเหราหะยีมนิา  สํานกังานเขตหนองจอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86013. นางสุรียแพร ปานหงษา โรงเรียนสุเหราหะยีมนิา  สํานกังานเขตหนองจอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86014. นายสายัณหแ พรหมผองแผว โรงเรียนสุเหราหะยีมนิา  สํานกังานเขตหนองจอก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86015. นางสาวจตุพร เรืองเศรษฐี โรงเรียนสุเหราหวัหมากนอย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86016. นางนรารัตนแ ประเดิมวงศแ โรงเรียนสุเหราหวัหมากนอย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86017. นางสาวผจงลักษณแ ฆายะนานนทแ โรงเรียนสุเหราหวัหมากนอย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86018. นางยุภาพร พรมวารี โรงเรียนสุเหราหวัหมากนอย สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86019. นางวลิาวรรณ ปรียากร โรงเรียนสุเหราใหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86020. นายสุวนิัย สมันเลาะ โรงเรียนสุเหราใหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86021. นายแสวง ปรียากร โรงเรียนสุเหราใหม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86022. นางสาวประไพพรรณ ทองภู โรงเรียนสุเหราใหม สํานักงานเขตสวนหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86023. นางพรพมิล ชัดไพบลูยแ โรงเรียนสุเหราใหม สํานักงานเขตสวนหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86024. นางสาวสุจิตรา สมันเหมือน โรงเรียนสุเหราใหม สํานักงานเขตสวนหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86025. นางศรินรัตนแ ดํารงสินศักด์ิ โรงเรียนสุเหราใหม สํานักงานเขตสวนหลวง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86026. นายชาคริส พรมมหาชัย โรงเรียนสุเหราอีร้ัว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86027. นายประชา มีชํานาญ โรงเรียนสุเหราอีร้ัว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86028. นางถาวร พวงมณี โรงเรียนสุเหราอีร้ัว สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86029. นางสาวกนิษฐา หมั่นกิจการ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86030. นางสาวขวญัใจ โสไชยยันตแ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86031. นางสาวจําเนียร สงวนบญุ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86032. นางสาวจินตนา สมพงพนัธแ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86033. นางสาวเฉลียว ปอูมพฤกษแ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86034. นางสาวธมุเกตุ เพช็รสุวรรณ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86035. นางสาวนฤมล พวงประสงคแ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86036. นางพชัมน สุภาษี โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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86037. นางสาววรรณนสิา ภูเกตุ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86038. นางศิรินุช มีนาภนิันทแ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86039. นางสาวสรินยา อุบลบาน โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86040. นางสุนันทา ใจจํานงคแ โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86041. นางสุภาภรณแ ยิ่งยวด โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86042. นางสาวศศิรัชตแ คําเอี่ยม โรงเรียนเสนานิคม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86043. นางสาวจัตุพร กลายประยงคแ โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86044. นางนงนุช สดเสมอ โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86045. นางนิตยา ทาตอง โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86046. นายปยิะ ชมราพ โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86047. นางสาววตัถาภรณแ เพิ่มฉลาด โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86048. นางศิริรัตนแ จันทะศรี โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86049. นางสาวสมพศิ รัตนบชูาธรรม โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86050. นางสาวสายสุนียแ เทยีนภาสกร โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86051. นางสาวสายสุนียแ เทยีนภาสกร โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86052. นางสาวสุภาพ น้ําใจรัก โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86053. นางอําพร เหลาทอง โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86054. นางน้ําคาง กรณียแ โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86055. นางสุจิตรา สุขุมานันทแ โรงเรียนแสงหรัิญวทิยา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86056. นางขนิษฐา สุไลมาน โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86057. นางสาวโชษติา จุสมใจ โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86058. วาทีร่อยตรีธานนิทรแ เพง็มีศรี โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86059. นายนิกร เรืองฤทธิ์ โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86060. นางปทมุมา ดือราแม โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86061. นายประหยัด จันทรแซาย โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86062. นางปราณี พาลีบตัร โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86063. นางสาวมนทกานต์ิ วจิิตร โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86064. นางสาวรุงนภา เสือโรจนแ โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86065. นางลดาวลัยแ บญุคุม โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86066. นายวชัระพงษแ จันทรสุพรม โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86067. นางสมทรง จอดนอก โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86068. นางสมร อินเฮง โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86069. นางสาวสุภคั เจริญวงษแ โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86070. นางสุวมิล สุขสิทธิ์ โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86071. นางสาวโสภา ทรงพมิพแ โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86072. นางสาวอัมพร เสนา โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86073. นางวลัยา สุวรรณธาตรี โรงเรียนหนองจอกพทิยานุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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86074. นางสาวสุกานตแดา ขนุนทอง โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86075. นางพรศรี บญุแกววรรณ โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86076. นางสาวพรสุข มีหวาน โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86077. นางพชัรินทรแ หนอแกวมงคล โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86078. นางสาวยุภา เส็งสาย โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86079. นางสาวรุจิรา แดงอํา โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86080. นางวลัยพร โอภาสวฒันา โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86081. นางศรีรัตนแ คงพร้ิว โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86082. นางสาวอุทยั นนทแตา โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86083. นางสาวดวงกมล ตูวเิชียร โรงเรียนหวัหมาก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86084. นางสาววรรณภา พฒันโชติ โรงเรียนหวัหมาก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86085. นางสาวจรูญศรี จันทรางศุ โรงเรียนอยูเปๅนสุขอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86086. นายทรงศักด์ิ ต้ังคํา โรงเรียนอยูเปๅนสุขอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86087. นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรขํา โรงเรียนอยูเปๅนสุขอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86088. นางสาวมาระศรี เทยีบคุณ โรงเรียนอยูเปๅนสุขอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86089. นางสาวรุงทพิยแ เสแสวง โรงเรียนอยูเปๅนสุขอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86090. นายวรีะพงษแ อุปพงษแ โรงเรียนอยูเปๅนสุขอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86091. นางสาววภิา ทองหงํา โรงเรียนอยูเปๅนสุขอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86092. นางจิราภรณแ เสนา โรงเรียนออเงิน (ออน-เหม อนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86093. นางสาวทิพวรรณ บําเพญ็ทาน โรงเรียนออเงิน (ออน-เหม อนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86094. นางสาวนภสักมล เพชรพรอมนาค โรงเรียนออเงิน (ออน-เหม อนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86095. นางสาวภพัพแนันทนแ หาญสาริกิจ โรงเรียนออเงิน (ออน-เหม อนุสรณแ) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86096. นางจันทรแเพญ็ โทนสุวรรณ โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86097. นางสาวดลนภา ขรรคแณรงคแ โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86098. นางนัยนา อยูเย็น โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86099. นางบงัอร อนใจกลา โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86100. นางลาวลัยแ สายทองทวี โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86101. นางอารยา อุไรพนัธแ โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86102. นางมาลีณัฏฐแ ปานบญุหอม โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86103. นายพสัิน ศิลปดํารงกุล โรงเรียนอิสลามลําไทร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86104. นายสุชาติ ไตรถิ่น โรงเรียนอิสลามลําไทร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86105. นายอภชิัย จันทรแเทศ โรงเรียนอิสลามลําไทร สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86106. นางสุนียแ อรามวาณิชยแ ศรีเอี่ยมอนุสรณแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86107. นางธารทพิยแ สิทธเิชนทรแ หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86108. นางธติิยา จันทพลาบรูณแ หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86109. นางพรทพิ โชคถาวร หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86110. นางพรยุพา ลือสิงหนาท หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
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86111. นางสาวยุพดี จรุงกล่ิน หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86112. นางสาวยุพนิ วรพทุธานนทแ หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86113. นายสมพล นาคโต หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86114. นายสมหมาย ทติัวงษแ หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86115. นางสายพณิ ตันสิริ หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
86116. นางสาวอัปสร พกุลานนทแ หนวยศึกษานิเทศกแ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

86117. นางสาวจินตนา พลมา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86118. นางรัตนา ผิวดี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86119. นางวภิารัตนแ แกวประดิษฐแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86120. นายสมัย ชํานาญกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86121. นางสาวเสาวนิตยแ ชูแกว โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86122. นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๗ จงัหวัดกระบี่ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86123. นางบษุบง สุพนัธแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๗ จงัหวัดกระบี่ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86124. นางกชกร โพธิน์าค โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86125. นางสาวกนกวรรณ ชัยชาญ โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86126. นางขวญัใจ โพธิอ์ยู โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86127. นางชฎานิศ ดวงเจริญ โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86128. นายณัฐพชัรแ พชรชุติกาญจนแ โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86129. นางตวงพรรณ ธนะสินธุแ โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86130. นางทพิวรรณ อนรรฆมณีไพสิฐ โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86131. นางสาวนริศรา ดิษบรรจง โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86132. นางพวงพนัธแ คุปติสุวรรณ โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86133. นางรวนิันทแ ทยุเวยีง โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86134. นางรัชดา ไกรธรรม โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86135. นางศิริพร โทขันธแ โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86136. นางสาวศิริศิลป ผิวพรรณ โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86137. นางสาวสุพชิฌายแ พลูผล โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86138. นางสุพนิ หอมสกุล โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86139. นางสาวสุวรรณี แซเลา โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86140. นางสาวสุคนธา ศรีภา โรงเรียนพบิลูประชาสรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86141. นางฉววีรรณ สิทธิว์ภิศิูริ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86142. นางปานจรี เคนศรี โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86143. นางพศิมัย รุงโรจนแนิมิตชัย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86144. นางมัทนี ติระกุล โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86145. นางสาวสมพงศแ สุขสวสัด์ิ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86146. นางสาวสุภาพร ดรโชติ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

             ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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86147. นายสุนทร เพชรวงศแ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86148. นางฐานิตารัชตแ พุมชวย โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86149. นางนัฐฐา นิธนิวคุณ โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86150. นางสาวนันทนา ลําเทยีน โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86151. นางผุสดี แจมใส โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86152. นางสาวรัชฏวรรณ ประพาน โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86153. นางสาวสิริมาส ศรีคง โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86154. นางสาวอังคณา รอดผล โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86155. นางมะลิวลัยแ ภริูปรีชา โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86156. นางสาวกิง่กาญจนแ ตันติวฒิุ ศูนยแการศึกษาพเิศษ สวนกลาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86157. นางสาวณภทัร รัตนพรรณา ศูนยแการศึกษาพเิศษ สวนกลาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86158. นางสาวนันทยา ปามะ ศูนยแการศึกษาพเิศษ สวนกลาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86159. นางลําพงึ ขําชาง ศูนยแการศึกษาพเิศษ สวนกลาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86160. นางสาววรินทร วชิญะบญุชัย ศูนยแการศึกษาพเิศษ สวนกลาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86161. นายสัณหแสิษฐแ มรรคธรรมกุล ศูนยแการศึกษาพเิศษ สวนกลาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86162. นางสุชิรา ชนะเคน ศูนยแการศึกษาพเิศษ สวนกลาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86163. นายประเสริฐ คานภู โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพนมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86164. พงษกร อินทราพงษแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพนมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86165. นางสาวพะเยาวแ เขียวบริสุทธิ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพนมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86166. นางสาวพไิลลักษณแ ประทาพนัธแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพนมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86167. นางยุพนิ เกตุประสาท โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพนมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86168. นางวาสนา พงศแลักษมาณา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพนมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86169. นางศศินันทแ เสนแกว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพนมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86170. นายเสวย เสนแกว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพนมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86171. นางวริศรา วงคแมุสิก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพนมทวน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86172. นางสาวจิตติมา เอกโชติ โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86173. นางชุติมา ภขูันสูง โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86174. นางพญิญา ใจมาลัย โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86175. นางลาวลัยแ ทบีญุมา โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86176. นางสมร ศรัทธาผล โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86177. นางสุภคัร ภจูริต โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86178. นางหอมออน ภงูามเงิน โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86179. นางอโนชา ภนูาสอน โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86180. นางอภญิญา พฒันโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86181. นายบรรจบ ทบีญุมา โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86182. นายพนัศักด์ิ วงศแตะวนั โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86183. นายสันติ ฤาไชย โรงเรียนกาฬสินธุแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86184. นางสาวอภญิญา กระมูลละคร โรงเรียนศรีสังวาลยแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86185. นางอรอนงคแ คัดทะจันทรแ โรงเรียนศรีสังวาลยแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86186. นางสมควร กาญจนหงษแ โรงเรียนศรีสังวาลยแขอยแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86187. นางสาวสมคิด ภพูานา โรงเรียนศรีสังวาลยแขอยแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86188. นายสมศักด์ิ สิงหแปไญญา โรงเรียนศรีสังวาลยแขอยแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86189. นางเจตศุภา ขาวดี โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86190. นางสาวญาณวดี เนื่องศรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86191. นายธนพฒันแ ผาพนัธุแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86192. นางมณีรัตนแ ยนตแชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86193. นางสาววรัญญา นันทา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86194. นายวรีะศักด์ิ แกวนาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86195. นางอมรรักษแ มะลาด โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86196. นางสุวชิญา ชินธนาชูกิจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86197. นางเกษแกว บญุบาล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86198. นางขนิษฐา โสธรรมมงคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86199. นางทองขันฑแ ชนชนะชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86200. นางสาวน้ําฝน ประทมุชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86201. นางเบญจมาศ อินทรสวาง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86202. นางสาวพนมพร กระแสรแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86203. นางฤดีวรรณ กาญจนสกุล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86204. นางสายทอง สิทธิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86205. นายชนะ โนนทนวงษแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86206. นางสาวพรวจิิตร ชาติชํานาญ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัขอนแกน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86207. นางสาวกมลชนก แมนศิริ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86208. นางสาวกมลลักษณแ ดาวสาย ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86209. นางสาวกาญจนา ตะวนั ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86210. นางสาวจุฑามาศ ผิวบญุเรือง ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86211. นางดุจดาว เจริญวยั ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86212. นางนอมจิต ยิ้มชัยภมูิ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86213. นางมยุรี เชื้อพระคา ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86214. นายสุบนิ ประสพบวั ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86215. นางอนงคแ คะเซ็นแกว ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86216. นางอรทยั ธลีุจันทรแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86217. นายปรีชา ลักษณะโยธนิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจันทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86218. นางพรประภา กีเรียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจันทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86219. นางเพชรา แปนูออย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจันทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86220. นางวณัณภทัทแ ศิริสุข โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจันทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86221. นางสาววภิา รวมโพธิรี์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจันทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86222. นางสมพร มั่นภกัดี โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจันทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86223. นางสาวสุวนิตยแ สุนทร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจันทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86224. นางอภญิญา หอมหวล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจันทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86225. นางสาวอรัญญา นิลสนธิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจันทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86226. นางพรนภา ภานิตร โรงเรียนฉะเชิงเทราปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86227. นางสาวพมิพา ขวญัเมือง โรงเรียนฉะเชิงเทราปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86228. นายสมนึก เหลืองออน โรงเรียนฉะเชิงเทราปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86229. นางกมลพร มณะโสตแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชลบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86230. นางสาวจิตรลดา ทองพทิกัษแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชลบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86231. นายประสิทธิ์ มณะโสตแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชลบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86232. นางพนมพร ทองกรณแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชลบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86233. นายวชัระ อินทนนทแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชลบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86234. นางอนัณยฏา มัชฌิโม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชลบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86235. นายอนุชิต วนัสุข โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชลบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86236. นายกฤษ โชคพทิกัษแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86237. นางจิรัชญา เสถียรรัตนแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86238. นางสาวปรีชาภรณแ ภุมรินทรแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86239. นางพรศรี อุชี ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86240. นางสาวศิรินันทแ นันทะเสน ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86241. นางสาวสุภทัสร จินดามาตยแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86242. นางจุไรพร พนัธแทรัพยแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86243. นางสาวนิติภทัรแ คงแขม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86244. นางสาวประเทอืง ชื่นเมือง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86245. นางสาวพรศรี เพง็ถาวร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86246. นายมงคล มีทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86247. นายมนตรี อารีรอบ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86248. นางยุภญิ วงศแสุวรรณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86249. นางสมจิตรแ มีทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86250. นายสมชาย พนัธแทรัพยแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86251. นางสาวสุรางคแ ทางดี โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86252. นางสาวอรวรรณแ บรรจุแกว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแชัยนาท สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86253. นางจารุรัตนแ ปล้ืมชัย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชัยภมูิ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86254. นางธนิษฐา สุรสิทธิ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชัยภมูิ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86255. นางนันทพร ธงชัยภมูิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัชัยภมูิ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86256. นางสาวกรรณิการแ สังขแนวล โรงเรียนชุมพรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86257. นางสาวกรรณิการแ มณีศรี โรงเรียนชุมพรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86258. นางสาวเกศินี จันทรแเกษร โรงเรียนชุมพรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86259. นางจรรจิรา มีแกว โรงเรียนชุมพรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86260. นางสาวระพีพันธแ คชเดช โรงเรียนชุมพรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86261. นางสาวรัชนี ภมรนาค โรงเรียนชุมพรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86262. นางรําพงึ เรืองวเิศษ โรงเรียนชุมพรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86263. นายเสนาะ สายจันทรแ โรงเรียนชุมพรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86264. นายอุทยั รัตนพนัธแ โรงเรียนชุมพรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86265. นางเสาวลักษณแ สวสัดิโกมล ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัชุมดร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86266. นางสรินทรทพิยแ รัตนพนัธุแ ศูนยแการศึกษาพเิศษประจําจังหวดัชุมพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86267. นางสาวกรรณิกา เมืองมูล โรงเรียนเชียงรายปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86268. นายประยูร โพธิ โรงเรียนเชียงรายปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86269. นางสาวพชัริน นันไชย โรงเรียนเชียงรายปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86270. นางพทัริกา โพธิ โรงเรียนเชียงรายปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86271. นางสาววไิลลักษณแ ยืนยงคีรีมาศ โรงเรียนเชียงรายปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86272. นายเสนียแราช บญุยอด โรงเรียนเชียงรายปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86273. นายกมล ดาระสุวรรณแ โรงเรียนเชียงรายปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86274. นายณรงคแ หมอยา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86275. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86276. นางสาวพสิมัย วงัหมื่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86277. นางเย็นจิต เจริญพร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86278. จาสิบเอกหญิงวันทนา บลัลังกแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86279. นางวรีวรรณ หตัถผสุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86280. นายสมบติั เทยีนเล็ก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86281. นายสานิตยแ เจริญพร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86282. นางสุนียแ จุงดิลก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86283. นางแสงอรุณ บวักนก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86284. นายอนุรักษแ เอกอาภรณแภริมยแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86285. นางสาวอภญิญา กันจินะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86286. นางอัจฉราภรณแ บวันวล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมจัน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86287. นางสาวกิ่งแกว บรรจง ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเชียงราย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86288. นายบรูชาติ ศิริเปๅง ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเชียงราย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86289. นางสาวมัทนา บั้งเงิน ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเชียงราย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86290. นางสาวหยาดฝน อองคํา ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเชียงราย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86291. นายออมทรัพยแ ไพฑูรยแแกวกานตแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเชียงราย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86292. นางกฤษณา ประพนัธแศรี โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86293. นางกัญญารัตนแ ตุงตามชาติ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86294. นางเฉลิมศรี รังแกว โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86295. นางณภทัร สิงหแสี โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86296. นางบวัแกว ใหมศรี โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86297. นางประทมุมาศ นุชพงษแ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86298. นางพวงเพช็ร ศรีโสภารัตนแ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86299. นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86300. นางสาววชิิตา เกศะรักษแ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86301. นายสุวทิยแ สุทาลา โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86302. นางอทยัรัตนแ คําสุรียแ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86303. นางมาลินี วรรณวงศแ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86304. นายสมศักด์ิ ชัยชนะ โรงเรียนกาวลิะอนุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86305. นายธงชัย ญะรัตนแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๐ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86306. นางสาวชนิตา เขียววนิ โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86307. นางสาวทิพยแรัตนแ กุออ โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86308. นายธวชัชัย เหมืองคํา โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86309. นางสาวปวริศา ศิริตัน โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86310. นางสาวรัตนา เทพวงศแ โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86311. นางสาววนิดา โมตาลี โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86312. นายวนัชนะ ปาลี โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86313. นายศรีวนั คําพาย โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86314. นายศุภากร ทาอวน โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86315. นางสาวสมพศิ เทศสวรรคแ โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86316. นายสิทธศัิกด์ิ อุดมสม โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86317. นางสาวอัมพร คําลือเกียรต์ิ โรงเรียนราชประชานเุคราะหแ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86318. นางสาวกวกีานตแ ศิริลา โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86319. นางสาวณัฐณิชา กองจันทรแ โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86320. นางธญัลักษณแ ตนหนองดู โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86321. นางสาวนันธิกานตแ ไชยซาววงคแ โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86322. นางสาวบวัเรียม พรมจีน โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86323. นายปยิเชษฐแ โกย โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86324. นางมณิชญา ยอดมูลดี โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86325. นางสาวศุกรแคํา พรหมเสน โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86326. นางสุชานาถ ยอดอินทรแพรหม โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86327. นางเสมอจิต ชูหอยทอง โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86328. นางเสาวลักษณแ สุขนิยม โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86329. นางสาวอาฎาภรณแ ขวญัสุวรรณ โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86330. นายอุทยั เลิศกุลทพิยแ โรงเรียนศรีสังวาลยแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86331. นายนิคม กิ่งแกวเพชร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงดาว สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86332. นางสาวรววีรรณ นามวงศแกา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงดาว สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86333. นางศุลีมาศ พชิัยศิริ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงดาว สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86334. นายมงคล สุวรรณะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงดาว สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86335. นางจิราพร ไชยอินทรแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86336. นายนคร เตชาวงศแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86337. นางบปุผา ปานพนัธแโพธิ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86338. นางพชิชารี บญุเปๅง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86339. นายพชิพร ถาวรรุงกิจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86340. นางเพญ็ศรี มีชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86341. นางเมธาพร เบลียแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86342. นางวชัรภรณแ จิตโรภาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86343. นางศรีพณิธแ จักรอิศราพงศแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86344. นายสมชาติ สมบรูณแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86345. นางสุจารี เชื่อมไพบลูยแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86346. นางสุดธดิา เยาวแธานี โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86347. นางสาวแสงจันทรแ เตชะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86348. นางสาวโสภา กันจินะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86349. นางอรชร ดิษยะกมล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86350. นายประมวล พลอยกมลชุณหแ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชนิูปถมัภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86351. นางฟองศรี มอนไข โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภแ จงัหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86352. นายองอาจ แกวจา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภแ จงัหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86353. นายอุเทน ทรงคํา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภแ จงัหวัดเชียงใหม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86354. นางสาวนงนุช เสือโต โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86355. นายประพนัธแ ทองปใ็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86356. นายวทิยาคม ศรีโสภารัตนแ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86357. นางณัฐชนา ลาวณัยกุล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86358. นายบญุโฮม จันทรแสมดี โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86359. นางปรียาวรรณ พฒันกุล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86360. นางผองศรี อูเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86361. นางพชิญาภา จันทรแโภคทรัพยแ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86362. นางพมิลพร จันทรแสมดี โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86363. นายไพรเดช บลุกุล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86364. นางยุพณิ สุกันธา โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86365. นางศิริวรรณ ปาลี โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86366. นางอนงคแ อึ้งตระกูล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86367. นางสาวอารีรักษแ เรือนคํา โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86368. นางณัฏฐา สวยสด ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86369. นายนิรันดรแ สินไพบลูยแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86370. นางปใญญดา ภรีูโรจนแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86371. นางศิวาณา อภศิิวะรักษแวงศแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86372. นายบญุธรรม รัตนะ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86373. นางอุไร กุศล ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86374. นายไพฑูรยแ ดิษฐดวงปลอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86375. นายสมพงษแ อุ฿ดจิ๋ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86376. นายสุพฒันแ ดิษสาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86377. นางจันทรา บญุสา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86378. นางนันทยา แสนนรินทรแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86379. นางสาวศิรินภา ชางทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86380. นางศิริลักษณแ บญุชู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86381. นางสุภาณี สุขภาเนตรแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86382. นางอโณทยั จํามั่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86383. นางสาวธญัดา เลิศเจริญพร ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86384. นางพกิุล ศรีสุระ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86385. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปใญญา ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86386. นายเดช สุธรรมปวง ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86387. นายไพฑูรยแ เรืองสุวรรณแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัตาก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86388. นางดวงใจ เอี่ยมศรีใส โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86389. นางสาวดารณี ดีทวี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86390. นางธญัยธรณแ ธาํรงกุลไพบลูยแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86391. นางสาวนาตยา อิ่มนอย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86392. นางเนาวรัตนแ พวงสถิตยแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86393. นางบญุรัตนแ ฐิตยานุวฒันแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86394. นางสาวเบญจมาพร ตุมทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86395. นางสาวปนัดดา เสารแชัชวาลยแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86396. นางสุกัญญา ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86397. นางสาวเนตรชนก โสมาสุข ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86398. นายวรพล ธลีุจันทรแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86399. นางวาสนี วพิทันะพร ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86400. นายสมาน ทวเีลิศ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86401. นางอรทยั แสงทอง ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86402. นางสาวระววีรรณ ศรีคต ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86403. นางกาญจนา กระจางโพธิ์ โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86404. นางสาวณัฐธดิา นูเร โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86405. นางนิตยา เดชสุภา โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86406. นางสาวพรหมภัสสร ศรีชาตินันทแ โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86407. นางพชัญแธิยาภรณแ พรหมดีสาร โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86408. นางรจนี วริิยะสินธุแ โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86409. นางสาวรักษแพชิยา จันทรแบณุยกรณแ โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86410. นางสาวรุงทพิ เอิบพรมราช โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86411. นางสาวอญัอานัณทแ รัตนะดิสรณแ โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86412. นางอารียแ รักษาสุวรรณ โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86413. นางแสงจันทรแ เพญ็จภาค โรงเรียนนครราชสีมาปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86414. นางกัลยาณี บญุสนอง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86415. นายชาญวทิยแ เกิดขุมทอง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86416. นางสาวนุชรินทรแ สุวรรณชาตรี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86417. นายปกรณแ แปนูแกว โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86418. นางปราณี ชวยชัย โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86419. นางปยิะนุช พฒัศรีเรือง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86420. นางพรรณพไิล มานะทวี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86421. นางสาวเพญ็ทพิยแ แกวสังขแ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86422. นางสาวสมใจ คงทองดํา โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86423. นางสาวสุชาดา สุรักษา โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86424. นางสุนิภา รัตนพนัธุแ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86425. นายสิกขวฒัฑแ ขวญัแกว โรงเรียนนครศรีธรรมราชปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86426. นายสมศักด์ิ รัตนบรีุ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86427. นางสุภา กาญจนเพญ็ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86428. นายดอนศักด์ิ คงแกว โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๙ จงัหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86429. นางสุพกัตรา ศรีอินทรแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๙ จงัหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86430. นางสุภาวดี เกล้ียงทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๙ จงัหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86431. นางอรัญญา พฒันศิลป โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๙ จงัหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86432. นางกุลวดี สายเพอ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86433. นายเกษม คงชวย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86434. นางแจมศรี บญุทองจันทรแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86435. นางชุติมา ถาวราวงศากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86436. นางสาวรสิกา สายมณี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86437. นางสาววมิลรัตนแ กอบญุขวญั โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86438. นางศิริธรรม อารีกุล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86439. นางอาภา บานไกรทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86440. นางพร้ิมเพรา ธงไชย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86441. นางสาวธัญลักษณแ นิติภากรณแ โรงเรียนครสวรรคแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86442. นางพมิพแผกา เอี่ยมละออ โรงเรียนครสวรรคแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86443. นางสําเนียง เขมนกิจ โรงเรียนครสวรรคแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86444. นางแสงเดือน ทองเนื้อแปด โรงเรียนครสวรรคแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86445. นายประยุทธ พกุทอง โรงเรียนครสวรรคแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86446. นางสาวจุฑามาศ เครือสาร โรงเรียนนครสวรรคแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86447. นางสมถวลิ หมื่นสีเขียว โรงเรียนนครสวรรคแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86448. นางสุวรรณทนา ชื่นอยู โรงเรียนนครสวรรคแปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86449. นายเกรียงไกร เกียรติวงคแกมล ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจงัหวัดนครสวรรคแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86450. นางสาวจันทนแทิพยแ ไวสูศึก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแบางกรวย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86451. นายจีระศักด์ิ เพช็รแจันทรแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแบางกรวย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86452. นางสาวนงลักษณแ ตุมทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแบางกรวย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86453. นางนุชนาถ คลายดํา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแบางกรวย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86454. นายปทบี คลายดํา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแบางกรวย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86455. นางสาวสมถวลิ เดชเสถียร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแบางกรวย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86456. นายสุวทิยแ สุขเรือน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแบางกรวย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86457. นายเชาวลิต รนขาว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแบางกรวย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86458. นางสาวจุรีรัตนแ คงดวง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86459. นางชมธนา ศรียาภยั โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86460. นางมยุรา ดวงปใญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86461. นางสาวมะลิจันทรแ วงศแสุจริต โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86462. นางสาวศรีสวสัด์ิ นวมจะโปะฺ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86463. นางศิริรัตนแ ชัยมงคลตระกูล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86464. นางศุลีพร กุหลาบเหลือง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86465. นางสาวสุภาพร ทบัทมิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86466. บญุมี กิจพนิิจ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86467. นายสุรัตนแ ชยธวชั โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันนทบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86468. นายกวศิ หนูชู โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86469. นางสาวซอบารีย฿ะ แซะ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86470. นางสาวซารีนา ดานอ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86471. นางสาวนูรีฮัน เจ฿ะยิ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86472. นางสาวปใตตามิง ลอตันหยง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86473. นางสาวมารียัม ตาเล฿ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86474. นายรัฐศาสตรแ มาทวี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86475. นางสาวฮามีด฿ะ เจ฿ะอาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86476. นายถนัดกิจ ลําพรหมสุข โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนราธวิาส สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86477. นางพรทพิยแ รัตนกระจาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนราธวิาส สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86478. นางรุสลีนา ดือรามะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนราธวิาส สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86479. นางกัลยาณี ดวงสุวรรณแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86480. นางจงรัก มีเงิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86481. นายชรินทรแ ภชิัยวงคแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86482. นางประกาย ตนผล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86483. นางประทมุ มหาวงศนันทแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86484. นางพทิยา ภชิัยวงคแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86485. นายสุรนันทรแ ล้ิมมณี โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86486. นางสุรารักษแ เทยีมนโรดม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86487. นางสาวเสาวนียแ ขันทะสอน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86488. นางปวริศา สิงหแอุดร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86489. จาสิบเอกเสวก ฉุนหอม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนาน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86490. นางสาวกฤติมา จะโรรัมยแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนางรอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86491. นางชลธี ชัชวาลวบิลูกิจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนางรอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86492. นายพฒิุชล ทพิยศิลป โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนางรอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86493. นายมนตแชัย ครองนาม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนางรอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86494. นางมยุรี สวสัด์ิพนู โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนางรอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86495. นางวจิิตรา สุตตานนทแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนางรอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86496. นางสถาพร สถิตนิมานการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนางรอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86497. นายสันทศันแ ทบัสุวรรณแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนางรอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86498. นางอาภาภรณแ แปลงไธสง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแนางรอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86499. นางพรสวรรคแ ศรีบรุมยแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดับรีุรัมยแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86500. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดับรีุรัมยแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86501. นายวษิณุ โพธิใ์จ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดับรีุรัมยแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86502. นางขวญัฤทยั วญิโูธนสมบติั โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตนแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86503. นางวนัเพญ็ พทุธโกษา โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตนแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86504. นางสมหมาย ทองยม โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตนแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86505. นางเบญญพชัร ปาูนทอง ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวดัประจวบคีรีขันธแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86506. นางสาววัฒนาภรณแ วงศแประเสริฐ ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวดัประจวบคีรีขันธแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86507. นางฑิฌาพรรณ พงศแจันทรแเพญ็ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัปราจีนบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86508. นายบดินทรแ พงศแจันทรแเพญ็ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัปราจีนบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86509. นางสาวพจนียแ หวัขอ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัปราจีนบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86510. นางสาววราภรณแ ทาหนิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัปราจีนบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86511. นางสาวกญัญาณัฐ นุมตูม ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86512. นางชลธชิา ปานพมิพแ ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86513. นางสาวภริกา ผองแผว ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86514. นางรุงทพิยแ เคราะหแธรรม ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86515. นางสาวรุติราภรณแ โชติสุวรรณแภทัรแ ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86516. นางวจิิตรา คงเกตุ ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86517. นายสุรพล เสนบญุ ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86518. นายภานุวตัร ขุนปราบ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพทัลุง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86519. นางรัตนา ขุนปราบ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแพทัลุง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86520. นางสาวสุทธรัิตนแ เพชรทมิ โรงเรียนพจิิตรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86521. นางพรจิตร ชูมาลัยวงศแ โรงเรียนพจิิตรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86522. นางลดาวลัยแ ยิ้มเมือง โรงเรียนพจิิตรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86523. นายศฤงคาร ใจปในทา โรงเรียนพจิิตรปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86524. นายวทิยา นุนโฉม ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัพจิิตร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86525. นางวรีะดี กองแกว โรงเรียนพษิณุโลกปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86526. นางสาวเกตุกนก เลิกนุช โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86527. นายไทรโยค ดาดวง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86528. นางระววีรรณ ดาดวง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86529. นายศันสนะ มูลทาดี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86530. นางสาวสงกรานตแ พลเทพ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86531. นายสมเกียรติ วงษแคํานอย โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86532. นางวรัิตนแ เลิศแตง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86533. นายวรีะพนัธแ สมบรูณแชัย โรงเรียนศึกษาจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86534. นางณุกูลพร เพง็โคตร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86535. นางสาวพทัยา แยมขะมัง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86536. นางลํายวน เขียวยะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86537. นางวาสนา เงาะหวาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86538. นายวญิโู ประเสริฐสิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86539. นางสาวโสภี เปี็ยจันทกึ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86540. นางสาวอรพนิ นามวงษแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86541. นางอรวรรณ เบาศิลป โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86542. นางออมเดือน มูลจันทรแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86543. นายอนุศักด์ิ สงนุย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86544. นางเดือนเพญ็ ใจบญุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86545. นายสมศักด์ิ หาญคํา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86546. นายสุชัดรแ จันทรัตนแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86547. นางสาวอรนลิน จินะฝใ็น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86548. นางสาวชมพนูุท สนสกุล ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86549. นางสาวทัศวรรณ จันทรแลบ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86550. นางวราภรณแ สอนอยูกลาง ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเพชรบรูณแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86551. นายธงชัย บตุรที โรงเรียนแพรปใญญานุกูล จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86552. นางพนิดา เวรุริยะ โรงเรียนแพรปใญญานุกูล จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86553. นางสาวศศิธร มูลละ โรงเรียนแพรปใญญานุกูล จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86554. นางสายสมร ปใทมาภรณแ โรงเรียนแพรปใญญานุกูล จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86555. นางสาวสายสุนียแ วงคแชมภู โรงเรียนแพรปใญญานุกูล จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86556. นางสาวชาลิณี ศรีพาน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86557. นางสาวอัมธกิา หลวงต๊ิบ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86558. นางชนมน ศักด์ิดี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๕ จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86559. นางธญัญพทัธแ ภทัรกุลพสิิฐ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๕ จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86560. นางนอม ไชยยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๕ จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86561. นายปรีชา ชาอุน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๕ จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86562. นางมิ่งขวญั สุกใส โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๕ จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86563. นางรัตนา ชัยธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๕ จังหวดัแพร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86564. นางขลากร เกตุศรัทธา โรงเรียนภเูก็ตปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86565. นางสาวณัฎฐณิชา ธนไพโรจนแ โรงเรียนภเูก็ตปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86566. นางพรพมิล ศรีภกัดี โรงเรียนภเูก็ตปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86567. นางมันตา วสิาละ โรงเรียนภเูก็ตปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86568. นายวฒันา วสิาละ โรงเรียนภเูก็ตปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86569. นางสาวอรทยั มิตรสูงเนิน โรงเรียนภเูก็ตปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86570. นางพนารัตนแ เพชรบางโกระ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัภเูก็ต สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86571. นางสาวเพญ็นี อึ่งชื่น ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัภเูก็ต สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86572. นางสาววารียแ มณีโกบ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัภเูก็ต สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86573. นางสาวเสาวณียแ บญุสุข ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัภเูก็ต สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86574. นางธนาวดี เชตุราช ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวัดมหาสารคาม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86575. นายธวชัชัย ปะทะวงั ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวัดมหาสารคาม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86576. นายอดิศักด์ิ แกวกลาง ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวัดมหาสารคาม สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86577. นายธรีะวฒิุ เคาคํา โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86578. นางสาวประภสัสร พลศรี โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86579. นางสมัย แสนโสม โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86580. นางสาวพณิทพิา จันรอง ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัมุกดาหาร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86581. นางสาววัชราภรณแ ผิวขํา ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัมุกดาหาร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86582. นางสาวพรพมิล จันทรแฟอง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86583. นายวเิชียร ปวงคําคง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86584. นายญาณวฒิุ ศรีใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86585. นางนิตยา เรือนคํา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86586. นายนิรุทธแ มากนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86587. นางพรรณิภา ราชประสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86588. นายไพโรจนแ วจิันทร โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86589. นายภสิูทธิ์ นิลประยูร โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86590. นายสายยันตแ รัตนรังษี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86591. นายสุเมฆ วรีะ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86592. นายสมชาย จันทนา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86593. นายชาญชัย กอใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86594. นางสาวจิรภา ขันติพรพนา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๒ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86595. นางทพิากร ชิตไชย โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๒ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86596. นางประภาภรณแ ชมภวูงศแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๒ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86597. นายพงษแศักด์ิ ชื่นจิตร โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๒ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86598. นางสาวเพชรา น้ําคํา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๒ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86599. นายวสันตแ วงษแพระจันทรแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๒ จังหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86600. นางจิราภรณแ แสนปวน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86601. นางวธิติา ชมพวูรีกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86602. นางสาวศศิฉาย ไพทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86603. นายภาคภมูิ กีฬาแปง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86604. นางจงจิต ไชยวงคแ ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจงัหวัดแมฮองสอน สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86605. นางนุชจรี เหรียญทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86606. นางสาวไพศาล สุนทรา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86607. นางสาวรจนา บาลีพรม โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86608. นางรุงระวี จวนสาง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86609. นายสุพจนแ พงษแสถิตยแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86610. นายปยิะ เดนดวง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๘ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86611. นางสาวจุฑามณี นิลผาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86612. นางทองลวน มาตยแสาลี โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86613. นางทศันียา โทนหงสา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86614. นางบงัอร ทนิบตุร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86615. นางปาริชาติ วรรณราชู โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86616. นางพรพมิล ศุภฤกษแพรชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86617. นางภณิดา สุมมาตยแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86618. นางภทัรอร อินพรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86619. นางอนรรฆนง หงสแสิงหแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86620. นางสาวอรพรรณ สุทธสิิงหแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแธวชับรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86621. นายเทวฤทธิ์ สิทธนิอก ศูนยแการศึกษาพเิศษประจําจังหวดัระนอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86622. นางทศันีวรรณ จันทรแเทศ โรงเรียนระยองปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86623. นางสาวศศิวมิล มณีวระ โรงเรียนระยองปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86624. นางสาวสุจิตรา ชวงโชติ โรงเรียนระยองปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86625. นายชนะ ผลบญุ โรงเรียนลพบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86626. นางวรรณี โพธิ โรงเรียนลพบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86627. นางศศิธร คํานวนศักด์ิ โรงเรียนลพบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ



2343

86628. นายสมชาย คํานวนศักด์ิ โรงเรียนลพบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86629. นางเสาวลักษณแ แกวเหล็ก โรงเรียนลพบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86630. นางถิรพร ธนะราช โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจิตตแอารี ฯ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86631. นายเจษฎา จักรแกว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86632. นางนิชดา กล่ินสุวรรณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86633. นางปทติตา ศรีนุต โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86634. นางประทมุ เครือแปง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86635. จาสิบเอกประสงคแ เขื่อนสุวงคแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86636. นางพนิดา ทพิยแวชิัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86637. นางพมิฉวี ปงิแกว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86638. นางภาฏยีา เพิ่มสุข โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86639. นางสาวมติกา ใจธรรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86640. นางวรรณภา มั่นเหมาะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86641. นายสุวรรณ พกิุลหอม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86642. นายอดุลยแ วงัไชยเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86643. นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86644. นางสุรางคแ วสุิทธสิระ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแจติตแอารี ในพระอปุถัมภแของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86645. นางสุวรรณทนา มณีเชษฐา ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัลําปาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86646. นางสาวสุวมิล ใจมา ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัลําปาง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86647. นางกวพีนัธุแ ฟองคํา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86648. นางจันทรพมิพแ สิทธริาช โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86649. นายชัยวฒันแ สิงหแนนทแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86650. นายนิกร แกวคําดี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86651. นางประภสัสร แกวโยธา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86652. นางรัชนี ตันมิ่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86653. นายวโิรจนแ เรือนคํา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86654. นายสุรพล พงคแสุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86655. นางสาวมัลลิกา มโนชมภู โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๖ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86656. นางสาวจามจุรี กันจินะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86657. นางเชาวนา อันไชยศรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86658. นางญดา ธนาไสย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86659. นางสาวเดือนฉาย เถื่อนบวัระบติั โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86660. นางมะลิวลัยแ สกุลเสนารถ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86661. นายเรวตัรแ จตุพรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86662. นางวรกานตแ สิงอุดม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86663. นายวฒิุวยั สิทธเิสนา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86664. นายศรีทอง พมิทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86665. สุทศันแ เขียนศรีออน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86666. นางสุพรรัตนแ วจิารณรงคแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86667. นางสุภคั หงษแคะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86668. นางสาวชนญัภรณแ จันทะวนั ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86669. นางสายรุง มณีอินทรแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86670. นางสุนทรี ฝางนอก ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86671. นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัเลย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86672. นายกมสี สมมุติ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86673. นางกัญญมน ดวนใหญ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86674. นางจริยาภรณแ ปรีประเสริฐ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86675. นางจันทรแเพญ็ ออนสังขแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86676. นายณฐนน ธรีกาญจนากุล โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86677. นางณัฐมณฑนแ บญุลี โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86678. นายประชา คูคํา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86679. นายศิริชัย สิทธสัิงขแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86680. นางสมจิตรแ ยอดสุรางคแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86681. นางสาวสมพร ลําภา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86682. นางสุพาลักษณแ ทองไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86683. นางสาวปาจรียแ นนทวงษแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัศรีสะเกษ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86684. นายกรณแ สลางสุขสกาว โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86685. นายกิตติศักด์ิ ศรีแสง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86686. นายครรชิต พลไชย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86687. นางฉลวย ประทมุรัตนแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86688. นายฉัตรชัย ประทมุรัตนแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86689. นางสาวเฉลิม ไตรผล โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86690. นางเฉลิมสุข หรัิญไกรลาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86691. นางสาวดวงเพชร นาอุดม โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86692. นางนาตติยา อุนหนองกุง โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86693. นางนิจติยา รัตนวงศแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86694. นางนิตยา ผลภญิโญ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86695. นางสาวพสิมัย วงศแเตชะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86696. นางเพชรี ยะไวทยแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86697. นางสมภกัดี ดาษจันทกึ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86698. นางอภริดี ต้ังไพโรจนแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86699. นางสาวทศันียแ สิงหวงคแ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86700. นายไพทรูยแ เนื้อออน โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสกลนคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86701. นางชัชฎาพร ปะตะเน โรงเรียนสงขลาพฒันาปใญญา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86702. นางสาวมาศพร แกลวทนง โรงเรียนสงขลาพฒันาปใญญา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86703. นางวรางคณา เจริญภกัดี โรงเรียนสงขลาพฒันาปใญญา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86704. นางสันติยา ชวยหนู โรงเรียนสงขลาพฒันาปใญญา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86705. นางสุนิสา ณ  ทอง โรงเรียนสงขลาพฒันาปใญญา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86706. นางเดือนวดี เสนชู โรงเรียนสงขลาพฒันาปใญญา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86707. นางเบญจมาภรณแ เพช็รบลูณแ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสงขลา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86708. นางสาวปาริชาต จิตตแกําแหง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสงขลา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86709. นางแพรวพรรณ ประพฤติ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสงขลา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86710. นางยุพาพรรณ สีมะฆะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสงขลา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86711. นายวนิัย ถานะยาโน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสงขลา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86712. นางแววตา อาสะกะละ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสงขลา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86713. นางสาวอุษา แซจั่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสงขลา สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86714. นางจริญ พรหมวจิิต โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๔๒ จังหวดัสตูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86715. นางสาวระวีพรรณ นพภาพนัธแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๔๒ จังหวดัสตูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86716. นางสาวทศันี ติณโสภารัตนแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัสตูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86717. นางมาริหยํา มาลิกัน ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัสตูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86718. นายสุบนิ เล็งเจ฿ะ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัสตูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86719. นายอาหมีด หลําชู ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัสตูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86720. นางสาวพรรณธภิา จันประตูมอญ ศูนยแการศึกษาพิเศษ ประจําจงัหวัดสุมทรสาคร สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86721. นางสาวปวณีา พเิชฐสินธุแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัสระบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86722. นางพทัธวรรณ รุงเรือง ศูนยแการศึกษาพเิศษประจําจังหวดัสิงหแบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86723. นายวรทศันแ รุงเรือง ศูนยแการศึกษาพเิศษประจําจังหวดัสิงหแบรีุ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86724. นายประวทิยแ เรืองเดช ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัสุโขทยั สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86725. นางสาวพนารัตนแ วสุวฒันศรี ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัสุโขทยั สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86726. นางจิราวลัยแ ธรรมโชติ โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86727. นายชัชวาลยแ ต้ังสกุล โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86728. นายชัยอนุชิต รักษแกาญจนานนทแ โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86729. นางสาวเชนิยา สิงหแสาร โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86730. นางสาวธมลวรรณ ใจไหว โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86731. นางสาวน้ําฝน วงษแพนัธุแ โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86732. นางสาวเปีๆยมสุข สุขเรือน โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86733. นางสาวมนพร ต฿ะอุน โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86734. นายสถาพร วสิามารถ โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86735. นายสยาม โหสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86736. นางสาวสําเริง มาปูุ โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86737. นางสาวสุภมาส เชยลอมขํา โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86738. นางสาวสุภคั สุริจันทรแ โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86739. นางสาวสุภาพร ญาณประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86740. นางสาวอุมาพร กําพล โรงเรียนสุพรรณบรีุปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86741. นางสาวกัณหา คงหอม ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86742. นางสาวกิตติยา เรือนแกว ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86743. นางสาวชลชนก หนูรอด ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86744. นางสาววาริณี ดิษฐวฒิุ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86745. นายสุวทิยแ อินต฿ะวกิุล ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86746. นายศุภกร เวชวฐิาน ศูนยแการศึกษาพเิศา เขตการศึกษา ๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86747. นางสาวสุพนัณี เชิดฉัน ศูนยแการศึกษาพเิศา เขตการศึกษา ๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86748. นางนฤมล มรกต โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86749. นางวาสนา ชูชอเกตุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86750. นางสงบ ภกัดี โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86751. นางสุธนี จันทรมหา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86752. นางสุธาทพิยแ ดํารงเกียรติ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86753. นางสาวสุพตัรา ลิมปวิฒันางกูร โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86754. นางจิตรา เรืองมณี โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวดัสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86755. นางสายฝน ศิวายพราหมณแ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวดัสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86756. นายสิทธศัิกด์ิ ชิตพทิกัษแ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวดัสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86757. นางสาวนิษธยา ทองจันทรแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวัดสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86758. นายณัฐพงศแ บํารุง ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวัดสุราษฎรแธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86759. นางสาวผกาทิพยแ หมื่นลือ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสุรินทรแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86760. นางสาวพนิดา ฉิ่งวฒันกุล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสุรินทรแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86761. นางสาวศิริขวญั ทองไทย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสุรินทรแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86762. นางสุภาพร ทองทะเล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสุรินทรแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86763. นางสาวอรนุช ชูวา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสุรินทรแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86764. นายชาตรี สุทธวี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัสุรินทรแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86765. นายชฎากร สิงหศิริ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86766. นางดาวเรือง สูเสน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86767. นายเดชา ภหูลักดาน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86768. นายธวชัชัย ปงสนิท โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86769. นางสาวเพญ็พรรณ จันทรแสวาง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86770. นางภทัรานิษฐแ มุมธรีุ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86771. นางวริศรา จุลปาน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86772. นายทวศัีกด์ิ ต้ังอารีอรุณ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86773. นายบญัชา ทองสา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ จังหวดัหนองคาย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86774. นายสิริพงศแ สายแขม โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ จังหวดัหนองคาย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86775. นางสาวสุภารัตนแ วฒันธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๗ จังหวดัหนองคาย สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86776. นายวรเศรษฐแ อมรนันทพฒันแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัอางทอง สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86777. นายธาํรงคแ ขมิ้นทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๕ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86778. นายนคร ศิลปชาติ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๕๔ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86779. นายนันทวฒันแ กาฬจันทรแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๕๔ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86780. นางพทิยแระมัย วรสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๕๔ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86781. นางภาวดิา วรรณเสน โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๕๔ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86782. นางสุภกัดี บญุเสริฐ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๕๔ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86783. นายอํานาจ บดุดาวงศแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๕๔ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86784. นางสาวราตรี ศรีวรกุล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดั สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86785. นางสาวแววมยุรา เนียมสา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดั สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86786. นางอนุภาพ ธาตุทําเล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดั สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86787. นายทรงเดช โคตรมงคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัอุดรธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86788. นายอภชิาติ โยธะพล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัอุดรธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86789. นางชยานันตแ สรวงศิริ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัอุดรธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86790. นายพชิิต สนั่นเอื้อ ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัอุดรธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86791. นางสาวรัชนก ยอดยง ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัอุตรดิตถแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86792. นายสรายุทธแ เพง็วนั ศูนยแการศึกษาพเิศษ ประจําจังหวดัอุตรดิตถแ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86793. นายธรีพนัธแ กันยะลา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๒ จงัหวดัอบุลราชธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86794. นางรัตนาภรณแ ทววีฒันแ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๒ จงัหวดัอบุลราชธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86795. นางสิริพร โกยกิจเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๒ จงัหวดัอบุลราชธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86796. นางสาวกรรณิการแ ดวงมาลา โรงเรียนอุบลปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86797. นางชนากานตแ นนทะสร โรงเรียนอุบลปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86798. นางสาวนิตยา ผาระพรม โรงเรียนอุบลปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86799. นายนิรพล บญุทา โรงเรียนอุบลปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86800. นางปรีดาวรรณ มีบญุ โรงเรียนอุบลปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86801. นางรจนา สีทอง โรงเรียนอุบลปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86802. นางรพพีร บญุทา โรงเรียนอุบลปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86803. นางอรอมล เสนาพนัธุแ โรงเรียนอุบลปใญญานุกูล สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86804. นายพสิิฏฐแ รัชตะกูล ศูนยแการศึกษา เขตการศึกษา ๑๐ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86805. นางจรัณญา ศรีสันตแ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๐ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86806. นางจามจุรี สมสวย ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๐ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86807. นางสุพาภรณแ สองแสง ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๐ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86808. นายอนันตแ พศิตะคุ ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๐ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86809. นางธณัฐชนก ฉิมพลี ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๐ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
86810. นายมนัส สุขนา ศูนยแการศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา ๑๐ สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ
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86811. นางกาญจนา ศรีสวย สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตกระบี่ สถาบนัการพลศึกษา
86812. นางสาวจุฑารัตนแ ฤทธิเ์นื่อง สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตกระบี่ สถาบนัการพลศึกษา
86813. นางสาวธดิารัตนแ คูหาพงศแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตกระบี่ สถาบนัการพลศึกษา
86814. นายปยิศักด์ิ เทยีนธวชั สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตกระบี่ สถาบนัการพลศึกษา
86815. นางสาวยานี สังขแศรีอินทรแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตกระบี่ สถาบนัการพลศึกษา
86816. นายศรีวยั ศรีมณี สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตกระบี่ สถาบนัการพลศึกษา
86817. นายสมปอง เกตุคง สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตกระบี่ สถาบนัการพลศึกษา
86818. นายสลักเกียรติ ชุมพรพนัธุแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตกระบี่ สถาบนัการพลศึกษา
86819. นางสาวนริศรา มืดนนทแ โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแกน สถาบนัการพลศึกษา
86820. นายมนตรี ธาดา โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแกน สถาบนัการพลศึกษา
86821. นางยุวดี สมขันตรี โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแกน สถาบนัการพลศึกษา
86822. นางรพพีร ศรีไสว โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแกน สถาบนัการพลศึกษา
86823. นางสาววรีาภา พนาเวช โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแกน สถาบนัการพลศึกษา
86824. พลตํารวจสํารองพเิศษหญิงหนึ่งฤทยั สระทองเวยีน โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแกน สถาบนัการพลศึกษา
86825. นางอมรรัตนแ รัตนโกเศศ โรงเรียนกีฬาจังหวดัขอนแกน สถาบนัการพลศึกษา
86826. นางสาววนิชา ศรีตะปใญญะ โรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86827. นายกฤตพล พทิธไชย สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86828. นางณฐากัญ สวางโชติ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86829. วาที่รอยตรีธนพงศแ แกวคํา สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86830. นายพงศธร เพิ่มพานิช สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86831. นางพวงไขมุกดแ เพิ่มสินทวี สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86832. นางรัตนาภรณแ ศรีพุมบาง สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86833. นายวนัใหม ประพนัธแบณัฑิต สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86834. นายสุชิน บวังาม สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชลบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86835. นางนวรัตนแ เจริญสุข สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตชุมพร สถาบนัการพลศึกษา
86836. นายเจริญ บญุเจริญ โรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86837. นางชุติกาญจนแ จันทะพา โรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86838. นางไพรมา อวนไตร โรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86839. นายสุรวฒิุ กาพยแเกิด โรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86840. นางสาวนันภทัร คําวจิิตร สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86841. นายนิธกิร คลายสุวรรณ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86842. นายประเจตนแ พรหมจํารัส สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86843. นางเพญ็แข แซล่ิม สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86844. นางวราภรณแ จินตสกุล สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86845. นายสุทศันแ สีแกวเขียว สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง สถาบนัการพลศึกษา
86846. นายอรุณ โต฿ะเส็น สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตตรัง สถาบนัการพลศึกษา

              สถาบนัการพลศึกษา
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86847. จาอากาศตรีหญิงศรีรัตนแ ศรีเสวตรแ โรงเรียนกีฬาจังหวดันครศรีธรรมราช สถาบนัการพลศึกษา
86848. นายสมชัย นิธสิกุลกาญจนแ โรงเรียนกีฬาจังหวดันครศรีธรรมราช สถาบนัการพลศึกษา
86849. พนัจาอากาศเอกอนุชา สันติรังสิมันตุแ โรงเรียนกีฬาจังหวดันครศรีธรรมราช สถาบนัการพลศึกษา
86850. นางอรทยั นิธสิกุลกาญจนแ โรงเรียนกีฬาจังหวดันครศรีธรรมราช สถาบนัการพลศึกษา
86851. นายเกียรติศักด์ิ แสงสีเหลือง โรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรคแ สถาบนัการพลศึกษา
86852. นางศุนิสา ดาราเรือง โรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรคแ สถาบนัการพลศึกษา
86853. พันจาอากาศเอกอธิสันตแ ทบัทมิ โรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรคแ สถาบนัการพลศึกษา
86854. พันจาอากาศเอกอรรถพงศแ อวนลํ่า โรงเรียนกีฬาจังหวดันครสวรรคแ สถาบนัการพลศึกษา
86855. นายกิตติกุล รัตนรังสิกุล สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตมหาสารคาม สถาบนัการพลศึกษา
86856. นายชุมพร ทโูคกกรวด สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตมหาสารคาม สถาบนัการพลศึกษา
86857. นางดุษฎี ฦาชา สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตมหาสารคาม สถาบนัการพลศึกษา
86858. นายสุพจนแ นาราภริมยแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตมหาสารคาม สถาบนัการพลศึกษา
86859. นายซีอัลวาหแ หลง โรงเรียนกีฬาจังหวดัยะลา สถาบนัการพลศึกษา
86860. นางธนพร พชิยเจริญ โรงเรียนกีฬาจังหวดัลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
86861. นางสาวภทัราวดี มูลวงคแเพช็ร โรงเรียนกีฬาจังหวดัลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
86862. นายเพิ่มพร บพุพวงษแ โรงเรียนกีฬาจังหวดัลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
86863. นายไชยา อังศุสุกนฤมล สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
86864. นางดารารัตนแ ธรรมานุชิต สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
86865. นางพรรณิภา กาวลิะ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
86866. นางพชัรี อัจฉริยตระกูล สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
86867. นางอุมาภรณแ คงอุไร สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตลําปาง สถาบนัการพลศึกษา
86868. นายไกรสิทธิ มานะศรีสุริยัน สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
86869. นางจิราพร โชตึก สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
86870. นางชบา ขี่ทอง สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
86871. นางณัฐธนิน หลอดเงิน สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
86872. นายทนงศักด์ิ บรรเทงิสุข สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
86873. นางสาวละมัย ทมุพฒันแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
86874. นายสุริยันตแ สุริยุทธ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตศรีสะเกษ สถาบนัการพลศึกษา
86875. นางสาวยุวลักษณแ เสงหวาน สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร สถาบนัการพลศึกษา
86876. นางสาวศิริพร รุงเรือง สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร สถาบนัการพลศึกษา
86877. นายเขมชาติ ตันสุวรรณ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86878. นางจันทนา แกววเิชียร สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86879. นางจุฑารัตนแ อินทพิยแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86880. นายชัยณรง มะยมหนิ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86881. นายดําเนิน สีนวล สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86882. พนัจาอากาศเอกทรัพยแ วเิศษรัมยแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86883. นางสาวธารารัตนแ เรืองจิตตแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
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86884. นางสาวน้ําฝน กระมล สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86885. นางพรทพิยแ ฉายกี่ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86886. นายไพฑูรยแ ประเสริฐทรัพยแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86887. จาสิบเอกภราดร สังกรแกว สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86888. นายมานะ ภูหลํา สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86889. นายรัฐเลิศ ฉายกี่ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86890. นางรัตติกาญจนแ ภษูติ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86891. นางรัตนา ยอดหาญ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86892. นายวชัรินทรแ เงินทอง สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86893. นางสาวสาล่ี สมาเอม สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86894. นายโสวตัร กาวน สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86895. นายอุทยั นอยจันทรแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั สถาบนัการพลศึกษา
86896. นายกฤษกร สิงหแเมือง โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86897. นางสาวจริาภรณแ รัตนแกว โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86898. นายชัยยศ สิรินธรานนทแ โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86899. นางสาวเปรม กิจเมธี โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86900. นายพรชัย สุนิพนัธแ โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86901. นายสมนึก ทศันสุวรรณ โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86902. นางสาวสุภาวดี ธรรมประชา โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86903. นายสุรเชษฐ ขวญัใน โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86904. นายแสงชัย ชื่นวโิรจนแ โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86905. นายอาคม พรหมวาศ โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86906. นายพงษแพนัธแ สุนทรสิต สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86907. นางพนมไพร ไชยยงคแ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86908. นางพรสวรรคแ สระภกัด์ิ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86909. นายเร่ิม มณีธรรม สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา
86910. นางวนัทติา จะบงั สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุพรรณบรีุ สถาบนัการพลศึกษา

86911. นางสาวกิติมา จิรวริิยวงศแ วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86912. นางสาวจันทมิา โกญจนาท วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86913. นางชุษฎาภา สุยะสินธุแ วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86914. นายณัฐ สุขสวาง วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86915. นางประภา กลอมมานพ วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86916. นางสาวมาณี เกียรติกุลวฒันา วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86917. นางศุภากาญจนแ รัตนะ วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86918. นายสนั่น รัตนะ วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86919. นายสาคร โสภา วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป

             สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์



2351

86920. นางสุรีรัตนแ ทดัเที่ยง วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86921. นางสุวฒันา พรหมศิริ วทิยาลัยชางศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86922. นายกิตติศักด์ิ สินธโุคตร วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86923. นายชนาญวตั ไชยศิริ วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86924. นางเทยีนทอง บษุบงคแ วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86925. นางวาสนา ซ่ึงรัมยแ วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86926. นางศิริรัตนแ ไชยศิวามงคล วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86927. นายสมมาศ วงษแอินทรแ วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86928. จาอากาศเอกสุรศักด์ิ ปวะภสูะโก วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86929. นางสาวอัมพร ยะวรรณ วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86930. นางอิสรียแ ฉายแผว วทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86931. นางจันทรัตนแ บํารุงพนิชถาวร วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86932. นางสาวธนพตั ธรรมเจริญพงศแ วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86933. นางธนันญภา พมิพพแสวสัด์ิ วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86934. นายพนม ทองจุนเจือ วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86935. นางสาวพรศิริ ถนอมกุล วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86936. นายพสุิทธิ์ แดงเอม วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86937. นางภรภทัธแ กุลศรี วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86938. นายสมเกียรติ ภมูิภกัด์ิ วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86939. นายสุบนิ ศรีทอง วทิยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86940. นางกมลฉัตร บวัแกว วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86941. นายจันทรแ แกวจิโน วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86942. นางจิราภรณแ สุขเกษม วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86943. นางเบญจวรรณ ยืนธรรม วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86944. นางประภาพรรณ ผองพฒิุ วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86945. นางผองพรรณ วชัรเสถียร วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86946. นางพชัรวลัย เลิศณัฐปคัลภแ วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86947. นายวสันตแ ใบง้ิว วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86948. นายสมภพ เพญ็จันทรแ วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86949. นายสโรช จันทรทพิยแ วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86950. นางสายหยุด ดาวดึงสแ วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86951. นางสาวสุกัญญา ชมภรัูตนแ วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86952. นางสุนันทา ชูชัยมงคล วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86953. นางกมลพร ขาวนวล วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86954. นายกรชศา ดนตรีเจริญ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86955. นายกิตติ อัตถาผล วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86956. นายไกรฤทธิ์ กันเรือง วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
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86957. นายจักรายุธ ไหลสกุล วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86958. นางสาวฐปนียแ ไพรีพนิาศ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86959. นางฐิตยา กาญจนะผลิน วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86960. นายฐิระพล นอยนิตยแ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86961. นายทรงยศ แกวดี วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86962. นางทพิยแมาศยแ ปยิภทัรภมูิ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86963. วาที่รอยตรีธนกร สุวรรณอําภา วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86964. นายธรีภทัรแ ทองนิ่ม วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86965. นายธรีศักด์ิ นอยนิตยแ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86966. นายนิรุจนแ ฤาวชิา วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86967. นางสาวเนตรทราย ยอยพรมราช วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86968. นางพรทพิยแ เฟืๆองสํารวจ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86969. นายพนัธแศักด์ิ เอี่ยมจรูญ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86970. นายมนตรี เปรมปรีดา วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86971. นายมนูญ พึ่งพะยอม วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86972. นางสาวระพพีรรณ สิทธสิาร วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86973. นายรัตนชัย เตียวเิศษ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86974. นายรัตนแประกร ญาณวารี วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86975. วาที่รอนตรีวชิรพงศแ ยนตรกิจ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86976. นางสาววริยา รัตนาภริมยแ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86977. นางวารี วฒันธรรม วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86978. นายวรัิช กอสันติมุกขัง วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86979. นายวสุิทธิ์ จุยมา วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86980. นายวรีะชาติ สังขมาน วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86981. นางสาวศิริวรรณ รัตนทศันีย วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86982. นายศุภฤกษแ กล่ินสุคนธแ วทิยาลัยนาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86983. นายจักรกฤษณแ เส็งกล่ิน วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86984. นายณรงคแศักด์ิ สุขศิริ วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86985. นางประภา เที่ยงแชม วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86986. นางปาจรียแ บูรณธนิต พละสุข วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86987. นายยงยุทธ ไปรสุข วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86988. นายวษิณุนาถ วฒิุกนกกาญจนแ วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86989. นายสมพร เที่ยงแชม วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86990. นางสิรีรัศมิ์ เปีๆยมดนตรี วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86991. นายสุเทพ คงมั่น วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86992. นางสาวอศิมาภรณแ มงคลหวา วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86993. นางวณิชยา นวลอนงคแ วทิยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป



2353

86994. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแกว วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86995. นางจันทรแเพญ็ วงศแวาสนา วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86996. นางจินดา เครือหงสแ วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86997. นายธานินทรแ โสภกิุล วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86998. นางนิภารัตนแ ชัยทพิยแ วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
86999. นางพรพมิล ราชกิจกําธร วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87000. นางพรีพรรณ ถิ่นกาญจนแ วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87001. นางสาวราตรี ลือชัย วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87002. นางวรพรรณ อินทรอักษร วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87003. นายวทิยา ดีทอง วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87004. นางสุจิตตรา มินา วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87005. นางสุชารี เตียสกุล วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87006. นางสุภา รักหมอ วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87007. นางอัญจนา คงนุน วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87008. นางอัปษร วรรณถนอม วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87009. นายอานนทแ ไกรแกว วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87010. นางพกิุล อนันตนานนทแ วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87011. นายกิตติชัย รัตนพนัธแ วทิยาลัยนาฏศิลปพทัลุง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87012. นางชญาดา รัตนพนัธแ วทิยาลัยนาฏศิลปพทัลุง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87013. นางสาวฐาปนา แกวหนูนวล วทิยาลัยนาฏศิลปพทัลุง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87014. นางปาจรียแ นพสุวรรณ วทิยาลัยนาฏศิลปพทัลุง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87015. นายรัฐวฒิุ ยุชพลัลภ วทิยาลัยนาฏศิลปพทัลุง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87016. นางสุภาวดี สุดาบตุร วทิยาลัยนาฏศิลปพทัลุง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87017. นางอริยา ล่ิมการญจนพงศแ วทิยาลัยนาฏศิลปพทัลุง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87018. นายชูวทิยแ สุทธปิใญโญ วทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87019. นางสาวฐปนี ภมูิพนัธุแ วทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87020. นางณภชัณันทแ เชิงสะอาด วทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87021. นายณัฐวฒิุ ภมูิพนัธุแ วทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87022. นางวรัทยา ดวงปลี วทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87023. นางสินีนาฏ ทองขาว วทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87024. นายเอกชัย ทองขาว วทิยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87025. นางชิตา ทศัมาลัย วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87026. นายณรงคแฤทธิ์ คงปิๆน วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87027. นางธภร ยิ้มโสภา วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87028. นางสาวปใญฑารียแ แกวสวาง วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87029. นางปยิมาศ ศรแกว วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87030. นางสาวพิมพแฉัตราพร ดวงสรอย วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
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87031. นางเพชราภรณแ เมืองคุม วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87032. นางภาพร ตระกูลปาน วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87033. นางมนัสนันทแ ทพิยจันทรแ วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87034. นางมาลินี แกวเงิน วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87035. นางวริญา มะวญิธร วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87036. นางศศิธร ศรีลาภะมาศ วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87037. นางสิริวรรณ สมใจ วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87038. นางอมรวรรณ เมืองชาง วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87039. นางอังคณา ต้ังชัยวรรณา วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87040. นายอุดมสักยแ บตุรประดิษฐแ วทิยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87041. นางกุลนันทแ โพธิพ์รมศรี วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87042. นางจุฑารัตนแ นวลนุช วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87043. วาที่รอยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแยม วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87044. นายนิติ เอมโอด วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87045. นางนิรมล หาญทองกูล วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87046. นางสาวมาลัยพร กิจประสงคแ วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87047. นางรัดใจ ศิริพงษแ วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87048. นายสมศักด์ิ พนเสาวภาคยแ วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87049. นางอัมพวลัยแ พชัรพฒันชัย วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87050. นายอัศวนิ โลหะการก วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87051. นายบญุชู กันเกตุ วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87052. นางสาวกานตแชลี สุขสําราญ วทิยาลัยชางศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87053. นายโกเมศ คันธกิ วทิยาลัยชางศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87054. นางฉัตรฤทยั บรูณาการญจนแ วทิยาลัยชางศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87055. นางปใติมา โฆษติเกษม วทิยาลัยชางศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87056. นางพมิพแจุฑา สารกุล วทิยาลัยชางศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87057. นายวศิิษฐ พมิพมิล วทิยาลัยชางศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87058. นายสุขติศักด์ิ เดชาวชิิตเลิศ วทิยาลัยชางศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87059. นางสาวชลทพิยแ แตงออน วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87060. นางวรรณา แกวกวาง วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87061. นายวลัลภ พุมระชัฎรแ วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87062. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงศแ วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87063. นายสมคิด นารี วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87064. นางสาวสมประสงคแ พวงพรหม วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87065. นางแสงจันทรแ อรรถกฤษณแ วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87066. นายอํานาจ กองกล่ินหอม วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87067. นายเฉลิมชัย ภริมยแรักษแ วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
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87068. นางสาวชําเรือง เกตุฉวี วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87069. นายนรินทรแ ปฎิกรัชตแ วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87070. นายนิวฒันแ โตพลู วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87071. นางมยุรี ฟอูนรําดี วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87072. นางมุกดา โตพลู วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87073. นายสาโรช สิทธโิชค วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87074. นางสุพตัรา สุโพธิพ์ฒันแ วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87075. นางอังคณา วรีะพงศแ วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป
87076. นางธณัยพฒันแ เยี่ยมสถาน วทิยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป

87077. นายสําเภา ทพิยแแกว โรงเรียนพระปริยัติธรรมแกวโกรวาราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87078. นายเทยีนชัย บญุทา โรงเรียนบาลีสาธติศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87079. นางสุนี ภกัดี โรงเรียนไชยวารวทิยาเสริม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87080. นางสาววนัวสิา ยันตบตุร โรงเรียนบณุฑริกาวาส สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87081. นายจําเนียร ภปูใญญา โรงเรียนหนองบวัพฒันาวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87082. นางสาวกมลวรรณ จันทวงษแ โรงเรียนจันทวทิยาคม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87083. นางสาวรัศมี แสงมณี โรงเรียนธรรมวทิยแราษฎรแบํารุง สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87084. นายชัยยงคแ ชวยจันทรแ โรงเรียนประภสัสรวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87085. นายวารินทรแ การพนัธแ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87086. นางอรนุช โขพมิพแ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87087. นายทองพนั สุขวนัดี โรงเรียนวดัทาพระหงษแเทศประดิษฐแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87088. นายเฉลิมชัย เหลาหมวด โรงเรียนวดัน้ําพอง สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87089. นายสุวรัิตนแ แสนแมน โรงเรียนวดับรูพารามวทิยาสรรคแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87090. นางสาวมะลิวลัยแ ทาลอน โรงเรียนวดัสระแกวพทิยาคม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87091. นายณรงคแศักด์ิ ติสจันทรแ โรงเรียนวดัหนองแวงวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87092. นางสถาพร พานิชศิริ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดัโสธรวราราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87093. นายจรูญ การะเกษ โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา วดัทุงเหยีง สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87094. นายบณัฑิต จูงตะกูลรัตนแ โรงเรียนชัยภมูิพทิกัษแผาเกิ้ง สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87095. นายจีรวฒิุ บรรเทพ โรงเรียนพทุธธรรมวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87096. นางสาวบงัอร จําปาทอง โรงเรียนวดักลางเมืองเกาวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87097. นายสนั่น ใจนิตยแ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วดัเจดียแหลวงวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87098. นายสมัย กันหา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วดัเจดียแหลวงวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87099. นางสหสัชายา นุชเทยีน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดัแกนเหนือวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87100. นายโชคชัย ภธูร โรงเรียนพทุธวิงศแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87101. นายธรีพงษแ ประมวลการ โรงเรียนวดัแกนเหนือวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87102. นายประทปี อินสวาง โรงเรียนวดัเจดียแหลวงวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87103. นางจารี โสภา โรงเรียนวดัปาุตาลใต สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ

             ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ
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87104. นางพจนกร โนสี โรงเรียนวดัแมคําวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87105. นายสลิน จ฿ะใจ โรงเรียนวดัแมคําวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87106. นายจิรวฒันแ สังฆะวรกุล โรงเรียนวดัอํามาตยแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87107. นายธรีาภสุิทธิ์ ประสพ โรงเรียนวดัอํามาตยแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87108. นายนคร จิตถา โรงเรียนวดัอํามาตยแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87109. นางภมูริน สมควร โรงเรียนเวยีงแกนวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87110. นายธรีศักด์ิ ใจยะโส โรงเรียนเวยีงชัยพทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87111. นายวทิยา วงคแธรรม โรงเรียนเวยีงชัยพทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87112. นายเกรียงไกร พยี โรงเรียนเชตุพนศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87113. นายปใญญา จีนประชา โรงเรียนเชตุพนศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87114. นายปใญญา คํามุงคุณ โรงเรียนเชตุพนศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87115. นายวฒิุชัย อุนคํา โรงเรียนเชตุพนศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87116. นายทองศุกรแ พลูสวสัด์ิ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสนแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87117. นางสุพตัรา หมองแปง โรงเรียนธรรมเมธศึีกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87118. นางสาวจนัทรแจริา เบญ็จวรรณ โรงเรียนบาลีสาธติศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87119. นางสาวณัฐนันทแ ยอดธนันชัย โรงเรียนบาลีสาธติศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87120. นายธนิตพงศแ ใจคํา โรงเรียนบาลีสาธติศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87121. นางพรภมน ศรีปในราช โรงเรียนบาลีสาธติศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87122. นายพศัิณยแ มณีวรรณแ โรงเรียนบาลีสาธติศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87123. นางสาวศุภลักษณแ ปรารมภแ โรงเรียนบาลีสาธติศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87124. นายสาธติ แกวเรือง โรงเรียนฝางธรรมศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87125. นางสาวอรุณนภา คําแอ โรงเรียนฝางธรรมศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87126. นางสาวปราณี ชัยชนะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแมแตงวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87127. นายกิตติศักด์ิ จิตรานุกูลกิจ โรงเรียนแมริมวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87128. นายอดิศักด์ิ โปธิ โรงเรียนแมริมวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87129. นางสาวอภวิรรณ อยูสุข โรงเรียนวดับานขุนเตรียมพทุธศาสตรแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87130. นางทพิวมิล วรรณชัย โรงเรียนสมเด็จพระพทุธชินวงศแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87131. นางสาวพมิล อุดมธนากร โรงเรียนสามัคคีวทิยาทาน สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87132. นายศรุต ทะนานแกว โรงเรียนสามัคคีวทิยาทาน วดัเจดียแหลวงวรวหิาร สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87133. นางสุทธลัิกษณแ เมืองพรหม โรงเรียนสามัคคีวทิยาทาน วดัเจดียแหลวงวรวหิาร สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87134. นางปราณี คชนิล โรงเรียนหางดงสังฆราษฎรแอุปถัมภแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87135. นางสาวรัตนา กัญจนวตัตะ โรงเรียนอภยัอริยศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87136. นายสุชาติ เกล้ียงเกื้อ โรงเรียนสิทธธิรรม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87137. นางสาววลัยภรณแ ดวงสุภา โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯวดัธาตุประสิทธิ์ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87138. นางมาลินี ดวงสา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดัมหาธาตุ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87139. นายไพฑูรยแ คงจันทรแ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวกับงึกิตติวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87140. นางสาวจีราพรรณ ทางไธสง โรงเรียนวสุิทธพิรตพทิยาคม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
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87141. นางสาวปราณี อาจปรุ โรงเรียนวสุิทธพิรตพทิยาคม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87142. นางสาวนารี อุทยัรัตนแ โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87143. นายนิติธร บํารุงภกัด์ิ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวดัสระเรียง สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87144. นางสาวศิวพร จิณะแสน โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87145. นายศิวะนันทแ บวันิติสกุล โรงเรียนนันทบรีุวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87146. นายสมบรูณแ นุมภา โรงเรียนนันทบรีุวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87147. นายอภชิาติ เพชรดิน โรงเรียนนันทบรีุวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87148. นางสาวจินตนา สุริยะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดันิโครธาราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87149. นายมานพ ทพิยแมูล โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภพิฒันแวดัเมืองราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87150. นายธรรมรัตนแ ธรรมศิริ โรงเรียนวดัดอนมงคลสันติสุขวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87151. นายสมชาย ชุมบญุ โรงเรียนวดันาราบวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87152. นางสาวสนธยา วงศแรัก โรงเรียนวดัน้ําไครนันทชัยศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87153. นายประวทิยแ กุลตา โรงเรียนวดัไตรภมูิ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87154. นายภมูิพฒันแ นุสายรัมยแ โรงเรียนวดัทาสวางวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87155. นายทนิกร แปกระโทก โรงเรียนวดัโกเมศรัตนาราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87156. นายจรัญ ชูแกว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87157. นายกระแส สุขพทิกัษแ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87158. นางสาวมณีรัตนแ ธรรมเที่ยง โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87159. นายณรงคแชัย ขัดดี โรงเรียนปาุแขมวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87160. นางกัญจนา สุริยะวงศแ โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา วกัปใวดอย สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87161. นายดลพฒันแ ธญัสร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วักโพธาราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87162. นายณัฏฐกจิต์ิพล ขาวฟอง โรงเรียนราชคฤหแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87163. นางธมลวรรณ จันทรแเที่ยง โรงเรียนราชคฤหแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87164. นางสาวภณัฑิรา ภแูปงู โรงเรียนราชคฤหแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87165. นายจรัญ ออปมิปา โรงเรียนวดันาปรังวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87166. นางสาวนภสร ปริญญา โรงเรียนวดัมวงชุมวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87167. นางขนิษฐา สารมา โรงเรียนวดัหยวน สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87168. นางจันทรแศรี พลับพลึง โรงเรียนวดัหยวน สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87169. นางจันทรแสวย พนัตา โรงเรียนวดัหยวน สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87170. นางอุบลรัตนแ บญุธรรม โรงเรียนวดัหยวน สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87171. นายทวิา อุตมะ โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87172. นางสุมิตรา รักการ โรงเรียนหวยขาวก่ําวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87173. นางสาวกมลฉัตร กลอมอิ่ม โรงเรียนสาธติวทิยาลัยสงฆแพทุธชินราช สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87174. นางธญัวรรณ กเองตาวงคแ โรงเรียนสาธติวทิยาลัยสงฆแพทุธชินราช สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87175. นายอํานวย กอรม โรงเรียนปริยัติสามัญวดัสระเกศ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87176. นายสมชาย โอดเฮิง โรงเรียนรองเข็มวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87177. นายสมภาร สีโมลี โรงเรียนปทมุพทิยากร สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
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87178. นายอุดม แสงอรุณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดหวัดงนาคาย สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87179. นายประเดิม ขามโนนวดั โรงเรียนพระปริยัติธรรมทพัปาุจิกวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87180. นายกิตติ กันเจิม โรงเรียนวดัหวัหนองสังฆประชาสรรคแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87181. นางสาวปรินทร เชิดพานิชยแ โรงเรียนวดัหวัหนองสังฆประชาสรรคแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87182. นายวรชาติ คําสวาสด์ิ โรงเรียนพระปริยติัธรรมวกับูรพาภิราม แผนกสามญัศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87183. นายบญุมี เพิ่มพลู โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87184. นายไพบลูยแ ทกัขินัย โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ แผนกสามัญศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87185. นายพทิกัษแ อินปอู โรงเรียนมงคลวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87186. นายเรืองเดช โยธา โรงเรียนแมทะปริยัติศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87187. นายเกียรติพร ทะดวงสอน โรงเรียนวดับานหมอศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87188. นายวฒิุกร ไชยวรรณแ โรงเรียนวดับานหมอศึกษา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87189. นางเบญจรัตนแ สารทอง โรงเรียนวฑิิธรรมคุณอุปถัมภแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87190. นางศศิกานตแ ถวลิวงคแ โรงเรียนวฑิิธรรมคุณอุปถัมภแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87191. นายบญุสวย เสายะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดัพระธาตุหาดวง สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87192. นายโสภาวรรณ ตุนสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดัพระธาตุหาดวง สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87193. นายไชยรัตนแ สอนไสยแ โรงเรียนโกวทิวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87194. นายปณุณวชิ สิมมะลี โรงเรียนธรรมนิเทศวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87195. นางพนิดา แกวใสทอง โรงเรียนวดัศรีวชิัยวนาราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87196. นางรุจรินทรแ บตุรทา โรงเรียนวดัศรีวชิัยวนาราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87197. นายวฒิุศักด์ิ กรมทอง โรงเรียนวดัศรีวชิัยวนาราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87198. นายจิรศักด์ิ สาริยา โรงเรียนศรีจันทรแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87199. นายวนัชัย มาระเทศ โรงเรียนศรีจันทรแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87200. นายอิทธพิล ถิตยแรัศมี โรงเรียนศรีจันทรแวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87201. นางสาวเพชร พรหมพา โรงเรียนกันทรลักษแธรรมวทิยแ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87202. นางสาวกมลพร บญุปลูก โรงเรียนดวนใหญวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87203. นายจิราภวิฒันแ บญุตัว โรงเรียนวดัสระกําแพงใหญ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87204. นางฐิตาภรณแ บวัไข โรงเรียนวดัสระกําแพงใหญ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87205. นางสาวลักขณา ธรรมสัตยแ โรงเรียนวดัสระกําแพงใหญ สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87206. นางภริูชญา ยืนยง โรงเรียนศรีเกษตรวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87207. นายอภนิันทแ รุงแสง โรงเรียนศรีเกษตรวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87208. นายนพดล ไชยชมภู โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุศรีมงคล สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87209. นางสาววยิะดา กระจางมล โรงเรียนปใจจันตเขตวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87210. นายทศพร สรรพลักษณแ โรงเรียนราชธานี สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87211. นายสงวน บตุรรัตนแ โรงเรียนปริยัติโกศลวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87212. นายยศพล ไตรรัตนแ โรงเรียนพระปรัติธรรมพนัษวีทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87213. นายธรีะวทิยแ ยาทองไชย โรงเรียนบาลีสาธติศึกษาวดัเขตอุดม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87214. นายปรีชา ดวงศรี โรงเรียนวดัโกเสยเขต สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
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87215. นายองอาจ สาวรียแ โรงเรียนวดัโพธสิมภาร สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87216. นายภาสกรณแ ไพรวลัยแ โรงเรียนวดัศรีสระแกววทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87217. นางนันธมน คูแกว โรงเรียนบอชะเนงวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87218. นางวนิดา ภโูคกหนิ โรงเรียนศรีใครวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87219. นางสาวกญัญาณัฐ ศรีดารักษแ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดัศรีสวาท สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87220. นายสุรินทรแ ลิชผล โรงเรียนวดัศรีสะอาด สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87221. นายสุพฒันแ เหล่ือมศรี โรงเรียนบาลีสาธติศึกษาฯวดัทุงศรีเมือง สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87222. นายจํานง ชํานาญยงคแ โรงเรียนรังษวีทิยากร สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87223. นายยงยุทธ ละมอม โรงเรียนวดัมงคลในวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87224. นายสีดา สายเนตร โรงเรียนวดัมงคลวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87225. นายคําพร พรหมวงคแ โรงเรียนศรีเจริญวทิยาราม สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87226. นายธนวฒันแ คําเสียง โรงเรียนศรีศาสนวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87227. นายธรีวตันแ สุทธิ โรงเรียนศรีศาสนวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87228. นายอุทศิ แกวเล่ือน โรงเรียนศรีศาสนวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
87229. นายสมบติั แสนโสม โรงเรียนหนองขุนวทิยา สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ

87230. นางฐิติมา กลาหาญ โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณแ องคแการมหาชน นครปฐม
87231. นายนิวฒันแ บญุสม โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณแ องคแการมหาชน นครปฐม
87232. นางปภากร วงศแศิลปกุล โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณแ องคแการมหาชน นครปฐม
87233. นายเมธชวนิ อินธไิชย โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณแ องคแการมหาชน นครปฐม
87234. นางสาวศศินี อังกานนทแ โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณแ องคแการมหาชน นครปฐม
87235. นายสาโรจนแ บญุเส็ง โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณแ องคแการมหาชน นครปฐม
87236. นางสาวสิริรัตนแ พงศแพพิฒันพนัธุแ โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณแ องคแการมหาชน นครปฐม
87237. นางสาวสิริหทยั ศรีขวญัใจ โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณแ องคแการมหาชน นครปฐม

             โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์


